
17/02/2021 Protocolos ULT | Piloto Aero

https://www.pilotoaero.com/protocoloultraer 1/15

menu

Piloto Aero

Segurança Operacional Aeroagrícola

Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021

ULTRAER Aviação Agrícola
VOLTAR

P R O T O C O L O S

37º Protocolo Envio - 27/11/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

BR412122532B

R

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

36º Protocolo Envio - 05/11/2020 -
Aguardando

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.025192/2

Atualização MGSO e PTO
Ofício
GTCE/DF – Ilmo Srs.
 
            Este instrumento tem como sua principal finalidade, informar os documentos que estão sendo enviados a
Agência Nacional de Aviação Civil, com o intuito de apresentar a atualização do MGSO e PTO no que tange a
correção dos erros de siglas mencionados no ofício Nº4695. De acordo com o processo em aberto:
00066.025142/2020-77.
 
Agradecemos a atenção observada nos erros de siglas abordados. Informamos que estamos sempre em
atualização constante no intuito de corrigir os erros observados em outras ocasiões. Muito obrigado!

https://www.pilotoaero.com/
https://www.pilotoaero.com/
https://www.pilotoaero.com/copia-arrendamentoacft
https://www.pilotoaero.com/contact-us
https://www.pilotoaero.com/ultraer44221
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020-54  
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:
 

Cópia do MGSO atualizado – Após o Ofício correções:
Página 05 – Siglas, RBAC, remoção do GTPO e PPSAC;
Página 11 – Correção Sigla RBAC;
Página 16 – Correção Sigla RBAC

 Cópia do PTO atualizado – Após o Ofício correções:
Página 02 – Correção Sigla RBAC;
Página 10 – Correção Sigla RBAC
 

Ofício de Solicitação de Serviço
 

            Diante do exposto agradecemos a atenção. Pedimos uma ATENÇÃO nos e-mails preenchidos nas FOPS
atendimento@cellohold.com
                                                                        Indaiatuba/SP, 04 de Novembro de 2020.
Atenciosamente.

35º Protocolo Envio - 04/11/2020 - Não
Conformidade

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.025142/2

020-77

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 apresentar a atualização do MGSO e PTO no que tange a
INCLUSÃO DE COMBATE A INCÊNDIO.
 
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:
 

Cópia do PTO atualizado – Revisão 05 – Inclusão treinamento de Combate a Incêndio (As mudanças são nos
itens)

Controle de Revisões (Novos lançamento e repaginação);
Índices (inclusão de novos itens);
4.1.2 (inclusão de item);
4.1.3 (correção ortográfica e repaginação);
4.2 (readequação de página);
5.1.2 (inclusão de item);

1. (readequação de página);
2. (inclusão de novo parágrafo); 

7.3 (inclusão de item).
 Cópia do MGSO atualizado – Revisão 12 – (As mudanças são nos itens)

Controle de Revisões (Novos lançamento e repaginação);
Índices (inclusão de novos itens);
3.8.1 (inclusão de item Atribuições do Gestor de Segurança Operacional);
7.4 (modificação e inclusão de novas informações do Boletim de Área);

FOP 119 preenchida;
FOP 107 preenchida;
Certificado de Treinamento de Combate à Incêndio;
EO Revisão 08;
Termo de Representante Legal;
Ofício de Solicitação de Serviço

           
Diante do exposto agradecemos a atenção. Pedimos uma ATENÇÃO nos e-mails preenchidos nas FOPS
atendimento@cellohold.com
                                                                       Indaiatuba/SP, 04 de Novembro de 2020.
Atenciosamente.

34º Protocolo Envio - 20/05/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

JU538161964BR

Documentos entregues compreendem:
 
Certificados de Reciclagem de alguns funcionários.
 
