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Piloto Aero
Segurança Operacional Aeroagrícola

Quarta-feira, 17 de Fevereiro de 2021

CAIÇARA Aviação Agrícola

VOLTAR

P R O T O C O L O S

15º Protocolo Envio - 29/01/2021
Acesse o
andamento de seu

Contrato do PPSP;
Certificado do PPSP;
Contrato do Médico Revisor.

Código Sedex

PSedex:
BR412133138B
R

14º Protocolo Envio - 16/01/21
Acesse o
andamento de seu
Protocolo

CANAC:
00066.000503/2
021-53

https://www.pilotoaero.com/protocolocaicara

Solicitação de Revisão do MGSO, PRE e PTO
Ilmo
GTCE-DF
Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação.
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:
FOP 107-137 preenchida para MGSO/PRE e PTO;
Manual Completo do MGSO Revisão 03 (a revisão inclui:
Controle de Revisão – Correção Ortográfica (pg 03);
Índice – Correção Ortográfica (pg 04);
3.2, 3.3 Readequação de layout e Alteração de figura (pg 08);
3.8.1. – Inclusão de Item (pg13);
3.10. Readequação de Layout e Alteração de figura (pg 15);
5.1. – Alteração de Texto (pg 23);
5.4. – Alteração de Texto (pg 24);
6.12, 6.12.1, 6.12.2, 6.12.3, 6.12.4. Inclusão de Item (pg 31 a 33);
7.2. – Alteração de Texto (pg 36);
8.1 – Alteração de Figura (pg 39);
8.4. – Inclusão de Item (pg 42);
Manual Completo do PRE Revisão 02 (a revisão inclui:
Controle de Revisão – Correção Ortográfica (pg 03);
Índice – Correção Ortográfica (pg 02);
6. Readequação de layout e Correção Ortográfica (pg 07);
6.1. – Inclusão de Item (pg 08);
Manual Completo do PTO Revisão 03 (a revisão inclui:
Controle de Revisão – Correção Ortográfica (pg 04);
Índice – Correção Ortográfica e Inclusão de Itens (pg 03);
4.1.2. Inclusão de Item (pg 14);
4.2. – Alteração de figura (pg 15);
7.3. – Inclusão de item (pg 26);
FOP 125-137 preenchida;
Carta de Representante Designado
Ofício de Solicitação de Serviço.

1/7

17/02/2021

Protocolos ARA | Piloto Aero
Com o intuito de uma análise por parte dos especialistas da ANAC, para o interesse da empresa, na
oportunidade de atualização de nossos manuais do MGSO, PRE e PTO.
No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação.
Aguardamos um parecer.
Diante do exposto agradecemos a atenção.
Atenciosamente.

Indaiatuba/SP, 16 de Janeiro de 2021.

13º Protocolo Envio - 02/01/21
Acesse o
andamento de seu
Protocolo

CANAC:
00065.000018/2
021-90

Solicitação de Revisão do PPSP e DC do PPSP
Ilmo
GTCE-DF
Prezados, dando continuidade no processo de atualização dos documentos de nossa empresa, conforme
orientação.
Disponibilizamos em anexo os seguintes documentos:
FOP 107-137 preenchida;
Manual Completo do PPSP Revisão 01;
Manual Completo do DCPPSP;
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 da 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.
Atenciosamente.

Indaiatuba/SP, 02 de Janeiro de 2021.

12º Protocolo Envio - 27/11/2020
Acesse o
andamento de seu

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

Código Sedex

PSedex:
OD940498892BR

11º Protocolo Envio - 25/10/2020
Acesse o
andamento de seu
Protocolo

CANAC:
00066.024732/2
020-82

Solicitação de Inclusão de Aeronave na EO
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 Extrato do RAB da aeronave;
FOP 119-137 preenchida;
FOP 107-137 preenchida;
Cópia do CA e CM da aeronave;
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 da EO a inclusão da aeronave PT-CYA.
No anexo em conjunto com este ofício segue os documentos para apreciação.
Aguardamos um parecer.
Diante do exposto agradecemos a atenção.

https://www.pilotoaero.com/protocolocaicara
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São Paulo-SP, 25 de Outubro de 2020.

