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Piloto Aero

Segurança Operacional Aeroagrícola

Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021

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

19º Protocolo Envio - 29/01/2021

Acesse o

andamento de seu

 

 

PSedex:

BR412133124B

R

 Documentos entregue correspondem:
 

Certificados do PTO de combate à incêndio de alguns funcionários;
Certificados do PPSP de todos os pilotos;
Contrato do PPSP

18º Protocolo Envio - 03/12/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.026358/2

020-50

Solicitação de Revisão de PRE
 
 Prezado(a) João Antonio Ceccarello Franco, 
 
Este e-mail confirma a realização do Peticionamento Eletrônico do tipo Processo Novo no SEI-ANAC, no âmbito
do processo nº 00066.026358/2020-50, conforme disposto no Recibo Eletrônico de Protocolo SEI nº 5093274. 
 
Caso no futuro precise realizar novo peticionamento, sempre acesse a área destinada aos Usuários Externos no
SEI-ANAC pelo link: 
 
https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico 
 
 
ANAC 
Agência Nacional de Aviação Civil 
www.anac.gov.br 
 
A ANAC convida V.Sa a avaliar os serviços prestados, objetivando colher subsídios a fim de identificar falhas e
implementar melhorias nos serviços. Acesse o link https://www.anac.gov.br/avalienossoservico. 
 
Os dados desta pesquisa serão tratados e consolidados pela Ouvidoria para posterior envio às áreas técnicas. 
 
 
ATENÇÃO: As informações contidas neste e-mail, incluindo seus anexos, podem ser restritas apenas à pessoa
ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar
esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir,
copiar, usar ou distribuir esta mensagem ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por
engano, por favor, contate o remetente imediatamente e em seguida apague esta mensagem.

https://www.pilotoaero.com/
https://www.pilotoaero.com/
https://www.pilotoaero.com/copia-arrendamentoacft
https://www.pilotoaero.com/contact-us
https://www.pilotoaero.com/imagem44221
https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico
http://www.anac.gov.br/
https://www.anac.gov.br/avalienossoservico
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17º Protocolo Envio - 03/12/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.026358/2

020-50

Solicitação de Revisão  
 
Este e-mail confirma a realização do Peticionamento Eletrônico do tipo Processo Novo no SEI-ANAC, no âmbito
do processo nº 00066.026358/2020-50, conforme disposto no Recibo Eletrônico de Protocolo SEI nº 5093274. 
 
Caso no futuro precise realizar novo peticionamento, sempre acesse a área destinada aos Usuários Externos no
SEI-ANAC pelo link: 
 
https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico 
 
 
ANAC 
Agência Nacional de Aviação Civil 
www.anac.gov.br 
 
A ANAC convida V.Sa a avaliar os serviços prestados, objetivando colher subsídios a fim de identificar falhas e
implementar melhorias nos serviços. Acesse o link https://www.anac.gov.br/avalienossoservico. 
 
Os dados desta pesquisa serão tratados e consolidados pela Ouvidoria para posterior envio às áreas técnicas. 
 
 
ATENÇÃO: As informações contidas neste e-mail, incluindo seus anexos, podem ser restritas apenas à pessoa
ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é o destinatário ou a pessoa responsável por encaminhar
esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá rever, retransmitir, imprimir,
copiar, usar ou distribuir esta mensagem ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por
engano, por favor, contate o remetente imediatamente e em seguida apague esta mensagem.

16º Protocolo Envio - 01/12/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00065.045070/2

020-94

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

Manual completo do PPSP Revisão 02;
Manual completo do DCPPSP
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 Médico Revisor do Programa de PPSP de nossa empresa.
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação.
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                       Indaiatuba/SP, 01 de Dezembro de 2020.
Atenciosamente.

15º Protocolo Envio - 03/11/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Solicitação de Inclusão de Aeronave – Tipo na EO
Ilmo
GTPO-DF
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação.
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:

EO Atualizada Revisão 06;

https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico
http://www.anac.gov.br/
https://www.anac.gov.br/avalienossoservico
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Protocolo:

00066.025047/2

020-73

Documento de Compra (Contrato diretamente com a fábrica);
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 EO e sua revisão com a inclusão de novo tipo de aeronave.
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação.
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                       Indaiatuba/SP, 03 de Novembro de 2020.
Atenciosamente.

14º Protocolo Envio - 10/07/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.017689/2

020-07

Resposta ao Ofício nº 399/2020 – Referência ao Processo Nº 00058.001903/2019-61
Ilmo 
Sr. Responsável 
GTFI/GEOP-DF
 
            Prezados, Bom Dia...
            Seguindo as recomendações do ofício supracitado, anexamos o contrato de utilização de nossa sede
operacional que sempre foi a mesma desde o momento de certificação com este órgão. Inclusive durante
diversas visitas da ANAC a nossa sede, bem como nos processos de renovação de portaria. Conformo
mencionamos no ofício nº920/2019, interagido com a ANAC. 
            Diante deste fato solicitamos junto à GTCE que seja atualizado o endereço que consta o endereço
errôneo.
            O endereço de nossa sede operacional sempre foi no Aeródromo Privado, localizado na Rua das
Andorinhas, 601, Jardim Vista Alegre II, São José do Rio Preto/SP, CEP: 15.086-809.
Diante disto, esperamos ter esclarecido as dúvidas relacionadas no que tange a denúncia relatada neste ofício
supracitado. Estamos a disposição para maiores esclarecimentos e dúvidas e a disposição para visitas. 
Todos os documentos comprobatórios estão anexados a este processo.    
                                                                                                                        
São Paulo-SP, 10 de Julho de 2020. 

