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De repente, o mundo foi fortemente impactado pela 
pandemia do novo coronavírus, o que refletiu em todos 
os setores da economia, inclusive o da aviação. Em 
meio à crise, a adaptação se tornou a palavra de ordem 
para dar continuidade às operações aeroportuárias, 
com a adoção de uma série de novos protocolos de 
saúde e higiene para garantir a segurança de todos os 
passageiros e profissionais que atuam no setor.

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte 
permaneceu aberto todo o tempo, focado em seu 
propósito de conectar pessoas e negócios, graças 
às equipes extremamente dedicadas em fazer valer 
todos os protocolos de saúde e segurança e garantir 
a operacionalidade do aeródromo. O terminal tem 
contribuído para o transporte de cargas essenciais, 
garantindo o deslocamento de pessoas, mercadorias e 
equipamentos à sociedade.  

Para preservar a segurança de todos, a BH Airport, 
concessionária que administra o aeroporto, definiu 
uma série de ações de contingência. Dentre elas, 
a intensificação da rotina de limpeza das áreas 
internas e públicas do aeroporto. Também instalou 
totens com álcool em gel e sinalizações para 
indicar o distanciamento entre os usuários, além 
dos novos procedimentos, como o uso de máscara e 
a higienização frequente das mãos. Implantou ainda 
um completo plano de divulgação das medidas 
preventivas para conter a expansão do vírus – voltado 
para colaboradores, passageiros e comunidade 
aeroportuária – por meio de folhetos, cartazes, 
vídeos, publicações nas nossas redes sociais e 
atendimento à imprensa. 

Até dezembro, é esperada a retomada de 60% a 70% 
dos voos em relação ao ano passado. Embora essa 
estimativa possa ser superada, o momento exige muita 
tranquilidade e resiliência. Mais do que isso, exige 
decisões sensatas no presente, pensando no futuro 
que se aproxima. 

No aeroporto, todos os profissionais incorporaram 
novos hábitos à rotina, como o uso de máscara, álcool 
em gel e o respeito ao distanciamento de segurança. 
Para completar, toda a comunicação dentro e fora 
do terminal indicam a preocupação com a saúde e a  
segurança de todos que passam pelo aeródromo.

É possível que muitas das mudanças adotadas deixem 
de existir quando tratamentos e a tão aguardada 
vacina contra a Covid-19 estiverem disponíveis, mas a 
preocupação com a higiene fica como legado — com 
vantagens para todos os envolvidos.  

As orientações desta edição – distribuída apenas de 
forma eletrônica para evitar a disseminação do vírus 
por meio de publicações físicas – foram desenvolvidas 
para ajudar você a se proteger e também às pessoas 
que estão ao seu redor. É importante que cada um 
faça sua parte, comprometendo-se com todas as 
diretrizes de saúde, higiene e segurança. Juntos, 
vamos combater a Covid-19. 

Diretoria BH Airport
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ENTREVISTA | BIOMÉDICO ROBERTO FIGUEIREDO, 
      O DOUTOR BACTÉRIA

FINALMENTE, A HIGIENE VIROU MODA! 
CONFIRA AS DICAS DO DOUTOR BACTÉRIA PARA 
EVITAR A PROPAGAÇÃO DO NOVO NOVO CORONAVÍRUS 
DURANTE A SUA VIAGEM.

O biomédico 

Roberto Martins 

Figueiredo, 

especializado em 

Saúde Pública pela

Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), 

responde essas e 

outras dúvidas e 

explica quais

cuidados devem ser 

adotados para uma 

viagem segura.

Em meio à pandemia da Covid-19, os passageiros 
voltaram sua atenção para a segurança sanitária das 
aeronaves, especialmente para a capacidade dos 
filtros de ar dos aviões e sua efetividade em eliminar 
a circulação do vírus nas aeronaves. Mas como o ar é 
filtrado dentro dos aviões? Essa tecnologia é mesmo 
capaz de evitar contágios durante o voo? Quais são os 
riscos durante o trajeto? É seguro voar antes que uma 
vacina seja criada? 
O biomédico Roberto Martins Figueiredo, especializado 
em Saúde Pública pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), responde essas e outras dúvidas e explica 
quais cuidados devem ser adotados para uma viagem 
segura. Conhecido popularmente como Dr. Bactéria 
ao participar do quadro “Tá limpo” do programa 
Fantástico, da Rede Globo, o biomédico consegue

enxergar os perigos microscópicos que se escondem 
durante a viagem e responde a dúvidas sobre a 
contaminação de alimentos, higiene, saúde pública e 
temas relacionados.

COVID-19
Como funciona o processo de infecção?

O vírus é um pacote microscópico de material 
genético, envolto por uma camada de gordura e 
proteína, com um milésimo do tamanho de um fio 
de cabelo humano, que fica suspenso no ar e tem 
capacidade de penetração no nosso organismo pelo 
nariz, boca e olhos. O principal objetivo do vírus, 
depois que entra no organismo, é criar cópias de si 
mesmo. O organismo reage acionando os linfócitos, 
células responsáveis pela resposta imune e pela 
defesa do corpo.

Quem está seguro contra a Covid-19?

Como não temos uma proteção natural, todas as 

pessoas estão suscetíveis a serem infectadas. Até 

que fique pronta uma vacina, as únicas pessoas 

seguras contra o novo coronavírus são as que estão 

imunes, isto é, aquelas que já pegaram a doença, 

uma vez que são baixas as chances de reinfecção. 

Como se prevenir até que seja feita a vacinação?

O principal mecanismo de transferência do vírus é 

pela respiração e saliva dispensada no ar. Por isso, 

é preciso proteger os canais de entrada do vírus, 

como nariz, boca e olhos, utilizando máscara e 

face shield, aquela proteção facial de acrílico. Além 

disso, os cuidados com a higiene pessoal devem ser 

redobrados. Utilizar álcool em gel e lavar as mãos 

devem fazer parte da rotina, e o ato deve ser repetido 

diversas vezes ao dia. Se utilizarmos sabão ou álcool 

em gel, eliminamos a gordura envolta do vírus e a 

possibilidade de conexão com o corpo.

O quanto é efetiva a utilização de máscara?

A máscara facial comum não inibe a passagem do vírus. 

Porém, sua utilização é essencial, pois fornece uma 

proteção adicional para o usuário contra  gotículas 

maiores e fluidos corporais. Quando o paciente 

doente tosse ou espirra, as gotículas são filtradas 

no interior da máscara, evitando a disseminação de 

substâncias potencialmente carregadas de vírus. 

Por exemplo, se duas pessoas estão conversando 

e uma está doente e não está utilizando máscara, 

a possibilidade de transferência do vírus da pessoa 

doente para a pessoa com máscara é de 70%. 

Mas, se ambas estiverem utilizando máscara, essa 

probabilidade reduz drasticamente para 1,5%.

Como proteger os olhos?

É preciso evitar levar as mãos ao rosto e, por isso,  

as pessoas têm utilizado o face shield, uma proteção 

de acrílico. Especialmente quando estamos com 

sono, colocamos a mão no rosto. Para se ter um 

comparativo, em uma viagem de ônibus de meia 

hora, as pessoas levam a mão ao rosto, em média, 

25 vezes. O ideal seria poder usar a máscara e o 

face shield no avião. No entanto, vale lembrar que 

não é indicado usar somente o face shield, é preciso 

utilizar a máscara também.  

Quando você acredita que teremos uma vacina?

O vírus está com os dias contatos. Já existem 

mais de 180 vacinas sendo estudadas, sendo que 

três delas estão na fase final de testes. Assim 

que elas estiverem prontas para serem aplicadas 

na população, a taxa de contágio deve zerar 

rapidamente. Possivelmente, as primeiras pessoas a 

serem vacinadas serão as do grupo de risco, como 

idosos, grávidas, profissionais da área de saúde e 

pessoas com doenças respiratórias. 

As pessoas podem voltar a sair?

Sim, mas é importante estar atento aos cuidados 

básicos e ter atenção à sua própria saúde. Pessoas 

que possuem problemas de saúde não controlados 

devem ficar em casa, como os asmáticos, os 

hipertensos e os com outras comorbidades 

relacionadas com a área respiratória.

