
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Em todos esses anos de 

parcerias já acertamos muito e erramos 

também, mas hoje sabemos que até 

mesmo as falhas nos trouxeram onde 

chegamos. Além disso, poder contar com 

a sua dedicação nessa fase difícil a qual 

estamos todos enfrentando devido a 

pandemia mundial causada pelo COVID-19 

toda atitude em se ajudar faz a diferença 

e hoje apenas podemos dizer obrigado! 
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LICENÇAS E CERTIFICADOS 

DUX TAKEOFF – TKEX  METINJO  

A Takeoff e Tkex, são empresas do mesmo 
grupo as quais estão trabalhando com a 
APS desde o início das atividades em 2015. 
Gostaríamos de expressar o nosso sincero 
agradecimento pelos serviços prestados 
para nós como um dos nossos fornecedores 
mais confiáveis. Desde que assinamos o 
contrato, vocês forneceram atendimentos 
da mais alta qualidade. Sempre prontos em 
nos atender de forma clara, objetiva e 
honesta. A APS espera poder estender esse 
relacionamento por muitos anos e 
contamos com a continuidade dos 
excelentes serviços prestados. Nós não 
poderíamos conduzir nossos negócios sem 
vocês! Nossos agradecimentos. 

 

Novas etapas são sempre 

desafiadoras, principalmente nessa 

crise de pandemia que estamos 

enfrentando, agradeço a todos os 

funcionários e empresa que 

participam ativamente em prol de 

um futuro melhor, tornando assim 

tudo mais fácil e acessível a todos. 

                  As atitudes são muito importantes 

e por isso que somos tão gratos pela 

dedicação e por manter uma postura positiva 

mesmo frente aos desafios, porque isso se 

reflete em toda a equipe. Foi e está sendo 

fundamental para o sucesso da empresa.  

Desde abril de 2020 quando foi divulgado pelo governo brasileiro o estado de calamidade pública em decorrência da 

pandemia mundial causada pelo COVID-19, o Brasil vem sendo fortemente impactado, em todas as áreas, tanto no 

modo de vida das pessoas, nos negócios, na forma de se trabalhar, na rotina diária e em vários setores da economia. 

No segmento da aeronáutica o impacto foi ainda mais relevante e catastrófico a qual a empresa APS Brasil está inserida. 

Para atravessar esse período de crise a APS Brasil necessitou muito da participação de seus fornecedores PARCEIROS, 

com renegociação de prazos, valores e renegociação de pagamentos a qual vem através dessa edição especial 

agradecer e reconhecer os verdadeiros PARCEIROS os quais nunca deixou de nos atender com qualidade e excelência. 

O momento ainda é crítico para o setor, mas temos esperança de que tudo voltará ao normal. 

 

 

 

 

ANDREA COMIN está na APS Brasil desde o 1º dia de início das atividades (2015), ela é responsável por toda a operação financeira, 

recursos humanos e administrativo a qual é totalmente capacitada para gerir essas atividades. Agradecemos muito por tratar as 

questões da empresa como suas. Sua postura nos mostra que você tem o que é preciso para ser uma excelente profissional além da 

humanização pelas pessoas, temos a plena certeza que terá uma carreira brilhante. A APS se orgulha em tê-la conosco. 

MASTERFREIGHT 

X5, é um dos nossos fornecedores de 

produtos químicos e está nos ajudando a 

fazer história e principalmente atravessar a 

crise causada pelo COVID-19. Sem a sua 

participação como os demais fornecedores 

não seria possível alcançamos as metas 

mínimas de sobrevivência, por isso hoje 

nossos sinceros agradecimentos.  

X5 COMPANY 

Desde 2015 a Yonda é um de 

nossos, dentre vários, melhores 

parceiro que presta serviços de 

fretes e motoboy. 

YONDA 

METROLAB  

Assim como os demais fornecedores a 

Metrolab foi fundamental para a APS com 

as contribuições de prorrogações de 

pagamentos.  Reconhecemos a participação 

de todo o time da Metrolab. Decisões muito 

importante foram tomadas para o bem de 

toda a cadeia do segmento de MRO. 

Nosso sucesso é uma conquista coletiva 

entre fornecedores, clientes e funcionários 

da APS, porque pudemos perceber o 

quanto cada um se dedica e dá o seu 

melhor para que as nossas metas 

transformem em realidade, principalmente 

durante a pandemia do COVID-19. Receba 

a nossa gratidão CRM, RSM, Explorer, 

Druck, Atmosfera, Copimaq, Extin Seven, 

Michael Page, Correios, Impactamidia, HN 

Atibaia. 

AGRADECIMENTO 

Obrigado por trazer a sua atitude positiva 

para nosso trabalho todos os dias. Com ela, 

os projetos se tornam mais fáceis de serem 

executados, as mudanças se tornam mais 

simples de implementar e os problemas se 

tornam grandes oportunidades de 

aprendizado e evolução. 
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