BOLETIM DA ANAC – 30 de Junho de 2006
No segundo dia

do Plano de Emergência da ANAC, o coordenador da segunda

etapa do Plano no Rio de Janeiro, Brigadeiro Elieser Negri, informou que o dia foi
considerado normal dentro da crise de emergência. A Varig está cancelando o mesmo
número de vôos da primeira etapa do Plano de Emergência,

tendo relocado todos os

passageiros em outros vôos nacionais.
Em Nova Iorque 20 passageiros da Varig estão esperando para serem embarcados
na TAM ainda hoje. Caso isso não seja possível, deverão voltar ao país no sábado, 1º
de julho, em vôo da própria Varig. Enquanto isso, os passageiros estão recebendo
hospedagem e alimentação, de acordo com a legislação brasileira. Nas demais
localidades, não há registros de problemas para voltar ao país.

PRESIDENTE DA ANAC CERTIFICA AERONAVE EMBRAER 195
Na manhã desta sexta-feira, 30 de junho, o diretor presidente da ANAC, Milton
Zuanazzi, assinou o certificado de homologação de tipo da Aeronave 195, em
cerimônia na Embraer, em São José dos Campos (SP). Este foi o primeiro certificado
da Agência Nacional de Aviação Civil para a Embraer, desde sua criação há três meses.
Para Milton Zuanazzi, esta aeronave vai marcar a história da aviação civil comercial
brasileira no cenário mundial.
Ainda na Embraer, o diretor presidente da ANAC participou também

da

cerimônia de assinatura de um memorando de entendimentos para um programa de
trabalho conjunto entre a ANAC, a Embraer, a Associação das Indústrias Aeroespaciais
do Brasil (AIAB) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). A proposta é estimular o aumento do índice de nacionalização dos produtos
aeronáuticos que contam com financiamento a exportações por parte do BNDES.
Brasília, 30 de junho de 2006.
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