SAÚDE PÚBLICA
Como o medo das pessoas afeta a disseminação do 
vírus?

O que a gente desconhece dá medo. Até meados de 

março, ninguém tinha informações sobre a doença, 

era tudo muito novo, e o desconhecimento gerou um 

pânico geral. O vírus estava pequenininho, e o medo 

estava enorme. Hoje está acontecendo o contrário, 

o vírus está grande, e o medo está pequenininho. 

Mesmo aprendendo todos os protocolos, estamos 

em um mar revolto ainda. É preciso seguir os 

protocolos de saúde.

O excesso de preocupação é crítico?

É preciso ter bom senso, calma e seguir os cuidados 

para evitar a disseminação do vírus. Do contrário,  o 

desespero, o pavor, o medo podem desencadear nas 

pessoas o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). 

Não é preciso passar álcool em gel na mão de minuto 

a minuto. Fazer isso pode provocar problemas 

dérmicos, como alergia, intoxicações ou desgaste 

da proteção natural do corpo. Ao lavar as mãos 
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mais de oito vezes por dia, as bactérias diminuem. 

Se lavarmos as mãos mais de 25 vezes por dia, os 

germes começam a aumentar novamente, porque há 

uma redução da resistência da pele. O ideal é lavar 

as mãos entre oito a 25 vezes por dia. Todo excesso 

é perigoso. Há dois meses, tivemos o recorde 

brasileiro de intoxicação de crianças por álcool em 

gel, aumentando as queimaduras ocasionadas por 

álcool em 20%. 

Aprendemos algo positivo com a pandemia?

Sim, as pessoas já estão resgatando hábitos de 

higiene que deveriam praticar no seu dia a dia. Lavar 

recorrentemente as mãos, espirrar corretamente 

cobrindo o nariz com o cotovelo, utilizar máscara ou 

mesmo garantir o isolamento social para quem está 

resfriado. As crianças de hoje estão crescendo com 

outra mentalidade e vão estar muito mais atentas 

aos cuidados. 

Você acredita que essa consciência de higiene veio 

para ficar?

Estamos pagando um preço muito caro, mas esse 

é um aprendizado que veio para ficar e certamente 

estará enraizado na sociedade como um todo. Desde 

2001, realizo um trabalho de educação na saúde 

pública. Neste ano, o mundo inteiro teve um curso 

intensivo de higiene, e possivelmente não teríamos 

aprendido tanto quanto aprendemos. Finalmente, 

a higiene virou moda!  Recentemente tenho feito 

lives pelo meu Instagram @drbacteriaoficial que 

contam, inclusive, com a participação de crianças 

que possuem um conhecimento fantástico sobre o 

assunto.  

Como a doença impacta as políticas de saúde 

pública?

Creio que os países vão repensar muito nos 

equipamentos de saúde básica para que não seja 

mais criada uma dependência tão grande do mercado 

exterior. É um absurdo perdermos vidas por falta 

da disponibilidade de equipamentos básicos, como 

respiradores, máscara ou álcool em gel. Outro ponto 

de atenção é a necessidade de investimento para as 

doenças que já conhecemos e afetam a população 

diariamente por falta de higiene ou mesmo de 

saneamento básico e acabam ocupando boa parte 

dos leitos hospitalares.

VIAGEM

Como se preparar para uma viagem?

É preciso redobrar a atenção para não se colocar 

em risco ou prejudicar outras pessoas. Caso esteja 

doente, fique em casa. Também é importante separar 

pelo menos duas ou três máscaras, dependendo do 

tempo de viagem, e, se possível, um pequeno frasco 

de álcool em gel.

Qual conselho você daria para quem está com 

dúvidas em viajar?

Estamos vivendo um momento de atenção. 

Seguindo todos os cuidados, podemos retornar às 

atividades. Viaje, mas se proteja e proteja os outros 

utilizando máscara e álcool em gel. É fundamental 

o uso constante de máscara durante toda a viagem. 

Evite comer ou beber dentro da aeronave, inclusive, 

por isso, os lanches estão sendo servidos no 

desembarque de passageiros.

É seguro viajar de avião?

O avião apresenta o menor risco entre os transportes 

compartilhados de passageiros. Há uma constante 

limpeza e fluxo pequeno de passageiros por espaço de 

tempo. As pessoas ficam sentadas, e o ar é coletado 

fora da aeronave e renovado periodicamente. Outra 

vantagem é que os aviões são equipados com filtros 

de ar de alta eficiência, conhecido como filtro HEPA 

(High Efficiency Particulate Arrestance).

Quais as vantagens desse filtro?

O filtro HEPA possui uma tecnologia de separação 

de partículas capaz de eliminar até 99,9% das 

impurezas do ambiente, suprimindo os micro-

organismos presentes no ar e que podem ser 

facilmente transmissíveis por meio de gotículas de 

secreções contaminadas.

Quais os cuidados necessários no avião?

É preciso estar atento aos pontos comuns de 

contato, como compartimentos de bagagem, mesas 

de refeição, apoio para os braços, monitores de 

entretenimento, revista de bordo, dentre outros. 

Para se contaminar, o viajante teria que encostar 

nessa superfície contaminada e depois levar as 

mãos à boca, à parte interna do nariz ou olhos, antes 

de lavar ou desinfetar com álcool. Nesse sentido, 

as principais companhias aéreas do mundo têm 

redefinido procedimentos de limpeza para garantir 

uma aeronave limpa a cada etapa. Mas isso não 

exime o passageiro de se precaver, tomando todos 

os cuidados necessários.

Quais os cuidados no aeroporto?

Ao fazer o check-in, despachar a bagagem, comer 

em uma lanchonete ou mesmo no momento do 

embarque, os cuidados devem ser redobrados, sendo 

o uso da máscara e a higienização das mãos muito 

importantes para diminuir o risco de contaminação. 

Isso também se aplica quando estiver no carro ou no 

transporte público indo ou voltando do aeroporto, 

em um restaurante ou em uma atração turística.

Como foi a reação das companhias aéreas à Covid-19?

A implementação de protocolos e programas para as 

companhias aéreas é muito mais fácil do que para os 

outros setores. Elas já estão acostumadas a seguir uma 

série de normas para garantir a segurança durante a 

viagem. A natureza da sua atividade já funciona de 

forma muito mais coreografada e com regras que 

atendam às entidades nacionais e internacionais 

de aviação. Os passageiros estão acostumados a 

obedecer às regras dentro da aeronave, como fixação 

do cinto de segurança, ajuste da cadeira etc. 

Quais lugares podem ser frequentados?

Respeitando um distanciamento seguro, não vejo 

problema de as pessoas irem para a praia ou, o 

campo, ou ainda a lugares abertos de modo geral com 

grande circulação de ar. Mesmo estabelecimentos 

comerciais grandes, com janelas abertas e bem 

ventilados, possuem menor risco de contaminação.

O que fazer ao chegar à sua casa após a viagem?

Quando chegar à sua casa, lave as mãos ou passe 

álcool em gel. Depois, é preciso limpar a mala de 

viagem (inclusive a alça e as rodinhas) antes de 

colocá-la em cima da cama para retirar as roupas. O 

calçado também deve ser desinfetado, e as roupas, 

colocadas na máquina de lavar. 

Quais cuidados tomar ao visitar parentes?

Antes de encontrar os familiares, fique atento se 

alguém presente na casa é ou não do grupo de 

risco ou se possui algum tipo de comorbidade. 

Caso alguém possua algum problema de saúde, 

é importante o uso constante de máscara nos 

primeiros dias.
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DESTINO EM PAUTA

A pandemia do novo coronavírus fez com que muitas 
viagens fossem canceladas ou suspensas, adiando 
sonhos de conhecer vários destinos maravilhosos.
Minas Gerais é um estado riquíssimo em cultura e 
história, com uma grande variedade de cidades 
históricas que merecem estar em seu próximo roteiro 
de viagem.
Para estimular o turismo em nosso estado, criamos, 
com a ajuda de nossos seguidores nas redes sociais, 
o Guia Especial para Futuras Viagens às Principais 
Cidades Históricas de Minas Gerais. Nele, reunimos 
dicas de onde se hospedar, onde comer e o que 
visitar em alguns dos principais destinos mineiros.

