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São Paulo, 9 de março de 2020.

Ao Senhor
MÁXIMO PATRICIO DE MIRANDA
Associação Cultural Recreativo Grupo Casa Conarte
Rua Maonoel Vitorino, 935 - Casa 03 Piedade
Rio de Janeiro - RJ
Email: Diretoria.casaconarte@gmail.com

Assunto: Solicitação de EAC-T (Soltura de balões sem fogo) - Resposta.

Prezado Senhor,

1. Trata o presente expediente sobre a solicitação de NOTAM para ativação de
Espaço Aéreo Condicionado, (EAC-T), para soltura de balões sem fogo.

2. Nesse sentido, após análise operacional sobre o assunto em tela, este Regional é
parecer  ao pleito desde que sejam acatadas as seguintes medidas:favorável

a) deverá ser observado rigorosamente os critérios estabelecidos no Anexo "B" da
ICA 100-12, e que conforme acordado com este Regional, somente será realizado a soltura de
balões que se enquadram como " ";leves e médios

b) o responsável pelo evento deverá informar a este Regional caso o referido
evento seja realizado no dia planejado, para que seja providenciado o cancelamento do NOTAM
para os demais dias.

3. Adicionalmente, informo ao senhor que, a análise das solicitações de divulgação
informação aeronáutica tem a finalidade exclusiva de garantir a coordenação e o controle do
tráfego aéreo,  não estando implícita qualquer autorização relacionada com registro, homolo
gação, fiscalização ou outra atividade técnica específica da operação.
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No Imp EDUARDO SARDELLA DA SILVA Tenente-Coronel Aviador
Chefe da Divisão de Operações

TEDI OHTSUBO Major Especialista em Controle de Tráfego Aéreo

3.  Sendo essas as considerações, aproveito a oportunidade para apresentar os
 coloco à disposição o Capitão José Geraldo de ,protestos de consideração e estima e Abreu

Chefe da Subdivisão de Informações Aeronáuticas deste Regional, por meio do endereço
eletrônico: "oais@srpvsp.gov.br", ou pelos telefones: 2112-3486/3585, para informações
adicionais julgadas necessárias.

Atenciosamente,
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