 

mailto:atendimento@cellohold.com
mailto:atendimento@cellohold.com
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33º Protocolo Envio - 28/02/2020 -
Conformidades

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.004958/2

020-67

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 apresentar as propostas das não conformidades
apresentadas no ofício de Nº472/2020/GTCE/GOAG/SPO-ANAC
Em anexo disponibilizamos o CV do piloto chefe, cópia do contrato de trabalho, carta de nomeação do piloto
chefe e cópia da Carteira de Trabalho, Rodrigo Vanzella, conforme item 2.
Modificação do MGSO no intuito de clarificar os indicadores e metas, quanto a não conformidade apresentada no
ofício, conforme item 3. 
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:

Cópia do MGSO atualizado
modificações nos ítem 6 – Correção ortográfica; 
item 6.12 – Acréscimo – incorporado a este manual;  
item 6.12.1 – Acréscimo – incorporado a este manual;
item 6.12.2 – Acréscimo – incorporado a este manual;
item 6.12.3 – Acréscimo – incorporado a este manual;
item 6.12.4 – Acréscimo – incorporado a este manual;
item 8.5 - Acréscimo – incorporado a este manual;  

FOP 102 preenchida;
FOP 108 preenchida;
CV do Piloto Chefe;
Documentos do Piloto Chefe;
Carta de Nomeação e vínculo do Piloto Chefe;
Comprovação de Experiência de voo do Piloto Chefe;
Contrato de trabalho com a empresa;
Cópia da carteira de trabalho.

            Diante do exposto agradecemos a atenção. Pedimos uma ATENÇÃO nos e-mails preenchidos nas
FOPS pilotooaero@gmail.com
                                                                        São Paulo-SP, 28 de Fevereiro de 2020.
Atenciosamente.

32º Protocolo Envio - 12/02/2020 - Não
Conformidades

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.004958/2

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 apresentar as propostas das não conformidades
apresentadas no ofício de Nº429/2020/GTCE/GOAG/SPO-ANAC
Informamos que quanto ao ítem 2. deste ofício, no que tange a documentação o Piloto Chefe, foi realizado o
protocolo para alteração do Piloto-chefe em nossa EO, inclusive citada na FOP 119 deste processo, o número do
processo aberto (00066.004557/2020-15) da troca do piloto chefe que consta todos os documentos necessários
inclusive a FOP 102. Porém com o intuito de corrigir a não conformidade estamos encaminhando novamente na
resposta deste ofício a FOP 102, Currículo Atualizado do novo Piloto Chefe e a Carta de Vínculo e nomeação,
novamente.

Q í D fí i i f MGSO d álid d d

mailto:pilotooaero@gmail.com
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020-67 Quanto ao ítem 3. Deste ofício, informamos que nosso MGSO estava aprovado e válido de acordo com o termo
de aceitação do Ofício nº1402/2018/GTCE/GOAG/SPO-ANAC a qual aprovava nossa 8º Revisão, no dia 24 de
Abril de 2018, sobre o processo nº00066.007111/2018-10, pois nosso Nível NADSO havia sido apresentado em
outro manual da empresa fora do MGSO, sendo que nesta última atualização estávamos realizando apenas a
troca dos dados do novo Piloto Chefe. Porém com o intuito de corrigir a não conformidade, incorporamos estes
índices dentro do nosso MGSO, o que criou 5 novos capítulos, conforme citamos abaixo.
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:

Cópia do MGSO atualizado
modificações nos ítem 6 – Correção ortográfica; 
item 6.12 – Acréscimo – incorporado a este manual;  
item 6.12.1 – Acréscimo – incorporado a este manual;
item 6.12.2 – Acréscimo – incorporado a este manual;
item 6.12.3 – Acréscimo – incorporado a este manual;
item 6.12.4 – Acréscimo – incorporado a este manual;
item 6.12.5 – Acréscimo – incorporado a este manual;
item 8.5 - Acréscimo – incorporado a este manual;  

FOP 102 preenchida;
FOP 108 preenchida;
CV do Piloto Chefe;
Documentos do Piloto Chefe;
Carta de Nomeação e vínculo do Piloto Chefe;
Comprovação de Experiência de voo do Piloto Chefe.

            Diante do exposto agradecemos a atenção. Pedimos uma ATENÇÃO nos e-mails preenchidos nas
FOPS pilotooaero@gmail.com
                                                                        São Paulo-SP, 12 de Fevereiro de 2020.

31º Protocolo Envio - 08/02/2020 *Não
conformidades

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.004557/2

020-15

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 solicitar a alteração do MGSO no que tange a mudança do Piloto
Chefe.
 
Estamos encaminhando este material para apreciação, com o intuito de realizar as modificações em nossa
documentação.
 
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:

Cópia do MGSO completo; Mudanças nos itens 
03 – Índices (Revisão de Palavras) 
04 - Controle de Revisão; 
08 – Descrição do Sistema; 
38 – Modelos
FOP 107-137 preenchida;

• FOP 119-137 preenchida; 
Ofício de solicitação de serviço pela empresa
 
Diante do exposto agradecemos a atenção. Pedimos uma ATENÇÃO nos e-mails preenchidos nas
FOPS pilotooaero@gmail.com
 
Atenciosamente.

