Gilberto Peralta é Novo Membro do Conselho da Azul
São Paulo, 24 de agosto de 2018 – A Azul S.A., “Azul” (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) anuncia hoje a
eleição do Sr. Gilberto Peralta como membro do Conselho de Administração da Companhia.
Com mais de 35 anos de experiência no setor de aviação, o Sr. Peralta teve várias posições de
liderança dentro da General Electric-GE, incluindo Diretor Presidente da GE Brasil, Gerente Geral da
GE Capital Aviation Services e Vice-Presidente da GE Aviation. Ele viveu e trabalhou no Brasil, nos
Estados Unidos e na Europa e é bacharel em Engenharia Civil e Mecânica pela Universidade Católica
de Petrópolis.
“Estamos muito felizes em receber Gilberto em nosso Conselho de Administração”, disse David
Neeleman, Presidente do Conselho. “Gilberto tem uma ampla experiência no setor e seus
conhecimentos serão muito valiosos à medida em que a Azul evolui em seu processo de transformação
de frota”.
Para mais informações sobre o Conselho de Administração da Azul, acesse www.voeazul.com.br/ri

Sobre a Azul
A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades
atendidas, com 780 voos diários e 107 destinos. Com uma frota operacional de 121 aeronaves e mais
de 10.000 funcionários, a Companhia possui 217 rotas em 30 de junho de 2018. Neste ano, a Azul
conquistou o prêmio de melhor companhia aérea da América Latina pelo TripAdvisor Travelers' Choice
e em 2017, foi eleita a melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo ano consecutivo
pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost
mais pontual nas américas no ano passado, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais
informações, visite www.voeazul.com.br/ri.
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