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Acompanhe abaixo as principais notícias sobre os impactos da crise causada pela pandemia 

do novo coronavírus COVID-19 no âmbito do setor aéreo brasileiro e mundial, do ponto 

de vista jurídico e econômico.  

 

BRASIL 

 

27.3.2020 – Companhias aéreas brasileiras vão operar apenas 1.241 voos por semana 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) recebeu os últimos ajustes de malha aérea 

das empresas Gol, Azul e Latam. Além das capitais dos 26 estados e o Distrito Federal, 

outras 19 cidades do país serão atendidas. Os voos terão início neste sábado (28) e estão 

previstos até o final de abril. Com a redução drástica de voos em março, em decorrência 
da pandemia do Coronavírus, havia o risco de uma paralisação total do serviço. A malha 

emergencial é 91,61% menor do que a originalmente prevista pelas empresas para o 

período. Considerando a programação de Gol, Azul e Latam, a queda é de 56,06% das 

localidades atendidas, passando de 106 para 46. O número de voos semanais passou de 
14.781 para 1.241. 

 
 

27.03.2020 - Governo deve anunciar socorro às empresas aéreas em até 2 semanas 
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O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Gustavo Montezano, afirmou nesta sexta-feira, 27 que o governo espera anunciar em duas 

semanas um pacote para auxiliar as companhias aéreas. Segundo ele, o BNDES tem 

priorizado o setor de transportes e passageiros durante a pandemia do novo coronavírus. 

 

 

27.03.2020 - British suspende voos para SP e RJ até 22 de abril 

 

A British Airways informou que suspenderá temporariamente todos os voos que opera para 

o Brasil até 22 de abril. As operações na rota Londres-Rio de Janeiro serão paradas a partir 

de 30 de março, enquanto a rota Londres-São Paulo será suspensa a partir de 1º de abril. 
 

 

26.03.2020 - Aviação no Brasil: 40% menos receita e 61 mil demissões em 2020 

 

A aviação brasileira sofrerá um impacto negativo de US$ 7,7 bilhões em 2020 por conta 
da crise causada pela pandemia do coronavírus. O valor representa 40% de redução na 

receita na comparação com 2019. Mais de 61 mil empregos diretos devem ser perdidos 

neste cenário e, levando em consideração os indiretos, mais de 223 mil brasileiros serão 

demitidos em 2020, em decorrência da crise do covid-19, conforme projeção da IATA. 
 

 

26.3.2020 - Suspensa norma que restringe acesso a informações públicas 

 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida 
liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6351 para suspender a eficácia do 

artigo 6º-B da Lei 13.979/2020, incluído pela Medida Provisória 928/2020, que limitou o 

acesso às informações prestadas por órgãos públicos durante a emergência de saúde pública 

decretada por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A cautelar será 

submetida a referendo do Plenário do STF. 
 

 

25.03.2020 - Natureza constitucional da matéria impede análise de pedido da Bahia 

para adotar barreira sanitária em aeroportos 

 

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, não 

conheceu de um pedido do governo da Bahia para suspender liminar que proibiu a 

implementação de barreira sanitária nos aeroportos, a fim de fiscalizar voos nacionais 

vindos de São Paulo e do Rio de Janeiro e voos internacionais como medida de prevenção 

à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Segundo o ministro, o caráter constitucional 
da matéria está evidenciado na decisão do TRF1 e na petição inicial, bem como na recente 

decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta 
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de Inconstitucionalidade 6.341, em que se discute a competência dos entes federativos em 
relação a medidas de combate ao coronavírus. 

 
 

25.03.2020 - Inframerica suspende contratos de funcionários dos Aeroportos de 

Brasília e Natal 
 

Em razão da pandemia da Covid-19, a Inframerica, concessionaria que administra os 

Aeroportos de Brasília e Natal, decidiu que vai suspender os contratos dos funcionários e 
fazer revezamento de trabalho. O acordo foi firmado através do Sindicado Nacional dos 

Aeroportuários (SINA), prevendo que os funcionários ficarão de dois a cinco meses 

afastados em esquema de revezamento. 