30º Protocolo Envio - 07/02/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.004548/2

020-16

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 solicitar a alteração do piloto chefe em nossa EO.
Estamos encaminhando este material para apreciação, com o intuito de realizar as modificações em nossa
documentação. 
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:

Cópia do MGSO completo;
FOP 107-137 preenchida;
Currículo Vitae do Piloto Chefe;
Documentos do novo Piloto Chefe;
FOP 119-137 preenchida;
FOP 102-137 preenchida.

Ofício de solicitação de serviço pela empresa
             

mailto:pilotooaero@gmail.com
mailto:pilotooaero@gmail.com
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            Diante do exposto agradecemos a atenção. Pedimos uma ATENÇÃO nos e-mails preenchidos nas
FOPS pilotooaero@gmail.com
 
                                                                        São Paulo-SP, 07 de Fevereiro de 2020.

29º Protocolo Envio - 21/08/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00058.031289/2

019-61

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 solicitar a alteração do piloto chefe em nossa EO.
Estamos encaminhando este material para apreciação, para repostas ao ofício nº 2327 no que tange ao novo
sócio e novo endereço da Matriz.
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:

Cópia do MGSO completo (conforme solicitado);
FOP 108-137 preenchida

Ofício de solicitação de serviço pela empresa
            Este documento, comprova o envio dos documentos e/ou manuais acima descritos, na data de Agosto de
2019. Este documento é composto por 2 (duas) folhas.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 21 de Agosto de 2019
 
Atenciosamente.

28º Protocolo Envio - 15/07/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.016133/2

019-51

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 solicitar a alteração do piloto chefe em nossa EO.
Estamos encaminhando este material para apreciação, para repostas ao ofício nº 1791 no que tange ao novo
sócio e novo endereço da Matriz.
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:

Cópia do MGSO completo (conforme solicitado);
FOP 107-137 preenchida;
Decreto de Autorização de uso da Sede Operacional (conforme solicitado);
Comprovante de endereço da Sede Administrativa (após a troca);
FOP 119-137 preenchida;
FOP 102-137 preenchida.

Ofício de solicitação de serviço pela empresa

Este documento comprova o envio dos documentos e/ou manuais acima descritos na data de Julho de

mailto:pilotooaero@gmail.com


17/02/2021 Protocolos ULT | Piloto Aero

https://www.pilotoaero.com/protocoloultraer 6/15

            Este documento, comprova o envio dos documentos e/ou manuais acima descritos, na data de Julho de
2019. Este documento é composto por 2 (duas) folhas.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 15 de Julho de 2019.
 
Atenciosamente.

27º Protocolo Envio - 28/06/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00058.024014/2

019-71

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 solicitar a alteração do piloto chefe em nossa EO.
Estamos encaminhando este material para apreciação, para atualização da EO no que tange novo sócio e novo
endereço da Matriz.
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:

Cópia da última EO atualizada;
Cópia do COA;
FOP 107-137 preenchida;
Cópia da página 07,08,10,11,13,14,26 do MGSO, relacionada a entrada no novo sócio e a
modificação do endereço da matriz – Rua Joaquim de Góes No472, Centro, CEP:13.610-108,
Leme/SP .
Cópia do Contrato Social, atualizado com selo da Junta;
Cópia do RG, CPF e Certidão de Casamento do novo Sócio;
FOP 119-137 preenchida;
FOP 102-137 preenchida.
Ofício de solicitação de serviço pela empresa
Este documento, comprova o envio dos documentos e/ou manuais acima descritos, na data de Junho de
2019. Este documento é composto por 2 (duas) folhas.
Diante do exposto agradecemos a atenção.
São Paulo-SP, 28 de Junho de 2019.
Atenciosamente.

26º Protocolo Envio - 20/06/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00058.023002/2

019-20

Solicitação de Exclusão e Atualização de Aeronaves na EO – SAE Ofício
Ilmo 
Sr. Responsável 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;
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 de exclusão da EO referente a aeronaves da empresa, PT- GUC
No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. Aguardamos um parecer.
Diante do exposto agradecemos a atenção. 
São Paulo, SP 20 de Junho de 2019.