13º Protocolo Envio - 20/05/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

PSedex:

JU538161955BR

 Documentos entregue correspondem:
 

Certificados do PTO de Reciclagem de alguns funcionários;

12º Protocolo Envio - 12/03/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Solicitação de Renovação da Autorização para Operar
Ofício
GTOC/DF – Ilmo Srs.
 
 
            Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação. 
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:



17/02/2021 Protocolos GEM | Piloto Aero

https://www.pilotoaero.com/protocoloimagem 4/8

Protocolo:

00066.007816/2

020-51

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

11º Protocolo Envio - 08/02/2020

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.004558/2

020-51

Solicitação de Atualização de PTO devido readequação de Site Ofício
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 PTO revisado;
Ofício de solicitação de serviço;
Apresentamos o CV do instrutor que fará encontros anual para aumentar a
qualidade do treinamento de combate a incêndio. 
 
Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade de alteração do PTO e corretiva da não conformidade apresentada pelo ofício de
No310/2020/GTCE/GOAG/SPO-ANAC.
 
No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. Aguardamos um parecer.
Diante do exposto agradecemos a atenção.

Atenciosamente.
____________
São Paulo-SP, 08 de Fevereiro de 2020.

10º Protocolo Envio - 29/01/2020 *Não
conformidade

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.003288/2

020-61

Solicitação de Atualização de PTO 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 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 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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9º Protocolo Envio - 15/01/2020 (indeferido)

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.001673/2

020-74

Solicitação de Atualização de PTO 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 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 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.

8º Protocolo Envio - 23/12/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.029945/2

019-67

Solicitação de Inclusão 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;
Cópia do CA e CM das Aeronaves a serem INCLUIDAS na EO da empresa;
Cópia do Extrato RAB das Aeronaves utilizadas nas operações da empresa;
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 modelo Air Tractor AT402B
                                             
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 23 de Dezembro 2019.

7º Protocolo Envio - 10/12/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00066.028789/2

019-17

Solicitação de Inclusão 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;
Cópia do CA e CM das Aeronaves a serem INCLUIDAS na EO da empresa;
Cópia do Extrato RAB das Aeronaves utilizadas nas operações da empresa;
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 PS-REJ e 
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                                             EXCLUSÃO das aeronaves PT-UPP, PT-UEA
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 28 de Março de 2019.

6º Protocolo Envio - 04/04/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00058.013335/2

019-41

Solicitação de Inclusão 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;
Cópia do CA e CM das Aeronaves a serem atualizadas na EO da empresa;
Cópia do Extrato RAB das Aeronaves utilizadas nas operações da empresa;
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 a EXCLUSÃO DA AERONAVE PR-REJ
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 28 de Março de 2019.

5º Protocolo Envio - 04/04/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

PSedex:

OA162016670BR

 Documentos entregue correspondem:
 

Certificados do PTO de Reciclagem de alguns funcionários;
Quadro com Termo de Reconhecimento

4º Protocolo Envio - 11/02/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00058.005858/2

Solicitação de Inclusão e 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;
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019-13 Cópia do CA e CM das Aeronaves a serem atualizadas na EO da empresa;
Cópia do Extrato RAB das Aeronaves utilizadas nas operações da empresa;
Cópia da página do MGSO, no que diz a inclusão de novas aeronaves - PT-FET.
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 inclusão de novas aeronaves na empresa.
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 11 de Fevereiro de 2019.

3º Protocolo Envio - 11/01/2019

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00058.001707/2

019-96

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 manter os relatórios semestrais ativos.
Estamos encaminhando este material conforme solicitado para garantir o cumprimento e realização dos
protocolos preconizados nos relatos periódicos. 
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos:

Relatório Semestral do segundo período de 2018;
Vistoria de Segurança Operacional;
Auditoria de Segurança Operacional;
Gerenciamentos de Risco do Período

 
            Este documento, comprova o envio dos documentos e/ou manuais acima descritos, na data de Janeiro de
2019. Este documento é composto por 2 (duas) folhas.
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 11 de Janeiro de 2019

2º Protocolo Envio - 26/10/2018

Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00058.039150/2

018-85

Solicitação de Atualização de MGSO e PRE devido troca de GSO - 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 PRE revisado;
Cópia do MGSO 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 MGSO e PRE a modificação do GSO
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 26 de Outubro de 2018.
Atenciosamente.

1º Protocolo Envio - 26/10/2018

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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Acesse o

andamento de seu

 

 

Protocolo:

00058.039149/2

018-51

Solicitação de Atualização de GSO 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 Contrato de Prestação de Serviço do GSO e a Empresa;
CV do GSO – João Antonio Ceccarello Franco, como declaração de experiência na área;
RG e CPF;
Cópia do Certificado do SGSO;
Cópia do Extrato da Licença de Piloto Comercial do GSO;
Cópia da página do MGSO, no que diz a respeito do novo GSO;
FOP 119-137 preenchida;
FOP 102-137 preenchida;
FOP 107-137 preenchida.

 
 Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade de alteração da EO a inclusão do novo GSO.
 
            No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação. 
Aguardamos um parecer.
 
            Diante do exposto agradecemos a atenção.
 
                                                                        São Paulo-SP, 26 de Outubro de 2018.
Atenciosamente.
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