 

 

25.03.2020 – ANAC e Anvisa vão fazer atuação conjunta nos aeroportos do Brasil 

 

Após decisão do TRF da 1ª Região que devolveu à Anvisa a competência para atuar e 

fiscalizar as áreas restritas dos aeroportos em relação ao novo coronavírus, ela volta a 

desempenhar suas atividades de fiscalização nas aeronaves, áreas de embarque e 
desembarque e demais locais restritos dos aeroportos. A decisão ressalta a necessidade de 

articulação entre os governos estaduais para a contenção da pandemia do Covid-19. 

 

 

25.03.2020 - Azul apresenta proposta de Acordo Coletivo de Trabalho a tripulantes 

devido à crise da covid-19 

 

Na quarta-feira (25) a Azul Linhas Aéreas apresentou formalmente ao Sindicato Nacional 

dos Aeronautas, uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho válida somente para o mês 

de abril, devido à crise gerada pelo covid-19, não contemplando a garantia de emprego 

pelo período da redução salarial. Entre inúmeras medidas, a proposta prevê a redução no 

percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor do salário base e redução das folgas 

mensais pela metade.  
 

 

 

24.03.2020 – A GOL vai manter apenas 50 voos diários 

 

A GOL anunciou nesta data a readequação adicional da sua malha aérea para o período de 
28 de março e 3 de maio, com a manutenção de 50 voos diários entre o Aeroporto 

Internacional de Guarulhos e as demais 26 capitais. Essa alteração representa na redução 

de 92% na oferta de voos no mercado doméstico e 100% no mercado internacional até o 

início de maio. 
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24.03.2020 – A Azul comunica aos seus acionistas e ao mercado as medidas adotadas 

em resposta ao impacto do Covid-19 

 

Entre as medidas adotadas, a Azul informou que reduzirá a sua operação em 90%, no 

período de 25 de março a 30 de abril, operando apenas 70 voos diários. Também informou 
que está reduzindo os custos e despesas com folha de pagamento em abril em até 65%, 

através do aumento na adesão de tripulantes ao programa de licença não remunerada e 

redução salarial para os membros do comitê executivo e gerentes em até 50%. 
 

 

24.03.2020 - Justiça Federal do Ceará restringe a entrada de estrangeiros pelo 

Aeroporto de Fortaleza 
 

A 4ª Vara Federal da Justiça Federal no Ceará deferiu em tutela de urgência ação 

cautelar do Ministério Público Federal contra a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) e a União Federal, determinando a restrição excepcional e temporária da entrada 
de estrangeiros por via aérea no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Em 

sua decisão, o magistrado fixou, ainda, a multa de R$ 1.000.000,00 para o responsável por 

qualquer descumprimento da ordem judicial ora concedida, sem prejuízo de outras medidas 

de natureza civil, administrativa ou penal. 

 
 

24.03.2020 - PROCON-SP divulga nota técnica para composição de conflitos 

  

O PROCON-SP se manifestou sobre a situação inédita que afeta os contratos 

consumeristas, especialmente sobre a interrupção destes, destacando que não se pode 
sequer atribuir nexo de causalidade às partes contratantes, já que nenhuma delas deu causa 

ao fenômeno inevitável da pandemia do coronavirus. Assim, como forma de nortear as 

composições, o Procon-SP sugere como opção preferencial dos consumidores a conversão 

do serviço em crédito para ser usufruído em momento posterior, pelo prazo de 12 (doze) 

meses após vencida a pandemia e encerrado o decreto de calamidade, sem a imposição de 

qualquer cobrança de taxa, multa ou outra forma de penalização, como retenção de parte 

de valor. 
 

 

24.03.2020 - Acordo entre Governo Federal e empresas aéreas garante voos em todos 

os estados 

 
As empresas Gol, Azul e Latam, Ministério da Infraestrutura e Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) participaram de reunião, nesta segunda-feira (23/03), que também 

contou com a participação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 
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Visando garantir uma malha que continue integrando o País, o Governo buscou 

viabilizar ajustespara que nenhum estado fique sem pelo menos uma ligação aérea. Como 

parte das ações da União para o setor, há o esforço de manutenção dos aeroportos abertos 

ao tráfego, em alinhamento com os governos estaduais. 

