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Piloto Aero

Segurança Operacional Aeroagrícola

Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021

P R O T O C O L O S
VOLTAR

23º Protocolo Envio - 15/12/2020 - Resposta
à noti�cação 

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.026821/2

020-63

Resposta à Notificação Ofício No441/2020
GCEP/DE – Ilmo Srs.
Prezados, em resposta à notificação recebida em nossa sede no dia 12 de Dezembro de 2020, sendo que a
mesma foi emitida em 02 de Setembro de 2020, referente ao processo de No 00065.031708/2020-18, estamos
enviando as cópias dos diários de bordo solicitado no item 2. Desta notificação da aeronave PR-TME, nos
períodos compreendidos entre Agosto/2013 à Dezembro/2017.
Aproveito o momento para informar que neste período a aeronave não era de operador da G-10 aviação agrícola
Ltda.
Tal demora nos envios das documentações foi por estarmos com a empresa fechada no período sem safra e
devido ao COVID19 não houve ninguém que compareceu a sede administrativa para visualizar esta notificação e
coletar o material solicitado.
Eu, sócio e proprietário da empresa, resido no estado de São Paulo e compareço na Sede da empresa apenas
nos períodos de safra.
Em desculpas pela demora na resposta das solicitações por este órgão, informamos que segue para apreciação
os documentos, o qual fora protocolado eletronicamente por nosso representante designado.
Aguardamos um parecer. 
Diante do exposto agradecemos a atenção.
Atenciosamente.
Piracicaba/SP, 15 de Dezembro de 2020.

22º Protocolo Envio - 27/11/2020-

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

BR412122529B

R

Termo de Reconhecimento e Anexo A;
Certificados de Treinamento Reciclagem PTO;
Certificados de Treinamento Inicial PTO
Certificados de Combate à Incêndio.

https://www.pilotoaero.com/
https://www.pilotoaero.com/
https://www.pilotoaero.com/copia-arrendamentoacft
https://www.pilotoaero.com/contact-us
https://www.pilotoaero.com/g1044221
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21º Protocolo Envio - 27/10/2020 - Alteração
MGSO - Cumprimento de Ofício 

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.024802/2

020-01

Atualização EO – Revisão 03
Ofício
GTOC/DF – Ilmo Srs.
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa,
disponibilizamos a atualização de nossa EO – Revisão 03 – Troca de GSO
            Em especial as correções solicitadas na não conformidade do Ofício Nº4537/2020.
            Em anexo disponibilizamos os documentos para consulta:

MGSO Completo (Processo ANAC 00066.024602/2020-40);
(Índices) Alteração e Repaginação das páginas;
(Controle de Revisão);
(inclusão do item 3.8.1. – Atribuições do Gestor de Segurança Operacional) e

Termo de Representante Legal da Empresa;
FOP 119 preenchida;
FOP 107 preenchida;
Ofício de Solicitação de Serviço;

 
 
Aguardamos um parecer.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
                                                                       Indaiatuba/SP, 27 de Outubro de 2020.  

20º Protocolo Envio - 22/10/2020 -
Alteração EO - Novo GSO

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.024616/2

020-63

Atualização EO – Revisão 03
Ofício
GTOC/DF – Ilmo Srs.
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa,
disponibilizamos a atualização de nossa EO – Revisão 03 – Troca de GSO
            Em anexo disponibilizamos os documentos para consulta:

MGSO Completo (Processo ANAC 00066.024602/2020-40);
Termo de Representante Legal da Empresa;
FOP 119 preenchida;
FOP 107 preenchida;
EO Atualizada (Executivo Responsável pela empresa);
Ofício de Solicitação de Serviço;
CV Comprovando experiência na Área;

 
 
Aguardamos um parecer.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
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                                                                        Indaiatuba/SP, 22 de Outubro de 2020.  

19º Protocolo Envio - 22/10/2020 - Alteração
EO - Combate à Incêndio

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.024606/2

020-28

Atualização EO – Revisão 03
Ofício
GTOC/DF – Ilmo Srs.
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa,
disponibilizamos a atualização de nossa EO – Revisão 03 – Inclusão de Combate à Incêndio
            Em anexo disponibilizamos os documentos para consulta:

PTO Completo (Processo ANAC 00066.024602/2020-40);
Termo de Representante Legal da Empresa;
FOP 119 preenchida;
FOP 107 preenchida;
EO Atualizada;
Ofício de Solicitação de Serviço;
Certificado do piloto com o treinamento completo;

 
Aguardamos um parecer.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
                                                                        Indaiatuba/SP, 22 de Outubro de 2020.  

