TWO Aviation

Em 2001 foi fundada a Two Aviation e em poucos anos
depois, em 2006, a Flex Aero foi fundada. Com a enorme
retração que o segmento teve em 2012, o que ocasionou o
fechamento de mais da metade dos Taxi Aéreos existentes
no país, iniciou-se os estudos de uma fusão, para que em
maio de 2013 surgisse a Two Flex, a maior operadora de
Taxi Aéreo em seu segmento do país, operando os Cessna
Gran Caravan, conquistando uma maior credibilidade,
confiança, qualidade e segurança, com voos em todo
território brasileiro.
Indicativo ICAO:
Indicativo de Chamada:
ww.twoaviation.com.br

Passaredo Linhas Aéreas
A Passaredo Linhas Aéreas é uma
empresa aérea brasileira com sede
na cidade de Ribeirão Preto, estado
de São Paulo. Fundada em 03 de
julho de 2005 concentra suas
operações no aeroporto Dr. Leite
Lopes, em Ribeirão Preto, e nos
aeroportos Internacionais
de
Guarulhos e Brasília.

A empresa realiza voos para varias cidades e, através de um
sistema de codeshare e CPA com a Gol Linhas Aéreas e a
LATAM Brasil, oferece possibilidades de conectividade para
vários destinos regionais ,nacionais e internacionais. No ano
de 2019 com a compra da MAP Linhas Aéreas a empresa
passou a se chamar VoePass linhas Aéreas.
Possui na sua frota aeronaves ATR do modelo 42 e do
modelo 72
Indicativo da ICAO de PTB.
Presidente : José Luiz Felício .
www.afaccasabranca.com

MA

MAP Linhas Aereas

A MAP Linhas Aéreas é uma companhia aérea brasileira sediada
em Manaus, fundada e homologada em 2011. Atualmente, atua nas
cidades dos estados do Amazonas e Pará, sendo a única empresa a
atuar no interior amazonense.
Com uma frota composta por três aeronaves modelo ATR 42,
com capacidade para transportar 40 passageiros, e dois aviões ATR
72, para até 66 pessoas, a MAP conecta 14 municípios nos dois
estados que atua.
A MAP Linhas Aéreas opera os voos em consonância com as
normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). E segue os
programas de treinamento nas áreas de manutenção, aeroportos e
segurança, aprovados pela ANAC.
Indicativo ICAO: PAM
Indicativo de chamada : MAP
http://www.voemap.com.br

Connect Cargo

Em meio à recuperação econômica do país, surge uma nova
companhia aérea brasileira: a Connect Cargo, que será baseada no
Recife com Boeings cargueiros para voos domésticos e internacionais.
Diversas imagens de aeronaves da empresa têm circulado nas redes
sociais nos últimos meses. E agora a entrega dos dois primeiros
Boeings 737F está próxima. Os primeiros aviões a serem entregues e
que ilustram esta matéria são os 737-400F de matrícula N135WF
(futuro PR-CNC) e N114JF (futuro PR-CND). As aeronaves voaram
anteriormente na Japan Transocean Air (subsidiária da JAL) e na
tailandesa City Airways, respectivamente.
www.connect-cargo.com

Avianca Linhas Aéreas

A Avianca Brasil, antiga OceanAir Linhas Aéreas, é uma companhia
aérea brasileira com sede em São Paulo. Faz parte do Synergy Group,
que é proprietário da Avianca Holdings, porém ambas com operações
independentes.
Embora com a mesma marca da Avianca colombiana, a companhia
possui identidade jurídica distinta. Seu atual CEO, Frederico Pedreira
assumiu o posto em abril de 2016. José Efromovich, irmão mais novo
de Germán Efromovich, chairman da Avianca Holdings, que vinha
liderando a empresa desde 2008, assumiu a presidência do Conselho
de Administração na mesma data.
Opera rotas comerciais em 31 destinos. Seus hubs principais são os
aeroportos de São Paulo–Guarulhos e Brasília.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em 2017,
a Avianca Brasil tinha 12,9% das rotas domésticas, tornando-se a
quarta maior companhia aérea do Brasil, atrás da Gol, LATAM Airlines
Brasil e Azul.
Indicativo ICAO: ONE
Indicativo de Chamada: Oceanair
www.avianca.com.br