 

 
23.03.2020 – STJ suspende prazos processuais até 30 de abril 

 

O Superior Tribunal de Justiça publicou a Resolução STJ/GP 6, que amplia até 30 de 

abril a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento das sessões presenciais de 

julgamento na corte, como medida de contenção da pandemia de coronavírus (Covid-19).  
 

 

23.03.2020 - Companhias aéreas poderão fazer acordo para manter voos 

 

De acordo com alerta do JOTA, serviço exclusivo para assinantes do JOTA PRO, as 
companhias aéreas poderão em breve se juntar para manter o mínimo de voos domésticos 

de passageiros no Brasil. O acordo teria sido aprovado em reunião entre Agência Nacional 

de Aviação Civil (Anac), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e 

Ministério da Infraestrutura. 
 

 

23.03.2020 - Companhias aéreas vão transportar gratuitamente profissionais de 

saúde 

 
Segundo matéria do O GLOBO, as três maiores companhias aéreas do Brasil vão 

transportar profissionais de saúde que estão trabalhando no combate do coronavírus sem 

cobrar passagem. Gol, Latam e Azul oferecem serviço a médicos, enfermeiros e 

especialistas que atuam no combate à epidemia. A Gol anunciou que iniciaria o serviço e 

depois Latam e Azul aderiram à medida. 
 

 

23.03.2020 - TRF1 devolve à Anvisa a competência para atuar e fiscalizar as áreas 

restritas dos aeroportos  

 
Uma decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região devolveu à Anvisa a 

competência para atuar e fiscalizar as áreas restritas dos aeroportos em relação ao 

novo coronavírus. Assim, a Agência volta a desempenhar suas atividades de fiscalização 

nas aeronaves, nas áreas de embarque e desembarque e nos demais locais de acesso restrito 

nos aeroportos. A decisão do TRF ressaltou ainda a necessidade de articulação entre os 
governos estaduais e a Anvisa para a contenção da pandemia do Covid-19. 
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23.03.2020 - ABEAR informa queda de 75% na demanda dos voos domésticos e de 

95% nos voos internacionais 

 

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) informa que as suas associadas 

já registram, nesta semana, queda de 75% na demanda por voos domésticos e redução 
de 95% no mercado internacional, em relação a igual período de 2019, por causa das 

restrições de viagens aéreas em todo o mundo, devido à pandemia do novo coronavírus 

(Covid-19). 

 

 
22.03.2020 - VOEPASS (Passaredo e MAP) suspende operações 

 

A empresa VOEPASS Linhas Aérea, antiga Passaredo, anuncia suspensão das operações 

por três meses. A empresa que também controla a MAP Linhas Aéreas informou que a 

suspensão foi necessária devido à baixa demanda por voos e ao grande número de 
solicitações por reembolso devido à chegada do Coronavírus ao Brasil. 

 

 

22.03.2020 - ANAC disponibiliza formulário para brasileiros no exterior  

 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) passou a disponibilizar hoje um 

formulário online para receber informações de brasileiros que estão no exterior com 

passagem aérea comprada e que não estão conseguindo retornar ao País. Com essas 

informações, as autoridades brasileiras seguirão com os esforços para tentar viabilizar a 
volta desses brasileiros que tiveram seus voos cancelados em países que estão com 

restrições para deslocamento aéreo. Clique aqui para acessar o formulário. 

 

 

20.03.2020 - Companhias aéreas brasileiras assinam TAC com autoridades  

 

As principais companhias aéreas brasileiras assinaram Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) com Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério 

Público Federal (MPF) e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). O 

TAC estabelece que os consumidores que compraram passagens aéreas entre os dias 1º de 
março e 30 de junho deste ano poderão remarcar as passagens aéreas sem custo adicional 

e sem multa. Clique aqui para ler o documento assinado na íntegra. 