10º Protocolo Envio - 20/08/2020
Acesse o
andamento de seu
Protocolo

CANAC:
00066.020371/2
020-03

Solicitação de Exclusão de Aeronave de EO
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 Extrato do RAB da aeronave;
FOP 119-137 preenchida;
FOP 107-137 preenchida;
Cópia do CA e CM da aeronave;
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 da EO a exclusão da aeronave PT-LZC.
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 Agosto de 2020

09º Protocolo Envio - 04/04/2019
Documentos entregue correspondem:

Acesse o
andamento de seu

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

Código Sedex

PSedex:
OA162016683BR

8º Protocolo Central RRSP 16/08/2018
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 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 primeiro período de 2018;
Vistoria de Segurança Operacional;
Gerenciamentos de Risco do Período
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.

Protocolo Nº: 00058.029875/2018-65

7º Protocolo Central RRSP https://www.pilotoaero.com/protocolocaicara
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24/06/2018
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 inclusão de novas aeronaves na EO
da empresa.
Estamos encaminhando este material para apreciação,
para atualização da EO com inclusão de nova aeronave.
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos
para realizar a inclusão:
Cópia da última EO atualizada;
Cópia do COA;
Cópia da Autorização Especial de Voo, ACFT a Álcool
;
Cópia do RAB das aeronaves;
Certificado do Seguro RETA das aeronaves;.
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
Junho de 2018. Este documento é composto por 2 (duas)
folhas.
Diante do exposto agradecemos a atenção.
SP, 24 de Junho de 2018.

São Paulo-

Protocolo Nº: 00058.022469/2018-71

6º Protocolo Central RRSP 28/05/2018
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 solicitar a inclusão do piloto Chefe de nossa
empresa.
Estamos encaminhando este material para apreciação,
para atualização e correção da Não conformidade
apresentada sob o protocolo de Nº00066.009736/201816 com o intuito de realizar a atualicação de nossa EO e a
inclusão do piloto-chefe.
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos
para realizar a inclusão:
Cópia das últimas páginas da CIV do piloto para
comprovação de experiência;
Cópia da Não Conformidade;
Cópia da carta de designação do Piloto Chefe;
Cópia do CV do piloto declarando sua experiência na
área aeroagrícola;
Cópia do Registro do Empregado na empresa;
Cópia da Carteira de trabalho e do contrato de
trabalho, demonstrando o vínculo com a empresa;
Cópia do comprovante de residência do piloto.
FOP 107-137 preenchida;
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
Maio de 2018. Este documento é composto por 2 (duas)
folhas.
Diante do exposto agradecemos a atenção.
SP, 28 de Maio de 2018.

São Paulo-

Protocolo Nº: 00058.018991/2018-59

https://www.pilotoaero.com/protocolocaicara
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5º Protocolo Central RRSP 16/04/2018
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 inclusão de novas aeronaves na EO
da empresa.
Estamos encaminhando este material para apreciação,
para atualização da EO com inclusão de novas
aeronaves.
Em anexo, disponibilizamos os seguintes documentos
para realizar a inclusão:
Cópia da última EO atualizada;
Cópia do COA;
Cópia do CA e CM das aeronaves;
Cópia do RAB das aeronaves;
Certificado do Seguro RETA das aeronaves;
Cópia do comprovante de pagamento da apólice do
seguro das aeronaves.
FOP 107-137 preenchida;
Cópia da página 08 e 09 do MGSO, relacionada ao
registro dos pilotos 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.
Diante do exposto agradecemos a atenção.
SP, 07 de Abril de 2018.