Atenciosamente.
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25º Protocolo Envio - 28/02/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

PM175395070B

R

Documentos entregues compreendem:
 
Quadro com o termo de reconhecimento, selo de reconhecimento e Anexo A.
 
 

24º Protocolo Envio - 24/08/2018

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00058.030856/2

018-81

 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 solicitar a alteração do piloto chefe em nossa EO.
Estamos encaminhando este material para apreciação, para atualização da EO no que tange o nome do piloto
chefe.
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos para realizar a revisão:

Cópia da última EO atualizada;
Cópia do COA;
FOP 107-137 preenchida;
Cópia da página 08 do MGSO, relacionada ao registro de endereço da sede administrativa da empresa e
piloto chefe;
CIV digital do piloto comprovando suas horas totais e experiência no equipamento;
CV atualizado do piloto chefe;
Cópia do contrato de trabalho e carteira de trabalho do piloto chefe;

Carta de indicação de piloto chefe pela empresa;
Ofício de solicitação de serviço pela empresa

https://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/default.cfm
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Ofício de solicitação de serviço pela empresa
            Este documento, comprova o envio dos documentos e/ou manuais acima descritos, na data de Agosto de
2018. Este documento é composto por 2 (duas) folhas.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 24 de Agosto de 2018.
 
Atenciosamente.

24º Protocolo Central RRSP -
24/08/2018
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 solicitar a alteração do piloto chefe em nossa
EO.
Estamos encaminhando este material para apreciação,
para atualização da EO no que tange o nome do piloto
chefe.
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos
para realizar a revisão:

Cópia da última EO atualizada;
Cópia do COA;
FOP 107-137 preenchida;
Cópia da página 08 do MGSO, relacionada ao registro
de endereço da sede administrativa da empresa e
piloto chefe;
CIV digital do piloto comprovando suas horas totais e
experiência no equipamento;
CV atualizado do piloto chefe;
Cópia do contrato de trabalho e carteira de trabalho do
piloto chefe;
Carta de indicação de piloto chefe pela empresa;

Ofício de solicitação de serviço pela empresa
            Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Agosto de 2018. Este documento é composto por 2 (duas)
folhas.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-
SP, 24 de Agosto de 2018.
 
Atenciosamente.

Protocolo Nº 00058.030856/2018-81

23º Protocolo Central RRSP -
31/07/2018
Documentos entregues compreendem: 
Manual do PPSP – (6º Revisão) – Revisão da modificação
do Termo do ESP;
 
Anexos de Documentos e Contratos.
 
Foram realizadas as correções solicitadas de acordo com
o documento de não conformidade nos itens:
 
10.7. – A empresa realizou a troca do termo de
designação do ESP com a correção do registro no CRP;
            A empresa está enviado os documentos a fim de
comprovar a qualificação para a função do ESP, conforme
requisito RBAC:
120.353 Requisitos do ESP 
(a) O ESP deve ser detentor de diploma devidamente
registrado no MEC e registro profissional em conselho de
classe válido e vigente que o garantam a prerrogativa de
realização de avaliação abrangente. 
(b) Além da formação básica e do registro profissional, o
ESP deve ter, com relação ao tratamento dos transtornos

https://sistemas.anac.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
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decorrentes do uso de substâncias psicoativas,
dependência química ou equivalentes, no mínimo: 
(1) 2 (dois) anos de experiência de trabalho; ...
            Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Julho de 2018. Este documento é composto por 2 (duas)
folhas. 
Agradeçemos a atenção.

Protocolo Nº 00065.040463/2018-97

22º Protocolo Central RRSP -
20/07/2018
GTFH – GERÊNCIA TÉCNICA DE FATORES HUMANOS
 
Ofício de Solicitação
 
A/C Ilmo Sr. Sávio Valviesse da Motta
 
            Este instrumento tem como sua principal
finalidade, informar os documentos que estão sendo
enviados a Agência Nacional de Aviação Civil, com o
intuito de corrigir as não conformidades apresentadas na
FOP 124 e disponibilizar os documentos com as correções
pendentes do ESP, sob o processo de
nº 00065.025144/2018-51, DOC de referência SEI
nº1824003 de nosso programa de PPSP.
 
            Documentos entregues compreendem: 
 
Manual do PPSP – (5º Revisão) – Revisão da modificação
do ESP;
 
Anexos de Documentos e Contratos.
 