Confira e aproveite para planejar sua próxima 
viagem!

BICHINHO
O vilarejo de Vitoriano Veloso, carinhosamente 
conhecido como Bichinho, pertence à cidade de 
Prados e fica pertinho de Tiradentes. Por lá, os 
visitantes encontram diversos atrativos, como 
a Casa Torta, a Igreja Nossa Senhora da Penha, 
alambiques e lojas de artesanato. Um destino 
incrível para incluir na sua viagem a Tiradentes e 
São João del-Rei e ficar ainda mais por dentro dos 

pontos turísticos de Minas Gerais.

GUIA ESPECIAL 
PARA FUTURAS 

VIAGENS ÀS 
PRINCIPAIS CIDADES 

HISTÓRICAS DE 
MINAS GERAIS

Elaborado pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte com a ajuda de seguidores das redes sociais. 
BICHINHO | DIAMANTINA | MARIANA | OURO PRETO | SABARÁ | SERRA DO CIPÓ | TIRADENTES

Clique e baixe o nosso guia completo!

DIAMANTINA
Está localizada a 292 km de Belo Horizonte. Fundada 
há mais de três séculos, a cidade recebeu esse nome 
graças ao grande volume de diamantes encontrados 
na região em 1729. 

Diamantina é uma cidade rica em história e tradições. 
Possui um patrimônio arquitetônico, cultural e 
natural rico e preservado. O casario colonial, de 
inspiração barroca; as edificações históricas; as igrejas 
seculares; a belíssima paisagem natural e uma forte 
tradição religiosa, folclórica e musical conferem uma 
singularidade especial à cidade.

OURO PRETO
É uma cidade colonial a 96 km de Belo Horizonte. Com 
mais de 300 anos de história, ela é conhecida pela 
arquitetura barroca fortemente presente em todo o 
município, em pontes, fontes, praças e igrejas. Suas 
ruas íngremes e belíssimas igrejas atraem muitos 
turistas, interessados na beleza e na história dessa 
cidade que já foi a capital mineira.

SABARÁ
Sabará está pertinho de Belo Horizonte, a somente 
15 km da capital. Fundada há mais de 340 anos, 
a cidade é muito conhecida por seu festival de 
jabuticaba, que reúne dezenas de expositores com 
produtos derivados desse fruto. 

O município encanta também pelos seus museus 
e igrejas, que carregam a história mineira e atraem 
turistas. Seja pelas jabuticabas ou pelos museus, 
prepare as malas para sua próxima viagem!

SERRA DO CIPÓ
É um lugar lindo,  localizado a 100 km de Belo Horizonte, 
a 287 km de Bichinho, a 209 km de Diamantina, a 218 
km de Mariana, a 198 km de Ouro Preto, a 101 km de 
Sabará e a 294 km de Tiradentes.

Apesar de não ter o título de cidade histórica, é 
lembrada por pertencer ao Circuito Estrada Real e 
ser conhecida pelas belezas naturais. Os visitantes 
encontram belas cachoeiras, como a Cachoeira da 
Caverna e a Cachoeira Véu da Noiva, além de inúmeras 
espécies de animais e uma vista incrível para tirar 
muitas fotos.

Para os amantes da natureza, há opções de trilhas para 
fazer a pé e também de bicicleta.
A Serra do Cipó é um lugar perfeito para uma viagem 
com os amigos ou mesmo com seu amor!

TIRADENTES
Tiradentes, a 190 km de Belo Horizonte, foi fundada há 
mais de 300 anos e é conhecida pela rica história que 
carrega e arquitetura da era colonial barroca. A cidade 
possui belíssimas igrejas, como a Igreja Matriz de Santo 
Antônio, com centenas de quilos de decoração em 
ouro. Uma cidade linda e tranquila, perfeita para um 
passeio em família, casal ou até sozinho!

foto: Alberto Lopes/Tiradentes Mais

foto: blogmeudestino.com

foto: estradarealbike2015.wordpress.com

foto: melhoresdestinos.com.br

foto: tripadvisor.com.br

foto: pixabay.com

https://site.bh-airport.com.br/SiteAssets/documentos/eBook%20-%20Guia%20Cidades%20Hist%C3%B3ricas%20MG.pdf
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AEROPORTO ADOTA MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO NO COMBATE À COVID-19
Novos hábitos passam a fazer parte da rotina de usuários que utilizam o terminal

Os cuidados com os passageiros, os visitantes e 
a comunidade aeroportuária tornam o Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte vivo e esperançoso 
com o aumento do número de voos. 

 
Em todo o sítio aeroportuário, são colocadas em 
prática as orientações do Ministério da Saúde e da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  

 
Dentre elas, a intensificação dos procedimentos 
de limpeza e desinfecção de todas as áreas e 
higienização dos corrimãos, elevadores, esteiras, 
balcões e assentos. O aeroporto se transformou e 
está sinalizado com as orientações de prevenção. 

Além disso, foram instaladas barreiras de acrílico nos 
balcões para proteger as equipes, os passageiros e os 
usuários adesivos sinalizando o distanciamento nas 
filas e assentos, bem como dispensers de álcool em 
gel para a higienização das mãos. 
 
Ainda sem tratamento específico, é importante agir 
para minimizar os efeitos da transmissão do novo 
coronavírus e adotar medidas individuais e coletivas 
de prevenção. 
 
Para evitar aglomerações e ampliar a segurança, a 
BH Airport reforça a recomendação de somente se 
dirigirem ao terminal os passageiros e os profissionais 
da comunidade aeroportuária.

LINHA DO TEMPO DA 
PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS

DICAS PARA UMA 
VIAGEM SEGURA 

CUIDADOS COM OS 
NOSSOS COLABORADORES

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
NO COMBATE À COVID-19
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• Instauração do 1º comitê de crises no Aeroporto 
Internacional de BH para entender a pandemia 
no contexto mundial e seus reflexos para o setor 
aeroportuário;
•   Reforço na limpeza do terminal e intensificação dos 

avisos sonoros.

•  Publicação da Nota Técnica 101 da Anvisa sobre 
medidas sanitárias a serem adotadas em aeroportos 
e aeronaves;

•  Início da preparação de retomada dos terminais 
com reforço de instalação: adesivos informativos, 
acrílicos de proteção, separação dos assentos e 
sinalização para garantia da segurança e saúde dos 
usuários;

•  Em parceria com o Exército Brasileiro, capacitação 
de um grupo de colaboradores para desinfetar o 
aeroporto sempre que necessário, preservando a 
segurança e a saúde dos usuários.

•  Início das publicações nos canais digitais para 
divulgar os principais procedimentos utilizados 
pelo aeroporto para ajudar a minimizar o risco de 
contaminação pelo vírus;

•  Disponibilização de vagas de estacionamento de 
aeronaves às empresas aéreas; 

•  Início das orientações referentes ao distanciamento 
social no circuito digital do aeroporto; 

•  Orientações e distribuição de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) às equipes de atendimento 
ao público; 

•  Reforço dos canais de comunicação interna para 
orientar os colaboradores quanto às novas tratativas 
de trabalho e novidades sobre a empresa;

•  Reforço nos procedimentos de limpeza e 
higienização em atendimento à Nota Técnica 38 da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 

•  Alteração nos avisos sonoros em atendimento à 
Nota Técnica 38 da Anvisa; 

•  Publicação da malha aérea essencial pela Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac).

•  Terminal de Cargas do aeroporto recebe voo da 
China com mais de 10 toneladas de itens essenciais 
no combate à Covid-19;

• Fechamento parcial do terminal 2 - doméstico;  
•  Recebimento de voos de repatriados, procedentes 

da África;
• Instalação de dispensers de álcool em gel nos 
terminais;  
•  Publicação da Nota Técnica 62 da Anvisa sobre 

distanciamento e uso de EPIs por tripulantes e 
funcionários que atendam o público. 

