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Em 2018 a APS Brasil participou e venceu a licitação para executar revisão geral dos servos atuadores do 

Fennec AS350/550 (SC5083, SC5084, SC5071, SC5072) e Pantera AS365 (SC8033, SC8034, SC7282, SC7283) 

do Exército Brasileiro. Até o presente momento foram 67 servos realizados “Overhaul”, dos quais 7 servos 

são Fennec MRA e do Pantera são 46 servos MRA e 14 TRA. Segundo a DAMvEX Taubaté “nos parabeniza, 

dizendo que a APS Brasil é a melhor empresa da licitação de hidráulicos que vem trabalhando e superando 

todas as expectativas com a aviação do Exército Brasileiro”. É com imensa satisfação em nome da APS 

Brasil e seus funcionários que agradecemos ao Exército Brasileiro pelo reconhecimento dos trabalhos 

oferecido pela empresa. #APSBRASIL                                       

 

VOEPASS 

                      De modo a tirar o melhor 

proveito desse momento, a VOEPASS parece 

estar alocando esforços para atender ao 

público da Ponte usando-se de suas 

aeronaves ATR-72 para 70 passageiros, 

modelo autorizado a operar na segunda pista 

(ou pista auxiliar) do aeroporto mais central 

da capital paulista. 

FELIPE FRANCO em 12 de janeiro de 2020 completou 4 anos 

na APS Brasil, atualmente gerente da oficina de “Propeller”, 

um profissional que se destaca pela sua capacitação, 

dedicação, competência e atua como um líder. 

LICENÇAS E CERTIFICADOS 

APS AIRCRAFT PROLLER APS RENOVA CERTIFICAÇÃO EASA HELISUL 

AERGO CAPITAL LTD. 

                        A APS Brasil renovou em 

27/MAI/2020 sua certificação EASA 

(Certificado Nº EASA.145.0800) por mais 48 

meses, até 19/AGO/2022, confirmando 

assim a manutenção dos mais elevados 

níveis de segurança em suas operações e 

processo de garantia da qualidade. 

 

                                 APS conquista novo 

cliente estrangeiro – Foi firmado em 

Maio/2020 entre a APS e a AERGO Capital 

Ltda, empresa arrendadora de aeronaves 

com sede em Dublin – Irlanda,  um 

contrato de longo prazo para prestação de 

serviços técnicos, conforme Especificações 

Operativas em vigor pela APS, para atender 

às necessidades de reparos e revisões 

gerais de componentes de aeronaves. Este 

acordo permite ao cliente ampliar a rede 

de oficinas prestadoras de serviços e 

otimizar o desempenho e tempo de reparo 

dos componentes de suas aeronaves. 

APS AIRCRAFT PROPELLER – PRESENÇA GLOBAL 

A APS é líder global em serviços de 

manutenção de sistemas de hélices de 

aeronaves, atendendo à comunidade de 

aviação geral do centro-oeste dos EUA, 

transportadoras aéreas, OEMs, MROs e 

gereciamento de ativos em todo o mundo. A 

APS é um centro de serviço autorizado para 

os principais OEMs de hélices, incluindo: 

Hamilton Sundstrand, Hartzell, McCauley, 

Ontic, Sensenich, Woodward e Aero 

Technologies. 

Em agosto de 2018 a Helisul 

tornou um dos nossos principais 

clientes. Desde então realizamos  

GECAS 

APS assina contrato com a GECAS, 

empresa norte americana, para 

realizar revisão geral das blades 

ATR 568F. 

THIAGO RAMOS profissional de alta qualificação, ético, 

atualmente vem desenvolvendo suas atividades como gerente 

da oficina de “Accessories” sempre posicionando como um líder 

pronto a superar todas as barreiras e expectativas.  

“Querem ser um excelente profissional? Dê o seu melhor porque vocês querem, e não porque alguém mandou.”    

Matriz EUA 

Filial Brasil 

 “overhaul” e “repair” em 50 

servos atuadores MRA e TRA dos 

modelos de helicópteros Squirrel e 

AW109 com uma média de TAT de 

22 dias. 
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