Foram realizadas as correções solicitadas de acordo com
o documento de não conformidade nos itens:
 
5.7. – A empresa realizou a troca do ESP para um ESP no
local da sede administrativa da empresa, em anexo segue
documentos de Formação do ESP e RG;
 
 
            Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Julho de 2018. Este documento é composto por 2 (duas)
folhas. 

Protocolo Nº 00065.038362/2018-56

21º Protocolo Envio - 29/05/2018
Documentos entregues compreendem:
 

Certificado PTO – RECICLAGEM de todos os
funcionários que realizaram o treinamento virtual no
ano de 2018.
Marcelo Porto;
Ricardo Haiter;
Nilo Rodrigues;
Carlos Eduardo Posso;
Carlos Eduardo Leme;
Ana Paula;
Jefferson Salvi;
Edson Bertoldo;
Douglas Santos;
José Robson;
Bispo Cedraz;
Erasmo Machado;
Fábio Rodrigues;
Luiz Henrique;
Rafael de Lima.

 

Rastreio Nº JT503033593BR

20º Protocolo Central RRSP -
16/05/2018
GTFH – GERÊNCIA TÉCNICA DE FATORES HUMANOS

https://sistemas.anac.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
https://sistemas.anac.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0
http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/resultado.cfm
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            Este instrumento tem como sua principal
finalidade, informar os documentos que estão sendo
enviados a Agência Nacional de Aviação Civil, com o
intuito de corrigir as não conformidades apresentadas na
FOP 124, sob o processo de nº 00066.007112/2018-64,
DOC de referência SEI nº1722915 de nosso programa de
PPSP.
 
            Documentos entregues compreendem: 
 
Manual de DC – (2º Revisão);
 
Manual do PPSP – (4º Revisão) – Revisão completa do
Manual;
 
Anexos de Documentos e Contratos.
 
Foram realizadas as correções solicitadas de acordo com
o documento de não conformidade nos itens:
 
5.4. – A empresa realizou a troca do MR para um MR no
local da sede administrativa da empresa, em anexo segue
documentos de CRM e CNH; 
5.7. – A empresa solicita junto a ANAC, uma extensão de
60 dias, para cumprimento deste item, uma vez que a
apresentação de dados pessoais do ESP, foram negados
para apresentação junto a ANAC por exposição de
documentos. A empresa irá encontrar outras ferramentas
para solucionar este item, encontrando outro especialista
ou em uma nova tentativa com o mesmo. Diante deste
fato, solicitamos está extensão. Aguardamos parecer; 
6.1. -  A empresa modificou o texto no item para
esclarecer o cumprimento do requisito, que será realizado
através de uma plataforma e-learning criada para atender
a empresa através da biblioteca eletrônica da mesma que
poderá ser acessada via: www.pilotoaero.com/ultraerppsp 
7.1. – O certificado de acreditação do laboratório foi
anexado no manual e demais certificados apresentados
junto a esta FOP.
7.6.3. – Níveis de corte para amostra de ar expira e urina
informado, item modificado conforme solicitação.
DC – Modificada para atender os requisitos
regulamentares, idicando cada página, conforme
solicitado. 
 
 
            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 00065.025144/2018-51

19º Protocolo Central RRSP -
16/04/2018
GTFH- GERÊNCIA DE FATORES HUMANOS E
MEDICINA DE AVIAÇÃO.
 
            Este instrumento tem como sua principal
finalidade, informar os documentos que estão sendo
enviados a Agência Nacional de Aviação Civil, com o
intuito de corrigir as não conformidades apresentadas na
FOP 124, sob o processo de nº00066.007112/2018-64,
DOC de referência SEI nº1629040 de nosso programa de
PPSP
 
            Documentos entregues compreendem:
 
            Manual do PPSP – (3º Revisão) completa do
manual;
            Manual de DC (1º Revisão);            
 
            Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Abril de 2018.

Protocolo Nº 00066.009733/2018-82

18º Protocolo Central RRSP -
09/04/2018
GTPO – GERÊNCIA TÉCNICA DE PADRÕES

https://www.pilotoaero.com/ultraerppsp


17/02/2021 Protocolos ULT | Piloto Aero

https://www.pilotoaero.com/protocoloultraer 11/15

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 corrigir as não conformidades apresentadas
no registro de inspeção em anexo. 
Estamos encaminhando este material para análise, na
razão de realizar a revisão do endereço da sede
administrativa de nossa empresa, informada em nosso
COA, com o intuito de corrigir a não conformidade
disposta no RBAC 137.119 e a IS 137-003 revisão A, item
6.3.1.
 