•  Continuidade do foco na prevenção ao novo 
coronavírus, sempre seguindo as orientações das 
autoridades e órgãos de saúde;

•  Monitoramento das informações mundiais sobre a 
Covid-19.  

•  Adoção de medidas presentes na Portaria Conjunta 
nº 20 para a prevenção, o controle e a mitigação dos 
riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de 
trabalho.

 •  Alcance da marca de 100 mil passageiros que 
passaram em segurança pelo terminal.

•  Reabertura do terminal internacional com a chegada 
do voo da TAP Air Portugal.

•   Reabertura de diversos estabelecimentos comerciais 
do aeroporto;

•  Alcance da marca de 300 mil passageiros e oferta 
de 24 destinos oferecidos. 

•  Os voos para o Aeroporto Internacional de 
Florianópolis foram retomados. O Aeroporto 
Internacional de BH teve novo recorde de 
movimentação durante o feriado de Nossa Senhora 
Aparecida.

•  Cinco mercados nacionais adicionados aos 26 
destinos atendidos pelo aeroporto. São eles: 
Ribeirão Preto (SP), Teixeira de Freitas (BA), 
Maceió (AL), Natal (RN) e Jericoacoara (CE). 
Outra novidade foi o retorno de mais um voo 
internacional para o aeroporto, o da Copa Airlines 
para o Panamá. 

JANEIRO DE 2020

MAIO DE 2020

MARÇO DE 2020

ABRIL DE 2020

FEVEREIRO DE 2020

JUNHO DE 2020

JULHO DE 2020

AGOSTO DE 2020

SETEMBRO DE 2020

OUTUBRO DE 2020

NOVEMBRO DE 2020

LINHA DO TEMPO DA PREVENÇÃO 
AO NOVO CORONAVÍRUS

PRONTO PARA O MUNDO

COMBATE À COVID-19 
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ANTES DA VIAGEM

Check-in pela internet
Para reduzir a exposição ao risco, realize 
antecipadamente seu check-in pela internet. Caso seja 
necessário utilizar o guichê presencial do check-in, 
respeite o distanciamento de segurança. Use máscara 
em toda a viagem, inclusive antes de embarcar e nas 
áreas públicas. 
Todos devem já chegar ao aeroporto com a proteção. 
O item é uma garantia para a sua segurança e 
dos demais viajantes, bem como das pessoas que 
trabalham na aviação.

Álcool em gel
É um importante aliado para a manutenção da 
higiene pessoal. Caso resolva levar seu próprio frasco 
durante a viagem, é preciso estar atento às regras de 
transporte. Para a bagagem de mão, a quantidade é 
limitada a 500 ml nos voos domésticos e a 100 ml nos 
voos internacionais.

NO TERMINAL

Higienização das mãos
Além do uso do álcool em gel, lavar as mãos com 
água e sabão, sempre que possível, é um hábito 
muito importante. Para manter as mãos limpas, 
o aeroporto está equipado com água, sabão 
e dispensers de álcool em gel.

Distanciamento entre pessoas

Manter o distanciamento social é mais uma medida 
importante para a redução do risco de infecção pelo 
novo coronavírus. Os locais de formação da fila, 
elevadores e assentos foram sinalizados para identificar 
em qual ponto você deve se posicionar para manter 
o distanciamento seguro e evitar a aglomeração 
de pessoas. 

Assentos no aeroporto
A mesma regra de distanciamento nas filas e nos 
espaços comuns do aeroporto é válida para os assentos 
também. A recomendação é não utilizar os assentos 
que estão bloqueados para evitar a proximidade física.

Evite as aglomerações
Assim como em nosso dia a dia, a orientação geral no 
transporte aéreo é evitar aglomerações para reduzir a 
transmissão do novo coronavírus, especialmente nas 
praças de alimentação e nos momentos de check-in, 
saída da aeronave e desembarque. Aguarde a sua vez!

Banheiros
Os banheiros do aeroporto estão sendo mantidos 
limpos, com desinfecção completa diversas vezes ao 
dia, e sempre supridos com sabonete líquido, água 
corrente acionada automaticamente e papel-toalha.

Áreas comuns
Os ambientes e os equipamentos do aeroporto são 
limpos e desinfetados com frequência, com reforço 
para a higienização de locais de maior toque, como 
elevadores, corrimãos, braços de cadeiras, carrinhos de 

bagagem, passador de escadas rolantes, bebedouros 
e maçanetas.

Refeições
Verifique a ocupação máxima e respeite as 
demarcações de mesas e assentos. Ao terminar sua 
refeição, prefira realizar o pagamento digital por 
aproximação, evitando o contato com o dinheiro ou a 
maquininha de pagamento. 

DURANTE E DEPOIS DO VOO

Segundo informações do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças, o risco de infecção dentro 
de um avião é baixo. A maioria dos vírus e germes 
não se espalha facilmente devido à maneira como 

o ar circula na aeronave.

Segurança a bordo

As aeronaves da frota brasileira contam com sistema 
de filtragem que renova o ar a cada três minutos e 
captura 99% das partículas no ar. No entanto, vale 
permanecer de máscara durante todo o voo.

Serviço de bordo
Os comissários adotaram cuidados adicionais reduzindo 
a manipulação de embalagens e deslocamentos na 
aeronave. Muitas companhias estão entregando 
sachês de álcool em gel durante o voo, e as guloseimas 

ficaram para o desembarque.

Cuidado no desembarque
Após o pouso, o passageiro deve permanecer sentado 
até que seja autorizado a se levantar e deixar 
a aeronave, de acordo com a orientação da tripulação.

Higienização da aeronave

Antes de cada embarque, a limpeza e a desinfecção 
da aeronave abrange as superfícies de banheiros, 
braços das poltronas, cinto de segurança, mesinhas 
de refeição, telas touch screen, saídas do sistema de 
ar-condicionado, botões de chamada de comissário 
e luz individual, maçanetas das portas (banheiros e 
compartimentos de bagagem de mão) e janelas.

Busque manter o distanciamento na 
saída
Ao retirar suas bagagens ou quando solicitar transporte 
para deixar o aeroporto, mantenha o distanciamento 
social. Também é importante evitar a aglomeração de 
pessoas no desembarque. Assim, motoristas 
e familiares não devem permanecer aguardando 
em grupos na área de desembarque.

VIAGEM SEGURA

COMBATE À COVID-19 
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BH AIRPORT ADOTA SÉRIE DE MEDIDAS 
PARA CUIDAR DE SEUS COLABORADORES

COMBATE À COVID-19 

Durante todo o período mais crítico da pandemia, empresa atuou 
para proteger seus profissionais

Movidos pelo propósito de conectar pessoas e 

negócios, quem faz o Aeroporto Internacional de 

Belo Horizonte estar entre os melhores do país são os 

profissionais que aqui atuam e transformam o espaço 

em um lugar de inesquecíveis experiências. 

A BH Airport, desde o início da pandemia, sempre esteve 

preocupada com a proteção de seus colaboradores. A 

concessionária responsável pela gestão do aeroporto 

instaurou um comitê de crise e colocou em home 

office boa parte dos profissionais.

Além disso, durante o período mais crítico, adotou 

medidas de prevenção e atuou de forma constante 

na realização de treinamentos de orientação e 

conscientização. 

Em suas dependências administrativas, a BH 

Airport adequou as áreas de trabalho e refeitórios e 

distribuiu kits de prevenção para os colaboradores 

que continuaram trabalhando de forma presencial. 

Além disso, passou a acompanhar diariamente os 

principais indicadores recomendados pelos órgãos 

oficiais e formou um corpo especializado de médicos e 

profissionais ligados à segurança, higiene e saúde para 

buscar preservar a saúde e a segurança de todos. 

“Foram muitas horas de trabalho de todas as equipes, 

e, até o momento, não tivemos nenhum caso de 

contaminação dentro da nossa empresa, que é o nosso 

maior ganho”, ressalta o doutor Marcos Lube, médico 

da Saúde Ocupacional da BH Airport.

Outro aspecto importante é que os colaboradores têm 

preenchido diariamente um formulário de triagem e 

diagnóstico antes de iniciar o expediente, evitando, 

assim, a entrada de pessoas com alguma enfermidade 

nas dependências administrativas da empresa. 

