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Visitas a clientes
Meados de agosto a APS Brasil
junto com seu representante
comercial
(Marco
Wagner)
visitaram alguns de seus principais
clientes nos quais foram abordados
vários assuntos como parceira,
melhoria, relacionamento clientefornecedor, esclarecimento de
dúvidas, enfim, entender como a
APS Brasil poderia estar ajudando
continuamente
com
as
necessidades de cada cliente. O
resultado não poderia se outro,
todos estão satisfeitos, além disso,
superando todas as expectativas
com o que a APS Brasil tem
oferecido e entregue.

Passaredo

No dia 29.09.2020 estivemos em visita no
cliente Passaredo o qual abordamos vários
assuntos e tivemos o privilégio de conhecer
suas instalações e hangares de manutenções
das aeronaves. Foi uma visita muito produtiva,
o qual pudemos estreitar o relacionamento
Comercial, operacional
e financeiro. Fomos
muito bem recebidos
pelo time. Obrigado
Passaredo.

Auditoria – Exército Brasileiro

Licitação
Em agosto participamos da
licitação pública da Polícia
Militar de Santa Catarina para a
realização do “overhaul” do
servo atuador principal do
helicóptero modelo AW119 Mkll
Koala a qual a APS foi ganhadora
da licitação.

Nos dias 08,09,10 de setembro tivemos a
visita do Exército Brasileiro na APS Brasil
para a realização da auditoria anual de
2020. Todo o processo de auditoria foi
acompanhado e assistido por Regers Vidor
nosso gerente da Qualidade o qual forneceu
todos os documentos e informações não
havendo não conformidades maiores.
Obrigado Regers pelo esforço e emprenho
dos trabalhos realizados durante a
auditoria.

Auditoria – ANAC
Auditoria – AS9100D (Certificação)
Em 12.11.2020 foi finalizado os trabalhos de
auditoria na APS (USA e Brasil) com o auditor
da empresa SAI Global para a certificação.
Com a evolução da tecnologia foi possível
utilizar recursos por vídeo conferência. Várias
informações, dados, KPI, documentações
foram compartilhados “on-line” e após 4 dias
de trabalho duro os resultados não poderiam
ser outros, ZERO de não conformidades.

APS recebeu auditoria anual de vigilância da
ANAC/EASA pelo RBAC 145 e confirma
padrão internacional de qualidade. Nos dias
5 a 7 de outubro de 2020 a ANAC de
vigilância de regulação prevista no acordo
bilateral com a EASA e demonstrou mais
uma vez sua consolidação no mercado e o
alto padrão de qualidade em seus processos
e serviços prestados. Foram destacados
pelos auditores o ótimo nível de organização
de processos de produção e a alta qualidade
da documentação empregada, mantendo
todos os processos atualizados
e em conformidade com os
requisitos
internacionais.
Parabéns
Regers
pelo
empenho.
Regers Vidor

LICENÇAS E CERTIFICADOS

RENATO CINTRÃO – Hoje é dia de agradecer o trabalho e a dedicação desse profissional e pessoa. Está conosco desde 14.01.2016
contribuindo com sua experiência profissional e pessoal. O empenho, horas dedicadas, noites mal dormidas, sacrifícios, mas tudo
valeu a pena porque agora poderemos colher os frutos deste resultado. A APS agradece por ser esta pessoa que carrega muita
experiência de vida e tem a nos ensinar.” #apsbrasil
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