            Documentos entregues compreendem: 

            Cópia da última EO atualizada;
Cópia do COA;
Registro de inspeção realizado em 05/04/2018 em
nossa empresa;
Comprovante de inscrição e de situação cadastral
CNPJ;
Cópia autenticada do contrato social;
FOP 107-137 preenchida;
Cópia da página 08 do MGSO, relacionada ao registro
de endereço da sede administrativa da empresa;
Ofício de solicitação de serviço pela empresa.

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

Protocolo Nº 00066.009021/2018-63

17º Protocolo Central RRSP -
19/03/2018
GTFH- GERÊNCIA DE FATORES HUMANOS E
MEDICINA DE AVIAÇÃO.
            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 PPDP - Programa de Prevenção
Contra ao Uso de Drogas Psicoativas na Aviação.
 
            Documentos entregues compreendem:
 
            Manual do PPSP – (2º Revisão) completo (devido
adequações da Resolução nº326).            
 
            Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Março de 2018.

Protocolo Nº 00066.007112/2018-64

16º Protocolo Central RRSP -
19/03/2018
GTPO-DF – 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 e PTO da nossa empresa de
acordo com a manutenção de nosso programa de SGSO
            Documentos entregues compreendem:
            Manual do MGSO – (8º Revisão) páginas:
 
                        04 – Controle de Revisão;
                        28 – 6.10 – Programa de Treinamento
Operacional (inclusão de informações);
                        29 – 6.10 – Programa de Treinamento
Operacional (Repaginação);
                        30 a 37 – Readequação das novas
páginas.
 
            Manual do PTO – (8º Revisão) páginas:
 
                        04 – Controle de Revisão;
                        14 – 4.3. Metodologia (inclusão de
informações);
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            Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Março de 2018.
Protocolo Nº 00066.007111/2018-10

15º Protocolo Central RRSP -
14/03/2018
GTOS – Gerência Técnica de Outorga de Serviços Aéreos
 
            Este instrumento tem como sua principal
finalidade, informar os documentos que estão sendo
enviados a Agência Nacional de Aviação Civil, com o
intuito de solicitar a Renovação de outorga de autorização
do funcionamento da empresa na categoria de Serviços
Aéreos Especializados Públicos Aeroagrícola.
 
            Documentos entregues compreendem:
 
                        Formuláio de Requerimento;
                        Cópia do RG e CPF dos sócios;
                        Cópia Autenticada última Alteração e
Consolidação Contratual;
                        Cópia da Certidão Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
                        Cópia do Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral CNPJ;
                        Cópia das informações sobre a
organização requerente;
                        Cópia da última EO e COA;
                        Cópia dos registros da aeronave utilizada
pela empresa RAB;
                        Cópia do CA e CM das aeronaves da
empresa;
                        Cópia do Comprovante Nada Consta de
Multas ANAC;
                        Cópia do Histórico do Empregador;
                        Cópia do Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF;
                        Cópia da Situação de Regularidade do
Empregador.
 
 
            Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Março de 2018.

Protocolo Nº 00066.006698/2018-40

14º Protocolo Central RRSP -
18/01/2018
Relatório Semestral:
                        Relatório Semestral – 1 Semestre (Agosto
à Junho/2017); 
                        Vistoria de Segurança Operacional;
                        Auditoria Anual

Protocolo Nº 00066.001577/2018-46

13º Protocolo Envio
Documentos entregues compreendem:
 

Certificado PTO – INICIAL:
           Erasmo Machado + Ficha PTO;
           Marciela + Ficha PTO;
           José Cedraz + Ficha PTO;
           Nilo + Ficha PTO;
           José Robson + Ficha PTO.
 
 

Rastreio Nº JT187123785BR

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/resultado.cfm
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12º Protocolo Central RRSP
Documentos entregues compreendem:
 

MGSO;
           Manual Completo atualizado
           Resposta ao ofício Nº838.
 

Protocolo Nº 00066.520291/2017-40

11º Protocolo Central RRSP
Documentos entregues compreendem:
 

Relatório Semestral:
Relatório Semestral - 1 Semestre (Janeiro à Junho/2017);
Vistoria de Segurança Operacional.
 