DESTAQUE DE PREVENÇÃO

Kit de proteção individual

Os profissionais da BH Airport receberam álcool 

em gel, máscaras e Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs).

Distanciamento de segurança

As áreas comuns foram adaptadas. Os banheiros 

e os escritórios receberam adesivos que indicam 

o distanciamento ideal para garantir a segurança 

nos espaços.

Treinamento on-line

Além de todos terem sido treinados para atuar nos 

escritórios, periodicamente, o médico ocupacional 

lidera virtualmente encontros para tirar dúvidas e 

sugerir práticas sobre a prevenção da doença.
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O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte está 
pronto para sempre receber os passageiros e os 
visitantes com segurança, e mais pessoas passaram 
a circular por aqui ao longo desse período. A malha 
aérea também foi ampliada, com operações para 32 
destinos, o que garante a conectividade de Norte a Sul 
do país e com a Europa. 
 
A retomada prevista para este ano é de pelo menos 
70% da operação com relação ao volume de voos 
antes da pandemia do novo coronavírus. Além disso, 
a BH Airport está em negociação constante com as 
companhias aéreas para readquirir mais destinos. Em 
breve, mais novidades serão anunciadas.
 
“Esse aumento do fluxo de pessoas e de voos é 
representativo para o aeroporto diante do cenário 
que estamos vivendo com a Covid-19. O setor foi 
fortemente impactado, e, aos poucos, estamos vendo 
a movimentação ganhar fôlego. Os passageiros estão 
ganhando confiança e descobrindo que é seguro 
voar, assim como é seguro estar no nosso aeroporto”, 
ressalta Clayton Begido, gestor de Conectividade e 
Aviação da BH Airport.

MOVIMENTAÇÃO 

DE PASSAGEIROS

FLUXO DE PASSAGEIROS RETOMA GRADUALMENTEACONTECE
NO AEROPORTO

FLUXO DE PASSAGEIROS TEM 
CRESCIDO GRADUALMENTE 

COM CUIDADOS EXTRAS, OPERAÇÕES COMERCIAIS 
DO AEROPORTO RETOMAM AS ATIVIDADES

CONHEÇA A OPERAÇÃO DO 1º AEROPORTO 
INDUSTRIAL DO PAÍS

AÉREAS NO COMBATE 
À COVID-19

LATITUDE WORKSPACES 
É INAUGURADO

HISTÓRIAS DE QUEM CIRCULA 
PELO AEROPORTO

Até o fim de 2020, é esperada a retomada de 70% da operação
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BELÉM

CARAJÁS

SÃO LUIZ

FORTALEZA

ILHÉUS

PORTO SEGURO

RECIFE

SALVADOR

CUIABÁ

CURITIBA

RIO DE JANEIRO - GALEÃO 

VITÓRIA

UBERLÂNDIA

BARREIRAS

GOIÂNIA

CAMPINAS

PORTO ALEGRE

SÃO PAULO
CONGONHAS

BRASÍLIA

GOVERNADOR VALADARES

FLORIANÓPOLIS

LISBOA

RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT 

VITÓRIA DA CONQUISTA

MONTES CLAROS

SÃO PAULO - GUARULHOS 

JERICOACOARA

NATAL

MACEIÓ

TEIXEIRA DE FREITAS

RIBEIRÃO PRETO

CIDADE DO PANAMÁ

Norte
Belém (PA)
Carajás (PA)

Nordeste
Barreiras (BA)
Ilhéus (BA)
Porto Seguro (BA)
Salvador (BA)
Teixeira de Freitas (BA)
Vitória da Conquista (BA)
Maceió (AL)
Recife (PE)
Natal (RN)
Fortaleza (CE)
Jericoacoara (CE)
São Luiz (MA)

Centro-Oeste
Cuiabá (MT)
Brasília (DF)
Goiânia (GO)

Sudeste
Governador Valadares (MG)
Montes Claros (MG)
Uberlândia (MG)
Santos Dumont (RJ)
Galeão (RJ)
Vitória (VIX)
Guarulhos (SP)
Congonhas (SP)
Campinas (SP)
Ribeirão Preto (SP)
São Paulo (SP)

Sul
Porto Alegre (RS)
Curitiba (PR)
Florianópolis (SC)

Internacional
Lisboa, Portugal
Cidade do Panamá, Panamá
 

MALHA AÉREA ATUALIZADA

Aeroporto segue trabalhando para ampliar cada vez mais as conexões de Minas com o
Brasil e o restante do mundo. Confira a malha aérea atualizada para novembro de 2020.

ACONTECE NO AEROPORTO 

GUIA DOS CESSIONÁRIOS

As lojas e os restaurantes do aeroporto estão retomando suas atividades, seguindo as novas medidas de higiene 
para garantir a segurança e a saúde dos usuários, sem deixar de oferecer uma experiência prazerosa.

A BH Airport produziu um guia para as empresas que trabalham no aeroporto com 

as novas medidas adotadas, como a disponibilidade de álcool em gel para clientes e 

colaboradores, a rotina de higienização diária das estruturas dos estabelecimentos, o 

uso de proteção acrílica para os profissionais que tenham contato com os clientes e a 

aplicação do formulário de saúde aos colaboradores.
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ACONTECE NO AEROPORTO 

LOJAS E RESTAURANTES ABERTOS

EMBARQUE DOMÉSTICO ÁREA PÚBLICA

 EMBARQUE INTERNACIONAL

Bagaggio 
segunda a sexta, das 6h às 21h30, e, aos 

domingos, das 6h às 18h.

Barão Mineiro 
segunda a domingo, das 4h às 22h20.

Bola Show 
segunda a sexta, das 13h às 21h30.

Burger King 
segunda a sexta, das 9h às 21h, 
e, aos domingos, das 9h às 20h.

California Coffee
domingo a sexta, das 7h às 22h20.

Casa do Pão de Queijo
 segunda a domingo, das 6h às 21h.

Casa do Pão de Queijo 
(embarque remoto) segunda a domingo 
(de acordo com os voos), das 6h às 21h.

Chilli Beans 
segunda a quarta, das 7h às 19h. 

quinta e sexta, das 7h às 20h.

Doog Dog 
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. 

domingo, das 8h às 20h.

Dufry Airside 
domingo a sexta, das 7h30 às 20h30.

Goccia di Latte 
domingo a sexta, das 8h às 21h.

Hudson News 
domingo a sexta, das 7h30 às 20h30.

Leve Minas 
segunda a sexta, das 7h às 21h.

Loft 
segunda a sexta, das 6h às 11h e das 18h às 21h. 

domingo, das 18h às 21h.

MAC 
segunda a domingo, das 7h às 21h.

Oakberry 
segunda a sexta, das 9h às 21h. sábado, 

das 7h às 19h, e, domingo, das 8h às 20h.

Pizza Hut 
domingo a sexta, das 8h às 22h. 

sábado, das 8h às 12h30.

Sala VIP Ambaar Domestic Lounge 
segunda a domingo, das 7h às 21h.

Sports Bar 
domingo a sexta, das 13h às 21h.

Subway 
domingo a sexta, das 8h às 22h20. 

sábado, das 8h às 12h30. 

Vending Machines 
aberta 24h.

Viena Food Hall 
segunda a sexta, das 7h às 16h.

Viena Snacks 
domingo a sexta, das 6h às 21h.

Air Farma 
segunda a sexta, das 6h às 22h; sábado, 

das 6h às 14h. Domingo, das 9h às 17h.

Banco Sicoob 
segunda a sexta, das 13h às 17h.

Bob’s 
segunda a domingo, das 12h às 20h. 

Bola Show 
segunda a sexta, das 5h às 14h, 

e, aos sábados, das 5h às 15h.

Câmbio Global Exchange 
(próximo aos horários dos voos da TAP).

caixas eletrônicos abertos 24h.

Casa Bauducco 
segunda a domingo, das 7h às 21h.

Chilli Beans 
segunda a sexta, das 8h às 18h.

Correios 
segunda a sexta, das 9h às 17h.

Creps 
segunda a domingo, das 7h às 21h.