 

 

18.03.2020 - Governo Federal adota medidas emergenciais para Aviação Civil  

 

https://www.abear.com.br/imprensa/agencia-abear/noticias/abear-demanda-domestica-cai-75-e-a-internacional-95/
https://www.abear.com.br/imprensa/agencia-abear/noticias/abear-demanda-domestica-cai-75-e-a-internacional-95/
https://www.anac.gov.br/noticias/2020/voepass-linhas-aerea-suspende-suas-operacoes-no-pais-temporariamente
https://www.anac.gov.br/noticias/2020/voepass-linhas-aerea-suspende-suas-operacoes-no-pais-temporariamente
https://www.anac.gov.br/formulario-para-cadastro-de-brasileiros-no-exterior
http://www.anac.gov.br/brasileironoexterior
https://www.novo.justica.gov.br/news/consumidores-poderao-remarcar-voos-sem-custo-adicional-e-taxas
https://www.novo.justica.gov.br/news/consumidores-poderao-remarcar-voos-sem-custo-adicional-e-taxas
http://www.anac.gov.br/brasileironoexterior
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Governo Federal anuncia medidas para minimizar impactos na aviação civil. São três 
as iniciativas do governo editadas por meio de Medida Provisória (MP) e Decreto que 

afetam companhias, aeroportos e passageiros: postergação do recolhimento das tarifas de 

navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de 

multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas. Clique aqui para 

conferir na íntegra a Medida Provisória n. n. 925, de 18 de março de 2020. 
 

 

17.03.2020 - GOL cancela 100% dos voos internacionais e reduz malha doméstica  

 

A GOL Linhas Aéreas, líder do mercado doméstico brasileiro, anuncia a suspensão de 

todos os seus voos internacionais até 30 de junho. No mercado doméstico a empresa vai 

adaptar sua oferta ao novo ritmo de busca por voos, e prevê que fará uma redução de 50% 

a 60% de sua malha aérea. No total, entre operações nacionais e internacionais, a GOL vai 

diminuir entre 60% e 70% suas operações junho. 

 
 

16.03.2020 - LATAM reduzirá suas operações em 70%  

 

Roberto Alvo, atual vice-presidente de negócios e próximo CEO do Grupo LATAM 
anunciou que o grupo reduzirá sua capacidade em 70%. Desse total, 90% de redução 

será nas operações internacionais e 40% em voos domésticos. Esses cortes ocorrem em 

razão dos novos anúncios de fechamento de fronteiras de vários países e a consequente 

queda na demanda.    

 
 

16.03.2020 - AZUL cancela todos os voos internacionais, exceto os de Campinas  

 

Em resposta ao impacto econômico após a evolução do COVID-19 no Brasil, a AZUL 

S.A. anuncia que está tomando medidas adicionais para preservar sua posição 

financeira. A empresa vai reduzir a capacidade consolidada de 20% a 25% no mês de 

março, e entre 35% a 50% em abril e meses seguintes, até que a situação se normalize. 

Além do cancelamento de voos, a empresa vai implementar uma série de medidas para 

reduzir o custo fixo de suas operações, que representa em torno de 40% do total de custos 

e despesas operacionais da Azul. 
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26.3.2020 - Flybondi suspende todas operações até 30 de abril 
 

https://www.infraestrutura.gov.br/ultimas-noticias/9591-governo-federal-anuncia-medidas-para-minimizar-impactos-na-avia%C3%A7%C3%A3o-civil.html
http://www.in.gov.br/web/dou/-/medida-provisoria-n-925-de-18-de-marco-de-2020-248810143
https://www.voegol.com.br/pt/informacoes-site/informativos/Paginas/cancelamento-de-voos-internacionais.aspx
https://www.voegol.com.br/pt/informacoes-site/informativos/Paginas/cancelamento-de-voos-internacionais.aspx
https://www.latamairlinesgroup.net/pt-pt/news-releases/news-release-details/latam-reduzira-suas-operacoes-em-70-e-oferece-flexibilidade-para
https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/ed78542a-4e01-429a-8926-03d69ccfa307/591f54a3-e8cd-4a29-9187-7dc79dd6f635_Covid-19%20Response%20Update_PT.pdf
https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/ed78542a-4e01-429a-8926-03d69ccfa307/591f54a3-e8cd-4a29-9187-7dc79dd6f635_Covid-19%20Response%20Update_PT.pdf
https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/ed78542a-4e01-429a-8926-03d69ccfa307/591f54a3-e8cd-4a29-9187-7dc79dd6f635_Covid-19%20Response%20Update_PT.pdf
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A Flybondi suspendeu todos os seus voos até 30 de abril com o objetivo de contribuir para 
o resguardo da saúde de todas as pessoas. A low cost argentina ainda se colocou à 

disposição das autoridades para realizar voos de repatriação e considera necessário tomar 

decisões responsáveis e com uma consciência social que é chave para frear a propagação 

do vírus. 

