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Sumário 

Perspectiva de incremento do setor de turismo em decorrência das alterações na malha da companhia Gol Linhas 
Aéreas no Estado do Maranhão. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos 

termos do Regimento Interno e dada a impossibilidade de leitura em plenário, solicito que seja dado como lido, para efeito de registro nos Anais 

desta Casa, este discurso a respeito das importantes ações que vêm sendo tomadas pelo Governo do Maranhão. 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Maranhão (SETUR), anunciou, juntamente com a Gol Linhas Aéreas, nesta quarta-

feira (1º de julho), alterações na malha aérea da companhia no Estado. Além de novos voos, haverá mudança de aeronaves para aumentar a oferta 

de assentos e também reforço durante o período de alta temporada. 

Os novos voos valerão a partir de setembro, abrangendo as seguintes rotas: o primeiro ligará Teresina (PI) a São Luís (MA), com seis frequências 

semanais; e o segundo fará a ligação de Salvador (BA) e Recife (PE) a São Luís (MA), em 4 dias da semana. 

Segundo a Secretária de Turismo do Maranhão, Delma Andrade, a ampliação da malha aérea é resultado da redução da alíquota do ICMS do 

querosene por parte do Governo Flávio Dino. 

Esta medida nos torna mais competitivos diante do cenário nacional. A acessibilidade é uma das nossas prioridades, pois entendemos que o 

turismo só acontece quando existe o acesso, como destacou a Secretária Delma. 

Para mim, a medida só terá resultados positivos para o setor de turismo do Estado. "A ampliação dos voos para nosso Estado possibilitará que as 

pessoas se desloquem mais rápido, visitem mais pontos turísticos e viagem com mais frequência para o Maranhão, com impacto positivo na 



nossa economia". 

Além disso, a Gol também aumentará a oferta de assentos nos trechos entre Brasília (DF) e Imperatriz (MA) a partir de agosto. 