Expresso Mineiro 
segunda a sexta, das 6h às 16h.

Fuel 
segunda a domingo, das 7h às 18h.

Green Station 
segunda a sexta, das 8h às 21h. sábado, 

das 8h às 19h e, domingo, das 8h às 20h.

Havaianas 

segunda a sexta, das 7h às 20h.

Latitudas Workspaces 

segunda a domingo, das 8h às 20h.

Leitura 
segunda a sexta, das 7h às 11h.

Leve Minas
segunda a domingo, das 7h às 20h. 

fechada aos sábados.

Vending Machines 
aberta 24h.

Malex do Brasil 
segunda a sexta, das 8h às 17h.

Melissa 
segunda a sexta, das 8h às 18h.

Oakberry 
segunda a domingo, das 9h30 às 21h

Paçaí 
segunda a domingo, das 6h30 às 21h.

Protect Bag 
segunda a sexta, das 7h às 9h e das 15h às 19h.

Subway 
domingo a sexta, das 7h às 22h20

Vila Francisca 

segunda a sexta, das 6h às 20h           

Cozi Restaurante
3h antes de cada embarque 

internacional.

Duty Free
3h antes de cada embarque 
internacional e 1h antes do 

desembarque.

Hudson 
3h antes de cada 

embarque internacional.
ACESSE NOSSO SITE PARA MAIS INFORMAÇÕES.

https://site.bh-airport.com.br/SitePages/pt/passageiro/servicos.aspx
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ACONTECE NO AEROPORTO 

Um cargueiro é uma aeronave projetada ou convertida 
exclusivamente para o transporte de cargas. Em 
parceria com a Bringer Air Cargo, em outubro, o 
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte passou 
a receber voos frequentes de um novo cargueiro. 
A operação liga Reino Unido, Itália, Holanda, China, 
Taiwan e México a Minas Gerais, com conexão fixa em 
Miami, nos Estados Unidos.
“O novo voo é importante para o fortalecimento 
do aeroporto como HUB logístico, e essa é mais 
uma ação que contribui para a competitividade do 
equipamento e da cadeia logística do estado em 
vista do mercado internacional”, destaca Rafael 
Laranjeira, gestor executivo de Soluções Logísticas 
da BH Airport.

O projeto tem grande potencial para elevar a 
competitividade das empresas brasileiras no contexto 
internacional, além de atrair novos investimentos 
externos para o Brasil.

O Aeroporto Industrial é destinado, principalmente, 
à instalação de empresas que tenham como foco 
principal a exportação de produtos manufaturados, 
utilizando matérias-primas importadas em seu 
processo produtivo. Ao manufaturar seus produtos no 
Aeroporto Industrial, as empresas terão os benefícios 
das isenções fiscais quando exportarem seus produtos  
acabados. Além disso, terão a facilidade de importar 
matérias-primas e exportar sua produção utilizando 
o modal aéreo para acessar mercados internacionais 
e nacionais de forma rápida, eliminando o custo e o 
risco com o transporte rodoviário em seus processos 
logísticos.

Segundo Rafael Laranjeira, gestor executivo de 

Soluções Logísticas, assim como a Zona Franca de 
Manaus foi uma iniciativa inovadora na década de 
60, o Aeroporto Industrial é um projeto pioneiro em 
Minas que refletirá, principalmente, na consolidação 
de um ecossistema de desenvolvimento e atração 
de empresas para toda a região do Vetor Norte e 
Metropolitana de Belo Horizonte. “Temos potencial 
para receber investimentos privados da ordem de 
R$ 3,5 bilhões nos próximos anos, considerando a 
soma dos investimentos de cada uma das empresas 
que aqui se instalarem. Estamos em uma região 
estratégica, com localização geográfica privilegiada, 
que favorece a consolidação de um HUB de negócios 
na região”, avalia.

Desde que assumiu as operações do Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte, a concessionária 
atua para consolidar o terminal em um importante 
instrumento de desenvolvimento econômico e social 
do estado.

CONHEÇA O PRIMEIRO 
AEROPORTO INDUSTRIAL DO PAÍS
O empreendimento é inédito na América Latina e prevê benefícios fiscais a empresas
exportadoras instaladas dentro do sítio aeroportuário

Voo gera novas oportunidades de negócios com o mercado internacional

CLAMPER: A PRIMEIRA EMPRESA A 
SE INSTALAR NO LOCAL

A Clamper é a primeira empresa a operar no 
Aeroporto Industrial. Fundada em 1991, oferece ao 
mercado soluções para proteção de equipamentos 
eletroeletrônicos contra danos causados por raios e 
surtos elétricos.

Para Ailton Ricaldoni Lobo, fundador da companhia 
e presidente do Conselho de Administração da 
Clamper, é uma alegria ver um sonho ser realizado. 
“Estamos honrados de ser a primeira empresa a se 
instalar no Aeroporto Industrial. A Clamper sempre 
teve interesse em participar do projeto desde quando 
começou a ser pensado há dez anos. A postura da 
BH Airport fez toda a diferença para que pudéssemos 
estar aqui hoje. Houve uma mudança para transformar 
o Aeroporto Industrial em um projeto inovador e tirá-
lo do papel. Com isso, passamos a acreditar que tudo 
isso aconteceria”, ressalta.

Ele explica que a proposta prevista para o Aeroporto 
Industrial evoluiu muito e é exatamente o que ele 
buscava no mercado. “Agora temos à disposição 
uma prestação de serviços e soluções logísticas de 
acordo com a nossa necessidade. É algo diferenciado! 
Sabíamos que o nosso produto tinha aderência para 
estar nesse ambiente, e não tenho dúvidas que é um 

casamento com futuro promissor”.  

“Estamos honrados de ser a primeira empresa a se 

instalar no Aeroporto Industrial. A Clamper sempre 

teve interesse em participar do projeto desde quando 

começou a ser pensado há dez anos. 

A postura da BH Airport fez toda a diferença para que 

pudéssemos estar aqui hoje. Houve uma mudança 

para transformar o Aeroporto Industrial em um projeto 

inovador e tirá-lo do papel. Com isso, passamos 

a acreditar que tudo isso aconteceria”

Ailton Ricaldoni Lobo, fundador da companhia 

e presidente do Conselho de 

Administração da Clamper

AEROPORTO LANÇA ROTA CARGUEIRA REGULAR
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O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em 
Confins, acaba de assinar contrato com a segunda 
empresa a se instalar no Aeroporto Industrial. A 
Amerisolar Brasil, multinacional especializada na 
produção de equipamentos de energia solar, iniciou 
o processo de implantação de sua fábrica no local. A 
previsão é que as operações comecem no primeiro 
trimestre de 2021.

“Em menos de seis meses, após a inauguração e 
a instalação da primeira empresa no Aeroporto 
Industrial, estamos anunciando a abertura da 
segunda companhia, o que demonstra o potencial de 
atratividade do nosso empreendimento. Temos ótimas 
expectativas com a vinda da Amerisolar Brasil, que 
certamente terá sucesso com seu processo produtivo, 
bem como importação e exportação de produtos, com 
ganho em competitividade”, avalia Rafael Laranjeira, 
gestor executivo de Soluções Logísticas da BH Airport.

Inicialmente, a Amerisolar Brasil irá ocupar um módulo 
provisório do Aeroporto Industrial localizado ao lado 
do Terminal de Cargas. No entanto, a empresa já tem 
planos de ocupar uma área quatro vezes maior que a 
atual no galpão de expansão previsto para a segunda 
fase do empreendimento.

“A Amerisolar Brasil acredita que a posição estratégica 
dentro do Aeroporto Industrial será um grande 
diferencial competitivo para a sua atuação no mercado 
fotovoltaico, razão pela qual acreditávamos, desde o 
início das tratativas com a BH Airport, que a operação 
da empresa não poderia ocorrer em outro lugar tão 
propício”, avalia Gustavo Henrique de Almeida, CEO da 
Amerisolar Brasil.