 

 

26.03.2020 - Coronavírus faz procura por aluguel de jato executivo crescer até 70% 

 

O fechamento de fronteiras internacionais como medida para o combate à pandemia do 

novo coronavírus e o cancelamento de voos de companhias aéreas, fez com que aumentasse 
a procura por aviões particulares para voos internacionais. A busca cresceu 69% apenas no 

aplicativo Flapper. O preço dos voos varia de acordo com o modelo do avião utilizado e 

distância da rota e pode chegar a custar até R$4 milhões. 

 

 

26.03.2020 - Lufthansa utiliza Airbus A330 de passageiros para levar carga urgente 

 

Recentemente, a Lufthansa utilizou um Airbus A330 da sua frota para transportar cargas, 

sendo que a aeronave só realiza voos com passageiros a bordo. Várias caixas foram 
alocadas nos assentos da aeronave, com suprimentos médicos para um transporte de 

urgência, entre Frankfurt e Xangai, em meio a pandemia do COVID-19. Cerca de 30 

toneladas de carga foram alocadas nos assentos e nos porões do A330 (D-AIKI). 
 

 

25.03.2020 – As companhias aéreas cargueiras reportam um aumento no número de 

demandas  
 

A IATA destacou níveis recordes de demanda de cargueiros em meio a uma queda nos 
voos de passageiros que reduziu cerca de 30%. Embora tenha havido um declínio 

acentuado na demanda de carga em alguns setores, como manufatura automotiva, houve 

um aumento nas remessas de equipamentos médicos. A IATA solicita aos governos que 

facilitem o processo de transporte de carga aérea. 
 

 

25.03.2020 – Em meio à crise, as companhias aéreas ao redor do mundo se veem 

obrigadas a aterrar suas aeronaves 

 

Muitas empresas aéreas aterraram suas aeronaves a fim de se readequarem a nova realidade 

de demanda de viagens. As companhias aéreas estão reduzindo sua malha aérea e os 
aeroportos começam parecer estacionamentos. 

 

 

https://www.panrotas.com.br/aviacao/empresas/2020/03/flybondi-suspende-todas-operacoes-ate-30-de-abril_172282.html
https://www.panrotas.com.br/aviacao/empresas/2020/03/flybondi-suspende-todas-operacoes-ate-30-de-abril_172282.html
https://www.panrotas.com.br/aviacao/empresas/2020/03/flybondi-suspende-todas-operacoes-ate-30-de-abril_172282.html
https://www.panrotas.com.br/aviacao/empresas/2020/03/flybondi-suspende-todas-operacoes-ate-30-de-abril_172282.html
https://www.panrotas.com.br/aviacao/empresas/2020/03/flybondi-suspende-todas-operacoes-ate-30-de-abril_172282.html
https://economia.uol.com.br/todos-a-bordo/2020/03/26/coronavirus-aluguel-jatos-executivos.htm
https://economia.uol.com.br/todos-a-bordo/2020/03/26/coronavirus-aluguel-jatos-executivos.htm
https://economia.uol.com.br/todos-a-bordo/2020/03/26/coronavirus-aluguel-jatos-executivos.htm
https://economia.uol.com.br/todos-a-bordo/2020/03/26/coronavirus-aluguel-jatos-executivos.htm
https://economia.uol.com.br/todos-a-bordo/2020/03/26/coronavirus-aluguel-jatos-executivos.htm
https://www.aeroflap.com.br/lufthansa-utiliza-airbus-a330-de-passageiros-para-levar-carga-urgente/
https://www.aeroflap.com.br/lufthansa-utiliza-airbus-a330-de-passageiros-para-levar-carga-urgente/
https://www.aeroflap.com.br/lufthansa-utiliza-airbus-a330-de-passageiros-para-levar-carga-urgente/
https://www.aeroflap.com.br/lufthansa-utiliza-airbus-a330-de-passageiros-para-levar-carga-urgente/
https://www.aeroflap.com.br/companhias-aereas-cargueiras-veem-a-crescente-demanda-no-meio-da-crise/
https://www.aeroflap.com.br/companhias-aereas-cargueiras-veem-a-crescente-demanda-no-meio-da-crise/
https://www.aeroflap.com.br/companhias-aereas-cargueiras-veem-a-crescente-demanda-no-meio-da-crise/
https://www.aeroflap.com.br/companhias-aereas-cargueiras-veem-a-crescente-demanda-no-meio-da-crise/
https://www.aeroflap.com.br/companhias-aereas-cargueiras-veem-a-crescente-demanda-no-meio-da-crise/
https://www.aeroflap.com.br/imagens-mostram-aeronaves-aterradas-em-varias-partes-do-mundo/
https://www.aeroflap.com.br/imagens-mostram-aeronaves-aterradas-em-varias-partes-do-mundo/
https://www.aeroflap.com.br/imagens-mostram-aeronaves-aterradas-em-varias-partes-do-mundo/
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24.03.2020 – Turkish anuncia suspensão temporária de voos internacionais 

