
Visita à Leonardo Helicopters na Itália

No início de dezembro, o presidente da AEROMOT,
Guilherme Cunha, a presidente da FBR Aviation, Danielle e
o gerente de projetos, André Cateb, visitaram a sede da
Leonardo Helicopters Company, na Itália, para tratar do
cronograma de entrega e ajustes nas configurações de 3
helicópteros novos (1 AW119 e 2 AW169) para o GIF -
Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro.

Em dezembro, a AEROMOT adquiriu 2 novos
veículos para compor a frota da empresa.
Os veículos adquiridos foram uma Sprinter
de 16 lugares e uma Spin de 7 lugares, que
auxiliaram tanto no transporte de
colaboradores e clientes, quanto nos
serviços e entregas de mercadorias.

Frota de veículos atualizada

A AEROMOT sagrou-se vencedora do
pregão presencial internacional da CABW
(Comissão Aeronáutica Brasileira em
Washington) para fornecimento de itens
reparáveis, substituição, overhaul,
calibração e trocas para as aeronaves,
modelos: T-25 (Neiva), EMBRAER T-27
(Tucano), C-95 (Embraer 110), C-97
(Embraer 120), C-98 (Embraer 208), C-105
(Amazonas), F5 (Caças), H-60/H-60L
(Helicópteros), entre outros.

Foram assinados 9
contratos ao total,
através do Comando
da Aeronáutica/CAB
Washington, com
duração de 3 anos.

Assinatura do contrato CABW

No período de 02 à 13 de dezembro de 2019, foi
realizado o treinamento teórico GROUND SCHOOL para
a primeira das 4 turmas que serão habilitadas a pilotar
o helicóptero, modelo AW169, da Leonardo Company.
No total, a capacitação foi ministrada para 10 pilotos,
sendo 5 do SAER/PCERJ e 5 do GOA/CBMERJ, no
escritório da Leonardo, no Rio de Janeiro.
A empresa enviou a assessora Cleuza Andrade como
representante para acompanhar o curso e verificar o
cumprimento das obrigações contratuais, referente ao
contrato nº 082, firmado entre o GIF-RJ e AEROMOT.

Treinamento SAER e Bombeiros
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Último “Café com Conteúdo” de 2019 e Premiação

No dia 18 de dezembro, a AEROMOT realizou o último Café com Conteúdo de 2019, com premiação aos
funcionários mais antigos da empresa. Os colaboradores receberam prêmios por tempo de carreira: 40 anos, 30
anos, 20 anos e 10 anos.
Além da premiação, também foi passado um vídeo especial de final de ano com a participação de diversos
colaboradores, celebrando as conquistas de todos em 2019 e apresentando as expectativas para o ano de 2020.

Confraternização de final de ano

No dia 19 de dezembro, a AEROMOT realizou a confraternização de final de ano na Quinta da Estância, em
Viamão/RS. No turno da manhã, ocorreram diversas dinâmicas em grupo, com foco no fortalecimento dos times
da empresa e, após o almoço, todos puderam desfrutar das diversas atividades recreativas que o local oferece, tais
como: slackline, tirolesa, piscina, visitação à fazenda, interação com animais, trilhas e muito mais.

A AEROMOT realizou uma campanha de Natal

para recolher doações para o projeto “Milagres

do Amor”, em dezembro. O projeto auxilia mães

carentes que estão com seus bebês recém

nascidos em hospitais e precisam de materiais

básicos. As doações foram entregues à Rúbia

Hinke, Coordenadora de Marketing, responsável

pela criação do projeto.

Ação de Natal: Milagres do Amor

3



Assinaturas em inglês

Na segunda quinzena de dezembro, a AEROMOT
alterou todas as assinaturas de e-mails dos
funcionários para a versão em inglês. A decisão
foi embasada pelo forte fluxo de comunicações
internacionais da empresa, visando facilitar a
comunicação.

Treinamento do SAER na Itália

Em janeiro, ocorreu o treinamento com
simulador do helicóptero AW169 para os pilotos
da SAER. O curso, referente ao contrato nº 082,
firmado junto ao GIF-RJ, ocorreu na Itália e foi
ministrado pela Leonardo Company.

Venda de duas aeronaves
Diamond Aircraft

No final de 2019, a AEROMOT realizou mais duas
vendas de aeronaves Diamond, um DA62 e um
DA42, ambos com previsão de entrega pra 2020.

Mais três aeronaves Diamond
ganham os céus brasileiros

Três aeronaves DA62 da Diamond Aircraft passaram
a voar no Brasil no último semestre. A AEROMOT foi
responsável pela venda e entrega do Diamond DA62
PS-DPM e realizou a nacionalização das outras duas
aeronaves, PS-TMR e PR-EZZ, que foram adquiridas
seminovas, direto nos Estados Unidos.

Visita do Ministério da Defesa

No dia 24/01, a AEROMOT recebeu, na parte da manhã, a
visita da comissão do Departamento de Produtos de
Defesa (DEPROD), do Ministério da Defesa, para realizar a
avaliação técnica de Empresa Estratégica para Defesa. Na
ocasião, foi realizada uma apresentação para os
integrantes da comissão, no qual estavam presentes: Cel.
Av. Damião Fontenele dos Santos, Ten. Cel. Av. Luiz Xavier
Gama, Maj. Qoeng José Marques de Morais Junior e o
servidor Marco Antônio Alves.
A AEROMOT tem orgulho de ter conquistado a posição de
empresa estratégica, o que trará diversos benefícios
futuros para a empresa.
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CAFÉ COM CONTEÚDO
Setembro/2019

Sejam bem vindos!



Nosso cérebro está habituado a uma rotina

e “se prepara” para entrar no “modo

trabalho”.

É Importante manter parte da rotina que

você tinha antes: levantar, tomar café, se

vestir…

Isso auxilia muito na produtividade e no

foco.

MANTENHA

SEUS

RITUAIS



Preencher informação a partir daqui...

ATENDE 
COMPLETAMENTE

Execução do Trabalho

Conhecimento

Preencher informação a partir daqui...

Preencher informação a partir daqui...

Preencher informação a partir daqui...

Preencher informação a partir daqui...

O que o profissional pode fazer para alcançar a melhoria em seu dia-a-dia?

AÇÕES DE MELHORIA

Postura

PONTOS A SEREM AVALIADOS:
NÃO 

ATENDE
ATENDE 

PARCIALMENTE

Organização

FEEDBACK NÚMERO: 

ATENDE 
SATISFATORIAMENTE

ASSINATURA | CIÊNCIA

PONTOS A MELHORAR

NOME DO PROFISSIONAL:
CARGO DO PROFISSIONAL:

ALINHAMENTO DAS EXPECTATIVAS
Descrever brevemente quais são as expectativas do profissional em torno da atuação na empresa, se tem interesse em desenvolver-se para outras
áreas, sua satisfação em relação à empresa, etc.

Descrever brevemente os pontos a serem melhorados ou desenvolvidos do profissional.

Há algum dado pontuado anteriormente que deve ser retomado com o profissional?

Descrever brevemente as qualidades e pontos positivos do profissional.

00

PONTOS POSITIVOS

FOLLOW-UP

FORMULÁRIO DE FEEDBACK  PARA PROFISSIONAL
FDHO 08 - Aprovado 24/02/2021 Revisão 03

Preencher o nome do Gestor.

Preencher o nome do profissional.

DATA DA APLICAÇÃO: Preencher o cargo do profissional. _____/_____/_____

NOME DO GESTOR:          