O Aeroporto Industrial conta com uma área disponível 
de 750 mil m2. Há uma expectativa de atração de 
cerca de 250 empresas, ao longo dos próximos anos, 

AMERISOLAR BRASIL É SEGUNDA 
EMPRESA A SE INSTALAR NO 
AEROPORTO INDUSTRIAL
Multinacional especializada na produção de equipamentos de energia solar está em 

processo de implantação de sua unidade fabril no espaço

o que tende a gerar milhares de empregos e renda. 
O projeto contempla áreas comuns, como vestiário, 
business center, refeitório e toda uma infraestrutura 
para receber as indústrias interessadas. 
O objetivo principal do Aeroporto Industrial é aumentar 
a competitividade das empresas brasileiras no 

contexto internacional e atrair investimentos externos 
para o Brasil. O projeto é pioneiro em Minas Gerais 
e tem tudo para refletir, ainda mais, na consolidação 
de um ecossistema de desenvolvimento e atração 
de empresas para toda a região do Vetor Norte e 
Metropolitana de Belo Horizonte.

O Aeroporto Internacional de BH atua para se 
consolidar como um HUB logístico reconhecido em 
âmbito nacional e internacional. Nesse sentido, o 
Aeroporto Industrial contribuiu para fortalecer essa 
estratégia. Além disso, o aeroporto lançou novos 
produtos logísticos no mercado que oferecem aos 
clientes soluções multimodais. Dentre elas, destaca-se 
o Projeto Rotas Rodoviárias que vai fazer a diferença 
para as companhias que buscam redução de custos 
e mais eficiência. Essa iniciativa conecta o aeroporto 
com os dois principais aeroportos de cargas do Brasil 
(Guarulhos e Viracopos) e amplia a conectividade, já 
existente também para o mar, por meio do Terminal 

Bandeirantes no Porto de Santos (SP), projeto que 
começou no início deste ano e conectou o aeroporto 
ao modal marítimo.

Para completar, o Aeroporto Internacional de BH tem 
uma nova rota cargueira. Com a Bringer Air Cargo, 
a operação liga Reino Unido, Itália, Holanda, China, 
Taiwan e México a Minas Gerais, com conexão fixa em 
Miami, nos Estados Unidos. O voo semanal, realizado 
por um Boeing 767-300F, com capacidade de 
transporte de 50 toneladas de carga, acontece todas 
as quartas-feiras.

HUB LOGÍSTICO INTERNACIONAL
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AÉREAS NO COMBATE 
À COVID-19

A segurança de cada um que viaja, interage e trabalha 

nos voos está sempre em constante evolução e atenção. 

Ela sempre foi essencial e, agora, mais do que nunca, 

exige atenção especial. 

Desde que foi descoberto o novo coronavírus, as três 

maiores companhias aéreas do país (Gol, Azul e Latam) 

adotaram novos procedimentos em suas operações, 

focando em assegurar o cuidado com os passageiros e 

os funcionários. 

Com a Covid-19, todos os procedimentos regulares foram 

reforçados, além dos já rígidos padrões de sanitização 

da aviação civil estabelecidos pelos órgãos responsáveis, 

alinhados com as recomendações da Organização da 

Aviação Civil Internacional (OACI), Organização Mundial 

da Saúde (OMS), Associação Internacional de Transporte 

Aéreo (IATA), Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

O objetivo é que todos a bordo tenham uma experiência 

segura e agradável no espaço compartilhado que 

caracteriza uma aeronave, principalmente nesse período 

de pandemia.

AR
As empresas aéreas tornaram o uso de máscara 

obrigatório tanto para os passageiros quanto para os 

tripulantes de solo e voo.  A medida traz mais segurança 

a bordo e diminui as chances de contágio.

A frota nacional de aeronaves que está em operação é 

equipada com filtros capazes de renovar o ar no avião a 

cada três minutos. São os chamados filtros HEPA (High 

Efficiency Particulate Air), equipamentos que permitem 

a remoção de 99,97% de partículas microscópicas, como 

bactérias e vírus, permitindo a circulação de um ar 

sempre mais puro.

LIMPEZA
Os aviões passam por uma limpeza a cada voo e à noite, 

seguindo os protocolos sugeridos pela International Air 

Transport Association (IATA). A companhia também 

passou a exigir que os passageiros e os tripulantes usem 

máscara tanto a bordo quanto em solo. São utilizados 

descontaminantes bactericidas que contam com um 

princípio ativo que elimina o vírus da Covid-19 em 99,99% 

dos casos, com o produto e a limpeza dupla nos assentos, 

mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de 

segurança, janela, paredes e compartimentos superiores.

Medidas extraordinárias de atendimento foram adotadas 

a favor dos clientes e dos colaboradores, como técnicas 

de distanciamento social, desligamento de totens e uso 

de adesivos para demarcar a distância mínima durante o 

processo de embarque e também a bordo.

ATENDIMENTO
As companhias têm orientado o check-in pelo 

site ou aplicativo e, para aqueles que precisam 

despachar a bagagem, sugerem o uso dos balcões 

de autoatendimento. Nesse formato, é o passageiro 

quem etiqueta a bagagem sem contato com a tela dos 

tablets.

No momento do embarque, as companhias orientam 

os passageiros a seguirem a sinalização de 

distanciamento social e também recomendam que os 

usuários só se dirijam à fila quando sua sessão indicada 

na passagem é chamada.

O serviço de bordo passou a ser realizado ao fim do 

voo (tudo devidamente higienizado), garantindo o uso 

da máscara durante toda a viagem. 

Seguindo as recomendações da 

Anvisa, as companhias aéreas 

passaram a fazer o desembarque 

por fileiras para não causar 

aglomeração. Quando as portas 

se abrem, os passageiros são 

orientados a só se levantarem e 

pegarem a bagagem quando for a 

vez deles de desembarcar.

REMARCAÇÃO DE 
VOOS
As companhias disponibilizaram 

sistemas para os clientes realizarem 

a alteração dos seus voos ou 

solicitar o crédito on-line de forma 

rápida e eficiente.

Filtro utilizado nas aeronaves permite a remoção de 99,97% das partículas a bordo

A companhia aérea foi a primeira do Brasil a iniciar 
a medição da temperatura de seus tripulantes, que é 
realizada antes do início de cada turno de trabalho, e 
os tripulantes em estado febril são dispensados para 
seguir os protocolos médicos.
Para o embarque, a Azul lançou o Tapete Azul,  que, 

com um conjunto de projetores e monitores, organiza 
e orienta os passageiros no processo de entrada da 
aeronave.  Por meio de realidade aumentada, projetores 
no chão formam um tapete virtual colorido e móvel, 
que convida a pessoa a se posicionar na fila de acordo 
com seu número de assento.

A Gol foi a primeira aérea a solicitar o uso de máscara 
por todos os clientes nos voos em operação (desde 
10 de maio), tendo como base para essa medida 
as informações científicas mais recentes e as 
recomendações de diversos órgãos públicos pelo 
Brasil e pelo mundo. 
A companhia lançou, em julho, o check-in diretamente 
pelo WhatsApp, que é orientado pela GAL, assistente 

virtual, com comunicações personalizadas para clientes 
selecionados com viagens próximas, que ainda não 
realizaram a confirmação, colaborando para evitar 
aglomerações nos aeroportos.
O serviço de entretenimento a bordo oferecido pela 
companhia é acessado por aplicativo no próprio 
aparelho celular do cliente, o que reforça o cuidado 
com os procedimentos de saúde. 

AZUL

GOL
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Para evitar aglomerações durante os briefings de 
trabalho das equipes que atuam na operação dos 
voos, as informações e os comunicados estão sendo 
passados por grupos de WhatsApp e por e-mail. Os 

treinamentos obrigatórios e regulatórios são realizados 
de forma on-line, e todos os colaboradores passam por 
medições de temperatura antes de iniciar a jornada de 
trabalho. 

LATAM

AZUL E LATAM FAZEM PARCERIA PARA RETOMAR 
VOOS NO PAÍS
As companhias aéreas Azul e Latam analisam 

constantemente como aprimorar a experiência de 

viagem dos seus passageiros, permitindo novas 

conectividades, com mais conveniência e praticidade. 

Em agosto, teve início o acordo de codeshare com 

a Azul Linhas Aéreas para 64 rotas domésticas no 

Brasil com código de voo compartilhado. 