18º Protocolo Envio - 22/10/2020 - Alteração
MGSO

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.024602/2

020-40

Atualização MGSO – Revisão 02
Ofício
GTOC/DF – Ilmo Srs.
 
 
                  Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa,
disponibilizamos a atualização de nosso MGSO – Revisão 02 – A atualização compreende nas modificações
listadas abaixo
                  Em anexo disponibilizamos os documentos para consulta:
 

MGSO Completo (readequação de páginas); 
          Modificação nos índices para inclusão do Boletim de Área e readequação das páginas; 
          Revisão adicionada; 
          Página 08 Modificação do GSO, conforme alteração da última EO; 
          Página 11 Nomeação do GSO atualizada; 
          Página 13 Readequação de Ilustração do MGSO; 
          Página 21 Readequação e Modificação do RAC; 
          Página 27 Readequação das páginas, modificação do público alvo; 
          Página 28 Readequação das páginas, correção ortográfica de dados do item 6.11 
          Página 29,30 e 31 inclusão de itens 6.12.1 / 6.12.2 / 6.12.3 / 6.12.4 
          Página 33 e 34 Inclusão de novos dados nos itens 7.1 / 7.2 
          Página 37 e 38 Atualização dos itens 8.1 / 8.2; 
          Página 40,41 e 42 Inclusão de novos itens Boletim de Área 
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Termo de Representante Legal da Empresa;
FOP 119 preenchida;
FOP 107 preenchida;
EO Atualizada;
Ofício de Solicitação de Serviço

Aguardamos um parecer.
                  Diante do exposto agradecemos a atenção.
                                                                                                            Indaiatuba/SP, 22 de Outubro de 2020.  

17º Protocolo Envio - 22/10/2020 - Alteração
PTO

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.024602/2

020-40

Atualização PTO – Revisão 03
Ofício
GTOC/DF – Ilmo Srs.
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa,
disponibilizamos a atualização de nosso PTO – Revisão 03 – A atualização compreende nas modificações
listadas abaixo
            Em anexo disponibilizamos os documentos para consulta:

PTO Completo (readequação de páginas);
Modificação nos índices para inclusão do Treinamento de Combate à Incêndio e readequação das
páginas;
Revisão adicionada;
Página 06 Alteração do termo de compromisso com o último GSO conforme EO;
Página 14 Inclusão do Item 4.1.2 Treinamento de Combate a Incêndio
Página 22 Alteração no Item 6.3;
Página 26 Inclusão do Certificado do Treinamento de Combate a Incêndio;
Página 27 Readequação de Página

Termo de Representante Legal da Empresa;
FOP 119 preenchida;
FOP 107 preenchida;
EO Atualizada;
Ofício de Solicitação de Serviço

 
Aguardamos um parecer.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
                                                                        Indaiatuba/SP, 22 de Outubro de 2020.  

16º Protocolo Envio - 23/07/2020 - (Inclusão
de ac�)

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.018456/2

020-13

Solicitação de Alteração de EO – Inclusão de Aeronave
Ofício
GTOC/DF – Ilmo Srs.
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa,
solicitamos a atualização de nossa EO com a inclusão de uma nova aeronave. 
            Em anexo disponibilizamos os documentos para consulta:

Apólice da Aeronave PR-ABF;
Comprovante de Seguro pago da Aeronave PR-ABF;
CA e CM;
Consulta RAB;
Termo de Representante Legal da Empresa;
FOP 119 preenchida;
FOP 107 preenchida;
Ofício de Solicitação de Serviço

 
Aguardamos um parecer.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
                                                                        São Paulo, 23 de Julho de 2020. 
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15º Protocolo Envio - 01/04/2020 -
(Extensão de Prazo)

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.007816/2

020-51

Solicitação de Extensão no prazo de Não Conformidade Ofício
GTOC/DF – Ilmo Srs.
 
Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, para a renovação
de nossa autorização para operar, solicitamos para esta agência, a prorrogação do prazo da não conformidade
apresentada. Uma vez que o surto do COVID-19 Corona vírus, está impactando os horários de funcionamento
dos estabelecimentos, em especial assuntos este tratados diretamente com a Receita Federal. Está impactando
diretamente na abertura do local para realizarmos a regularização fiscal da empresa.
 
Solicitamos uma extensão de 60 dias, neste processo 00066.007816/2020-51, para que assim que a Receita
Federal voltar a funcionar com atendimento ao público, possamos atualizar os documentos solicitados e concluir
a não recomendação do ofício apresentado pela ANAC de No 94/2020/GTOC/SPO.
Aguardamos um parecer.
 
Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
Atenciosamente.
São Paulo, 01 de Abril de 2020.

