
A SEGURANÇA SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR

Reforçamos nosso compromisso com a segurança de todos e nossa busca 
incansável para superar os níveis mais exigentes de uma operação segura 
e de excelência em todos os nossos serviços na aviação executiva e nas 
operações de helicóptero offshore. 

A Líder Aviação desde o início do surto do SARS-CoV-2, o novo coronavírus, 
tomou medidas preventivas e de contenção da disseminação do vírus. Refor-
çamos todos os protocolos recomendados pelos órgãos competentes, cam-
panhas educativas e informativas sobre as formas de prevenção são ampla-
mente divulgadas nos meios de comunicação da empresa, um canal de con-
tato 24h com profissionais especializados para tirar dúvidas sobre os sinto-
mas foi disponibilizado aos colaboradores, além de medidas situacionais 
para evitar ou minimizar os contatos e garantir a continuidade da operação 
colocando em primeiro lugar a segurança de nossos clientes e colaboradores.

Além da rigorosa higiene e limpeza de rotina das nossas aeronaves, instala-
ções e ambiente de trabalho, temos implementado procedimentos adicionais 
de limpeza e desinfeção específicos para o coronavírus COVID-19, em linha 
com as orientações dos órgãos competentes, com as especificações de segu-
rança aeronáutica e dos fabricantes das aeronaves que operamos. 

Um Comitê permanente de acompanhamento diário das ações de preven-
ção e enfrentamento do novo coronavírus foi instituído na empresa além 
dos contatos frequentes com o Ministério da Saúde, Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária), autoridades da aviação civil e aeroportuá-
rias, organizações nacionais e internacionais  para garantir que as melho-
res práticas estejam sendo adotadas. 

TEMOS UMA EQUIPE TREINADA E CAPACITADA PARA TRANSPORTÁ-LO COM 
SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

Nossa equipe da linha de frente, tripulações, manutenção, engenharia, 
limpeza e demais serviços aeroportuários estão comprometidos em, 
juntos, superarmos este desafio e continuarmos oferecendo sempre a 
você a melhor experiência de voar. 

Somos certificados pelas mais exigentes auditorias e certificações nacionais 
e internacionais do mundo da aviação. Na aviação executiva somos a 
primeira, no Brasil, a conquistar o terceiro e último estágio de certificação 
IS-BAO (Internacional Standard for Business Aircraft Operations) em freta-
mento de aeronaves. O selo mundial, concedido pelo International Business
Aviation Council (IBAC) – o mais importante órgão de certificação da aviação 
executiva no mundo –, atesta a qualidade e a segurança das empresas de 
aviação executiva, bem como a padronização de suas operações. Além disso, 
pelo quarto ano consecutivo, a Líder Aviação recebeu o 1º lugar no Programa 
de Excelência Operacional de Transporte Aéreo e Marítimo (PEOTRAM). O 
programa PEOTRAM foi criado para desenvolver padrões de gestão da 
segurança ainda mais rigorosos para as empresas de transporte aéreo a 
serviço da Petrobras. O objetivo principal é fomentar o desenvolvimento do 
mercado brasileiro de aviação da indústria de petróleo e gás , por meio de 
verificações periódicas da gestão de segurança, meio ambiente e saúde.

CANAIS DIGITAIS E TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SEGURANÇA, PRATICIDADE 
E COMODIDADE

Queremos que você reserve, contrate e viaje com confiança e com flexibilidade. 

Além da Central de Fretamentos 0800 970 2020, para as contratações de seu 
voo privado, você pode realizar desde a cotação até o fechamento e pagamen-
to diretamente no  Aplicativo da Líder Aviação (disponível para Android e IOS)  
ou pelo website www.lideraviacao.com.br.

Para os voos spot nas operações de helicópteros offshore, voltados para a 
cadeia de óleo e gás, também temos disponível uma Central de Coordenação 
de voos 24 horas, 07 dias por semana através do 0800 701 0239. 

Tudo simples, tudo fácil, tudo rápido ao alcance das mãos. Para você decidir 
quando, como e onde entrar em contato com a Líder.

SERIEDADE, COMPROMETIMENTO E INFORMAÇÃO

Estamos confiantes na total capacidade de nossa equipe para enfrentar com 
responsabilidade, seriedade, tecnologia de ponta e muito espírito de cidadania 
e solidariedade os obstáculos do momento. Temos um propósito muito claro 
de oferecer sempre a melhor experiência de voar.  Com qualidade, agilidade e 
mais que nunca, segurança. 

Em nome de toda a empresa posso falar sem receio: Contem com nosso total 
apoio e empenho. 

Cordialmente,

Eduardo Vaz
Presidente da Líder Aviação

www.lideraviacao.com.br

NOSSO COMPROMISSO COM A SEGURANÇA

DURANTE O ALERTA DO CORONAVIRUS