Reforçando o compromisso com o estado de Minas 

Gerais, o acordo permitirá que os clientes da Azul e 

da Latam possam se deslocar regionalmente por mais 

cidades mineiras.

GOL PRETENDE RETOMAR ATÉ 65% DOS VOOS 
PARA MINAS GERAIS

A expectativa da GOL para Minas Gerais é retomar, 
até o fim do ano, aproximadamente 65% da malha 
aérea que possuía no período pré-pandemia. A GOL, 
como um todo, permanece focada no crescimento 

sustentável da capacidade à medida que a demanda 
retorna. A malha da companhia é especialmente 
projetada para o mercado doméstico brasileiro. 

LATITUDE WORKSPACES É INAUGURADO 
NO AEROPORTO

Um novo espaço de trabalho, voltado para executivos 
,foi inaugurado neste ano. O Latitude Workspaces é um 
coworking para proporcionar um momento de trabalho 
produtivo e prazeroso em um ambiente tranquilo e, ao 
mesmo tempo, profissional.

Localizado no saguão do aeroporto, na Praça Mineira, 
está disponível para passageiros com viagem nacional 
ou internacional e tem capacidade para receber 17 
pessoas. 

“O lançamento desse espaço é uma parceria com o site 
Sou BH e com o Leonardo Chebly, dono da Latitude. 
Acreditamos no potencial desse coworking, que tem 
uma estrutura moderna, com projeto assinado pela 

Óbvio Arquitetura, para agregar ao aeroporto”, ressalta 
Lucas Malachias, coordenador de Novos Negócios da 
BH Airport. 

O Latitude também está presente no Aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo (SP), e tem espaços em 
construção no Aeroporto Santos Dumont, no Rio 
de Janeiro (RJ), e no Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas (SP).

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Inicialmente, devido à pandemia do novo coronavírus, 
o espaço funciona, diariamente, das 8h às 20h. 
Posteriormente, o horário será ampliado das 7h às 22h.

fotos: Henrique Queiroga
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LETÍCIA:
 

A Letícia passou por aqui com destino a Pernambuco 

para suas férias e aproveitou para matar as saudades do 

aeroporto e embarcar com um #aerolookprotegido 

todo trabalhado no conforto e na proteção! 

Ela nos contou ainda que a experiência 

de viagem por aqui foi excelente e que 

se sentiu muito segura no terminal. 

FERNANDA E ROMEU: 
O Romeo, o Lulu da Pomerânia fofíssimo da foto, 

viajou por aqui com suas mamães, Fernanda e Alana. 

Elas publicaram algumas dicas para quem deseja 

viajar com pets. 

• Prefira alimentar seu pet mais cedo para evitar 

que ele se enjoe fácil. Estimamos umas 4 horas 

antes do trajeto, mas vai muito do seu bichinho.

• Chegue com toda a documentação pronta: isso 

vai economizar uns bons minutos no check-in. 

A Gol Linhas Aéreas, inclusive, disponibiliza no site 

o formulário que vai com o atestado e a carteira de 

vacina. Imprima três vias desse formulário, pague a 

taxa e voilà.

• No voo, ele latiu um pouco dentro da casinha 

por causa do calor, mas ficou quietinho assim que 

o ar gelou e não se sentiu mal, só medo mesmo. 

Se faça presente, e eles ficam mais calmos.

• O atestado tem que ser emitido em no máximo 

dez dias da viagem, viu? E veja se não precisa 

de documentação adicional para o seu destino 

(Fernando de Noronha e Carajás precisam de 

autorização extra, mas, enfim, tem tudo

no site da companhia.

 

ANA, ALBERT E MATTEO:
 

São ocasiões como estas que nos emocionam e 

deixam nosso coração quentinho demais! 

O João, do @contandohistoriasfotografia, 

registrou um momento superespecial

no aeroporto: o reencontro do casal Ana e Albert

e o primeiro encontro do Albert com seu filho, 

Matteo. O João nos contou que foi uma experiência 

mágica capturar esse encontro no aeroporto, com 

o terminal muito seguro em relação às medidas de 

proteção ao novo coronavírus. 

RENATO E GABRIEL - POWER RANGERS: 
Os próprios, icônicos e jamais esquecidos Power 

Rangers viajaram no nosso terminal! É uma honra 

receber superpassageiros e conectá-los com muita 

segurança aos seus destinos para que possam 

combater o mal! O Renato (@Renato_uai) e o Gabriel

 (@gabriel_tourniquet_) gostam de se vestir de Power 

Rangers para levar alegria às pessoas, principalmente 

neste momento delicado. Eles passaram por aqui a 

caminho de Porto Seguro e, com certeza, encheram 

o terminal de sorrisos, alegrando o dia de todos que 

tiveram a oportunidade de encontrar os Power Rangers 

vermelho e preto viajando rumo a mais uma aventura! 

ZOE, WALFRIDO - CANIL FLOR 

DO CERRADO:
 
A Zoe, filhote de buldogue francês, passou pelo 

nosso aeroporto, acompanhada do pessoal do

 @canildositioflorcerrado, com destino ao Rio de 

Janeiro para encontrar sua nova família! O dono do 

canil, Walfrido, compartilhou com a gente que sua 

experiência é sempre positiva no aeroporto, e nós 

ficamos felizes demais. “Sempre que posso e tenho 

oportunidade entrego pessoalmente nossos filhotes aos 

seus respectivos donos, seja no embarque doméstico, 

seja com o pet na cabine, seja no Terminal de Cargas. 

Ambos os serviços são de excelente qualidade. Sempre 

sou muito bem recebido pelas companhias aéreas e só 

tenho elogios”.

HISTÓRIAS DE QUEM CIRCULA 
PELO AEROPORTO

AEROPORTO VIVO 

https://www.instagram.com/explore/tags/aerolookprotegido/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/contandohistoriasfotografia/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/renato_uai/
https://www.instagram.com/gabriel_tourniquet_/
https://www.instagram.com/canildositioflorcerrado/
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ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PRESENTES  
NO SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL

BH AIRPORT  
ouvidoria@bh-airport.com.br 

0800 037 1547

ANAC 
Telefone: +55 (31) 3689-2540

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA (ANVISA) 

Telefone: +55 (31) 3689-2009

CORREIOS 

Telefone: +55 (31) 3689-2166

JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Telefone: +55 (31) 3689-2945

JUIZADO ESPECIAL 

Telefone: +55 (31) 3689-2068

MALEX - GUARDA-VOLUMES 

Telefone: +55 (11) 5543-0488

POLÍCIA CIVIL 

Telefone: +55 (31) 3689-1018

POLÍCIA FEDERAL 

Telefone: +55 (31) 3689-2240

POLÍCIA MILITAR 

Telefone: +55 (31) 3689-2177

RECEITA ESTADUAL 

Telefone: +55 (31) 3689-2710

RECEITA FEDERAL 

Telefone: +55 (31) 3689-2140

VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA 
INTERNACIONAL (VIGIAGRO) 

Telefone: +55 (31) 3689-2515

SERVIÇOS TELEFONES ÚTEIS

AZUL LINHAS AÉREAS 

0800 884 4040 

Deficientes auditivos: 0800 881 0500  

Internet: www.voeazul.com.br

GOL LINHAS AÉREAS 

0800 704 0465 

Deficientes auditivos: 0800 709 0466  

Internet: www.voegol.com.br

LATAM AIRLINES 

0800 123 200 

Deficientes auditivos: 0800 555 500 

Internet: www.latam.com

COPA AIRLINES 

0800 771 2672 

SAC: 0800 771 2672 

Internet: https://www.copaair.com

TAP PORTUGAL 

0300 210 6060 

SAC: 0800 727 2347 

Internet: https://www.flytap.com/

PRINCIPAIS EMPRESAS AÉREAS 
QUE OPERAM NO AEROPORTO

SERVIÇOS TELEFONES ÚTEIS

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES PRESENTES NO 
SETOR DE AVIAÇÃO CIVIL

COMPANHIAS AÉREAS QUE OPERAM NO 
AEROPORTO
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SERVIÇOS