 

Os voos internacionais da Turkish Airlines, com exceção de Nova York, Washington, 

Hong Kong, Moscou e Addis Abeba (Etiópia), serão suspensos no período de 27 de março 

a 17 de abril. 
 
 

24.03.2020 - RYANAIR vai suspender praticamente todos os voos 
 

A RYANAIR anunciou que vai parar praticamente todos os seus voos. A empresa que é a 

maior lowcost da Europa e que transportou o maior número de passageiros no continente 

em 2019, justificou a decisão com base nas restrições criadas por governos para as pessoas 

viajarem na Europa. A empresa afirmou ainda que essa suspensão deve durar pelo menos 
dois meses, abril e maio, e que vai aguardar as decisões governamentais. 
 
 

24.03.2020 - Nova previsão da IATA de prejuízo para o setor aéreo: U$252 bilhões 

 

A IATA, associação que representa grande parte das empresas aéreas no mundo, divulgou 
hoje previsão atualizada sobre o impacto da crise do coronavírus para o setor aéreo 

mundial. Considerando as restrições de viagens impostas pelos países e previsão de 

recessão global, a IATA aumentou a previsão de U$113 bi para U$252bi, que significa 

uma receita 44% inferior à de 2019. Na primeira análise há aproximadamente um mês a 

previsão era de U$ 30 bi. 
 

 

22.03.2020 - Emirates suspende todas as operações  

 

A Emirates Airlines anuncia a suspensão temporária de todas suas operações com 
passageiros a partir da próxima quarta-feira, 25 de março de 2020. Segundo a companhia, 

esse é um momento sem precedentes, no qual a difícil decisão foi tomada em razão da 

pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 

https://www.turkishairlines.com/pt-br/announcements/coronavirus-outbreak/cancelled-flights/
https://www.turkishairlines.com/pt-br/announcements/coronavirus-outbreak/cancelled-flights/
https://www.turkishairlines.com/pt-br/announcements/coronavirus-outbreak/cancelled-flights/
https://www.ryanair.com/content/dam/ryanair/help-centre-pdfs/ryanair-group-letters/RYANAIR%20GROUP%20LETTER%2024.03.2020.pdf
https://www.ryanair.com/content/dam/ryanair/help-centre-pdfs/ryanair-group-letters/RYANAIR%20GROUP%20LETTER%2024.03.2020.pdf
https://www.ryanair.com/content/dam/ryanair/help-centre-pdfs/ryanair-group-letters/RYANAIR%20GROUP%20LETTER%2024.03.2020.pdf
https://www.ryanair.com/content/dam/ryanair/help-centre-pdfs/ryanair-group-letters/RYANAIR%20GROUP%20LETTER%2024.03.2020.pdf
https://www.ryanair.com/content/dam/ryanair/help-centre-pdfs/ryanair-group-letters/RYANAIR%20GROUP%20LETTER%2024.03.2020.pdf
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