São Paulo-

Protocolo Nº: 00066.009736/2018-16

4º Protocolo Central RRSP 18/01/2018
Documentos entregues compreendem:
Relatório Semestral:
Relatório Semestral – 2 Semestre
(Setembro à Dezembro/2017);
Vistoria de Segurança Operacional;
Auditoria Anual.

Este documento, comprova o envio dos
documentos e/ou manuais acima descritos, na data de
Janeiro de 2018.

Protocolo Nº: 00066.001575/2018-12

3º Protocolo Central RRSP 23/10/2017
Em resposta ao ofício
nº1374(SEI)/2017/GTCE/GOAG/SPO-ANAC, enviado pela
ANAC sob o processo de nº 00058.011582/2015-89,
apresentamos nesta oportunidade nosso manifesto, com
parecer favorável as mudanças ora solicitadas. Neste
momento, conforme descrito abaixo, readequamos os
manuais de nossa empresa, de forma a cumprir os 4 itens
descritos pela ANAC.
Documentos entregues compreendem:
Modificações do MGSO, nas páginas:
Índice – Mudança nos itens 3.2 e 3.3 –
Desconsideração do termo P-PSAC. (Para cumprir o 4º
item reportado pela ANAC no ofício);
04 – Controle de Revisão – Atualizado com
as novas modificações;

https://www.pilotoaero.com/protocolocaicara
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15 – item 3.13 – Modificação de dados no
parágrafo. (Para cumprir o 3º item reportado pela ANAC
no ofício);
16 – Readequação da página devido as
mudanças do item 3.13.
29 – item 6.10 – Reformulando o parágrafo
apresentado. (Para cumprir o 2º item reportado pela
ANAC no ofício);
30 – Readequação da página devido as
mudanças no item 6.10.
31 – Readequação da página devido a
mudança no número da página;
32 – Readequação da página devido a
mudança no número da página;
33 – Readequação da página devido a
mudança no número da página;
34 – Readequação da página devido a
mudança no número da página;
35 – Readequação da página devido a
mudança no número da página;
36 – Readequação da página devido a
mudança no número da página;
37 – Readequação da página devido a
mudança no número da página;
38 – Readequação da página devido a
mudança no número da página;
Índices, Metas e Indicadores, nas páginas:
03 – Controle de Revisão – Atualizado com as novas
modificações;
06 – Readequação da página devido as mudanças no
item 3.5.3;
07 – item 3.5.3 – Inserção de informação na melhoria da
descrição do item. (Para cumprir o 1º item reportado pela
ANAC no ofício).

Protocolo Nº: 00066.524705/2017-18

2º Protocolo Central RRSP 04/10/2017
Em resposta ao ofício
nº688(SEI)/2017/SP/GTPO/GOAG/SPO-ANAC, enviado
pela ANAC sob o processo de nº 00058.011582/2015-89,
apresentamos nesta oportunidade nosso manifesto, com
parecer favorável as mudanças ora solicitadas. Neste
momento, conforme descrito abaixo, readequamos os
manuais de nossa empresa (novo manual) para cumprir
os requistos previstos no RBAC 137 subPartes “E” e “F”.
Documentos entregues compreendem:
Manual do MGSO:
Manual novo atualizado (completo, para
substituição do antigo manual na GTPO/GOAG);
Manual do PRE:
Manual novo atualizado (completo, para substituição do
antigo manual na GTPO/GOAG);
Índices, Metas e Indicadores:
Listas dos índices, metas e indicadores da
empresa para anexo.

Protocolo Nº: 00066.523157/2017-09

1º Protocolo Envio
Documentos entregue correspondem:
Páginas PRE para assinaturas;
Páginas Índice, Metas para assinaturas;
Páginas MGSO para assinaturas;
Envelope para devolução de documentos assinados;
Documento de descrição do Representante Legal.
OBS: Os documentos deverão ser assinados e retornados
para a empresa, lembrando que o Contrato de Prestação
de Serviço deve ser assinado, reconhecido firma e
retornado.

SEDEX Nº: JR313529829BR

https://www.pilotoaero.com/protocolocaicara
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