14º Protocolo Envio - 11/03/2020 - (Não
conformidade)

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.007816/2

020-51

GTOC/DF – Ilmo Srs.
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;
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, 10 de Março de 2020
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13º Protocolo Envio - 09/12/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.028532/2

019-65

Solicitação de Inclusão/Exclusão - Atualização de Aeronaves na EO – SAE
Ofício
Ilmo 
Sr. Edmarcio Andrade Pires
GTPO-DF
 
 
 Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação. 
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

Cópia do DC Atualizado;
FOP 108-137 preenchida;
Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade da aprovação da revisão de nossa DC

            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 02 de Dezembro de 2019
 
Atenciosamente.

12º Protocolo Envio - 02/12/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.027901/2

019-01

Solicitação de Inclusão/Exclusão - Atualização de Aeronaves na EO – SAE
Ofício
Ilmo 
Sr. Edmarcio Andrade Pires
GTPO-DF
 
 
 Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação. 
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

Cópia do DC Atualizado;
FOP 108-137 preenchida;
Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade da aprovação da revisão de nossa DC

            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 02 de Dezembro de 2019
 
Atenciosamente.

11º Protocolo Envio - 28/11/2019
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Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.027478/2

019-31

Solicitação de Inclusão/Exclusão - Atualização de Aeronaves na EO – SAE
Ofício
Ilmo 
Sr. Edmarcio Andrade Pires
GTPO-DF
 
 
 Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação. 
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

Cópia do PTO Atualizado;
FOP 107-137 preenchida.
FOP 119-137 preenchida. 
Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade da aprovação da revisão de nosso PTO

            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 28 de Novembro de 2019
 
Atenciosamente.

10º Protocolo Envio - 10/10/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.023092/2

019-50

Solicitação de Inclusão/Exclusão - Atualização de Aeronaves na EO – SAE
Ofício
Ilmo 
Sr. Edmarcio Andrade Pires
GTPO-DF
 
 
 Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação. 
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

Cópia do COA e EO da Empresa;
Cópia do CA e CM das Aeronaves a ser excluída na EO da empresa;
Cópia do Extrato RAB das Aeronaves utilizadas nas operações da empresa;
Cópia da Apólice, comprovante de pagamento do seguro da aeronave a ser incluída;
FOP 119-137 preenchida. 
Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade de INCLUSÃO da EO a aeronave PR-BMJ.

            Diante do exposto agradecemos a atenção.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 10 de Outubro de 2019.
 
Atenciosamente.

9º Protocolo Envio 10/05/2018
Solicitação de Atualização de EO – SAE
Ofício
GTCE/DF – Gerência Técnica de Certificação de
Empresas
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de
atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação. 
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Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:
 

Cópia do COA, EO e Autorização para Operar da
Empresa;
Cópia do CA e CM da Aeronave a ser atualizada na
EO da empresa;
Cópia do Extrato RAB da Aeronave utilizada na
operação da empresa;
Cópia da FIAM;
Cópia da Apólice da Aeronave a ser utilizada;
Cópia do Comprovante do seguro RETA;
FOP 107-137 preenchida;
Cópia da página do MGSO;
FOP 119-137 preenchida;
FOP 102-137 preenchida;
CV do Gestor de Segurança Operacional
(comprovação de experiência);
Cópia de RG e CNH;
Cópia do Curso de SGSO pela ANAC do GSO;
Extrato de Experiência de Voo do GSO;
Cópia da CNH do Gestor Responsável;
Cópia do Contrato Social com Atestamento da ANAC
5ºRevisão;

 
 Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas
da ANAC, para o interesse da empresa, na oportunidade
de atualização da EO para: inclusão de nova aeronave na
empresa, modificação do Gestor Responsável e
modificação do Gestor de Segurança Operacional.
 
            No anexo em conjunto com este ofício segue os
documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-
SP, 04 de Maio de 2018.
Atenciosamente.
 

Protocolo Nº 00066.012034/2018-10

8º Protocolo Envio 10/05/2018
GTPO – GERÊNCIA TÉCNICA DE PADRÕES
OPERACIONAIS
 
            Este instrumento tem como sua principal
finalidade, informar os documentos que estão sendo
enviados a Agência Nacional de Aviação Civil, com o
intuito de atualizar o MGSO para atender do SGSO da
empresa. Esta atualização configura a 2º revisão.
Estamos encaminhando este material para análise, com o
interesse em receber a aceitação pela ANAC do material.
Desde já agradecemos a atenção.
 
            Documentos entregues compreendem: 
 

Cópia completa do MGSO da empresa atualizado;
FOP 107-137 preenchida;
Ofício de solicitação de serviço pela empresa

 
            Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Maio de 2018. Este documento é composto por 2 (duas)
folhas. 
 