Protocolo Nº 00066.516700/2017-11

10º Protocolo Central RRSP
Documentos entregues compreendem:
 

Modificação no MGSO, nas páginas:
03 – Índice;
08 – Item 3.2. Identificação da Empresa;
        Item 3.3. Descrição do Sistema;
09 – Readequação da Página;
10 – Readequação da Página;
11 – Readequação da Página;
14 – 3.10 – Organograma e Readequação da Página;
15 – Readequação da Página.
 

Protocolo Nº 00066.514694/2017-50

9º Protocolo Central RRSP
Documentos entregues compreendem:
 
Modificações no MGSO, nas páginas:
04 – Índices;
14 – Item 3.10. Modificação;
 

Protocolo Nº 00066.506750/2017-82

8º Protocolo Envio
Documentos entregues compreendem:
 

Certificados Originais do Treinamento do PTO dos
novos funcionários;
Avaliação do PTO;
Lista de Presença do Treinamento do PTO;
Modificação no PTO, nas páginas: 
          

          04 – Controle de Revisão;
          14 – Item 4.3. Modificação;
 
 

Rastreio Nº JR226142430BR

7º Protocolo Central RRSP

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/resultado.cfm
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Documentos entregues compreendem:
 
Modificações no MGSO, nas páginas:
04 – Índices;
08 – Item 3.3. Modificação;
14 – Item 3.10. Modificação;
15 – Item 3.13. Modificação.
            Modificações no PTO, nas páginas:
03 – Índices;
04 – Controle de Revisão;
13 – Item 4.2. Inclusão;
14 – Item 4.3. Modificação;
16 – Item 5.1.1. Modificação;
17 – Item 5.1.2. Modificação;
18 – Item 5.2. Retirada de Item;
20 – Item 6.12. Modificação;
25 – Item 7.3. Modificação;
26 – Item 7.4. Modificação;
27 – Item 7.5. Modificação.
 
Relatório Semestral (2°Semestre/2016):

Auditoria Anual;
Vistoria Segurança Operacional;
Relatório Semestral;

 

Protocolo Nº 00066.501233/2017-17

6º Protocolo Envio
Documentos entregues compreendem:
 

Certificados Originais do Treinamento do PTO dos
novos funcionários;
Avaliação do PTO;
Lista de Presença do Treinamento do PTO;
Modificação no PTO, nas páginas: 
            03 – Índices;

04 – Controle de Revisão;
13 – Item 4.2. Inclusão;
14 – Item 4.3. Modificação;
16 – Item 5.1.1. Modificação;
17 – Item 5.1.2. Modificação;
18 – Item 5.2. Retirada de Item;
20 – Item 6.12. Modificação;
25 – Item 7.3. Modificação;
26 – Item 7.4. Modificação;
27 – Item 7.5. Modificação.
 

Rastreio JR034373430BR

5º Protocolo Central RRSP
Documentos entregues compreendem:
I) Modificação do MGSO e PRE;
a) Envio completo de um novo MGSO, se adequando as
novas orientações da ANAC;
b) Envio completo de um novo PRE;
II) Criação de um Programa de Treinamento Operacional
(PTO);
a) Entrega do Manual de PTO criado pela empresa.
 

Protocolo Nº 00066.504597/2016-78

4º Protocolo Central RRSP
Documentos entregue correspondem:
 
I) Relatório Semestral;
II) Vistoria de Segurança Operacional;
III) Modificações no MGSO, nas páginas: 06 - Item 1.2;

Protocolo Nº 00066.030161/2016-39

http://www2.correios.com.br/sistemas/rastreamento/resultado.cfm
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3º Protocolo Central RRSP
Documentos entreguem correspondem:
 
I) Relatório da Vistoria de Segurança Operacional;
II) Relatório Semestral (1º Semestre de 2015).

Protocolo Nº 00066.024323/2015-19

2º Protocolo Central RRSP
Documentos entregue correspondem:
 
I) Página 44 do MGSO, sendo a atualização na página o
endereço do site da biblioteca virtual da empresa, bem
como o acesso dos boletins de segurança.

Protocolo Nº 00066.043701/2015-63

1º Protocolo Central RRSP
Documentos entregues compreendem:
I) Modificação do MGSO;
II) Modificação do PRE;
III) Outros documentos e listas.
OBS: Neste Protocolo, foram registrados também os
protocolos de Nº 00066.004705/2015-26 e o Nº
00066.004706/2015-71
 

Protocolo Nº: 00066.004704/2015-81

RAB

GRU

CHT
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