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Segurança Operacional Aeroagrícola

Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021

NOVA Aviação Agrícola P R O T O C O L O S VOLTAR

6º Protocolo Envio - 21/01/2021

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.000776/2

021-06

Solicitação de Alteração do Endereço da Sede Operacional
Ilmo
GTPO-DF
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação.
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

Cópia do MGSO revisado (Rev. 06);
Controle de Revisão (revisado);
Item 3.2 (Pág 8 – Alteração de Sede Operacioanal);
Item 3.13 (Pág 16 – Alteração de Sede Operacional);
Item 8.1 (alteração de imagem);
Item 8.4 (alteração de item);

FOP 119-137 preenchida;
FOP 107-137 preenchida;
Ofício de solicitação de serviço.

 Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade de alteração do endereço de nossa Sede Operacional.
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação.
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                       São Paulo, 21 de Janeiro de 2021.
Atenciosamente.

5º Protocolo Envio - 30/04/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.012325/2

020-22

Solicitação de Atualização do MGSO 
Ilmo 
GTPO-DF
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação. 
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

Cópia do MGSO revisado;
Item 6.12 (criado item);
Item 6.12.1 (criado item);
Item 6.12.2 (criado item);
Item 6.12.3 (criado item);
Item 6.12.4 (criado item);
Item 8.5 (criado item);
Item 7.2 (correção Ortográfica);
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Controle de Revisão;
FOP 119-137 preenchida;
FOP 107-137 preenchida;
Ofício de solicitação de serviço.

 Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa,
na oportunidade de alteração do MGSO com a inclusão dos índices e metas dentro do nosso manual.
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo, 30 de Abril de 2020. 
Atenciosamente.

4º Protocolo Envio - 19/03/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.008552/2

020-53

Solicitação de Atualização de PTO devido readequação do treinamento de Combate ao Incêndios
Ilmo 
GTCE-DF
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação. 
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

Cópia do PTO revisado;
FOP 119-137 preenchida;
FOP 107-137 preenchida;
Ofício de solicitação de serviço.

 Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade de alteração do PTO a readequação do treinamento de Combate ao Incêndios. 
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.

3º Protocolo Envio - 16/03/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.008276/2

020-23

Solicitação de Atualização de PRE devido readequação de Site
Ofício
Ilmo 
GTCE-DF
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação. 
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

Cópia do PRE revisado;
FOP 119-137 preenchida;
FOP 107-137 preenchida;
Ofício de solicitação de serviço.

 Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade de alteração do PRE a readequação do Site, parte acesso dos pilotos.
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
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2º Protocolo Envio - 20/02/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

PSedex:

PM642485672B

R

 Documentos entregue correspondem:
 

Quadro com termo de reconhecimento;
MGSO completo;
PRE completo;
PTO completo;
Certificado de treinamento inicial (se aplicável);
Caixa de Relatos física;

1º Protocolo Envio - 10/02/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.004658/2

020-88

Solicitação de Renovação da Autorização para Operar 
Ilmo 
Sr. Responsável pela GTOC-DF
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação.
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

Cópia dos Documentos dos Sócios da empresa;
Contratos Social e todas suas alterações com selo da junta comercial;
EO – 1ºRevisão;
COA;
Comprovante de Endereço dos Sócios;
CRF da Caixa Econômica;
Situação Regular do FGTS da empresa;
Histórico do empregador;
Certificado de Créditos e Débitos com a União pela Receita Federal;
Última Decisão da Autorização para operar até 06/2020;
Relação das Aeronaves da empresa, com cópia do seguro, CA e CM;
Termo de Autorização de Representante Legal;
CRC 137 – Formulário Padrão preenchido;
FOP 108 Preenchida;                                                                                                           

 Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade de renovação do direito da autorização para operar.
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
                                                                        São Paulo-SP, 10 de Fevereiro de 2020.
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