Protocolo Nº 00066.012035/2018-64

7º Protocolo Envio 10/05/2018
GTPO – GERÊNCIA TÉCNICA DE PADRÕES
OPERACIONAIS
 
            Este instrumento tem como sua principal
finalidade, informar os documentos que estão sendo
enviados a Agência Nacional de Aviação Civil, com o
intuito de atualizar o PRE para atender do SGSO da
empresa. Esta atualização configura a 2º revisão.
Estamos encaminhando este material para análise, com o
interesse em receber a aceitação pela ANAC do material.
Desde já agradecemos a atenção.
 
            Documentos entregues compreendem: 
 

Cópia completa do PRE da empresa atualizado;
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FOP 107-137 preenchida;
Ofício de solicitação de serviço pela empresa

 
            Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Maio de 2018. Este documento é composto por 2 (duas)
folhas. 

Protocolo Nº 00066.012036/2018-17

6º Protocolo Envio 09/04/2018
Documentos enviados para a empresa, compreendem:
 
I) Cópia das páginas do MGSO 6,11,12,13,26 para colher
assinatura simples do executivo responsável e GSO;
II) Copia das páginas do PRE 6 para colher assinatura
simples do GSO
II) Cópia das páginas do PTO 6, 7 para colher assinatura
simples do executivo responsável e GSO;
IV) Cópia das páginas do DC 6 para colher assinatura
simples do executivo responsável
V) Dois contrato de prestação de serviço sendo um que
ficará com a empresa o que esta com a assinatura
reconhecida e o outro deverá voltar para Piloto Aero, no
endereço conforme envelope em anexo aos documentos.
Precisa ser assinado e reconhecido firma o documento
que irá retornar, pelo executivo responsável. 
 

SEDEX Nº JT370804232BR

5º Protocolo Envio 14/02/2018
Documentos entregues ao MAPA compreendem:
I) Formulário de solicitação de autorização para aplicação
no estado de SP;
II) Documentos de Técnico Agrícola e Engenheiro
Agrícola;
III) Guia de ART paga e ART elaborada pelo Engenheiro
Responsável;
IV) Formulário do uso do pátio de descontaminação;
V) Croqui de acesso ao pátio
 
 

SEDEX Nº JT262182207BR

4º Protocolo Envio 26/12/2017
Documentos entregues ao MAPA compreendem:
I) Formulário de solicitação de autorização para aplicação
no estado de SP;
II) Documentos de Técnico Agrícola e Engenheiro
Agrícola;
III) Guia de ART paga e ART elaborada pelo Engenheiro
Responsável;
IV) Formulário do uso do pátio de descontaminação.
 
 

SEDEX Nº JT262127086BR

3º Protocolo Envio
Documentos entregues ao MAPA compreendem:
I) Formulário de solicitação de inclusão de aeronave junto
ao MAPA-MT;
II) Cópia eletrônica autenticada CA e CM da aeronave;
III) Cópia consulta RAB, situação aeronavegáveis da
aeronave. 
 
 
 

SEDEX NºJR313439301BR

2º Protocolo Envio
Documentos entregues ao MAPA compreendem:

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/
http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/
http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/
http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/
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I) Formulário de solicitação de autorização para aplicação
no estado de SP;
II) Documentos de Técnico Agrícola e Engenheiro
Agrícola;
III) Guia de ART paga e ART elaborada pelo Engenheiro
Responsável;
IV) Formulário do uso do pátio de descontaminação.
 
 

SEDEX NºJR034381475BR

1º Protocolo Envio
Documentos entregues compreendem:
I) Contrato de Prestação de Serviço do Engenheiro;
II) ART do Engenheiro;
III) Comprovante de Pagamento de Taxas;
IV) Anexo X - Ofício de Solicitação de Serviço
 

SEDEX NºDV353941321BR

RAB

GRU

CHT

website ©2012 por Cello Hold. Todos os direitos reservados.

Alameda Ezequiel Mantoanelli, 375, Indaiatuba/SP. CEP: 13.340-350 atendimento@cellohold.com

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/
http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/
http://www.anac.gov.br/
https://sistemas.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab.asp
https://www.anac.gov.br/assuntos/setor-regulado/empresas/pesquisar-as-tfac-e-gerar-gru
https://sistemas.anac.gov.br/consultadelicencas/
https://sistemas.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
http://painelsipaer.cenipa.aer.mil.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=SIGAER%2Fgia%2Fqvw%2Fpainel_sipaer.qvw&host=QVS%40cirros31-37&anonymous=true
http://www.sindag.org.br/web/site/xhtml/content/home/default.aspx
mailto:atendimento@cellohold.com
http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/index.php/ocorrencias/aeronave-civil/formulario-online-aeronave-civil

