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As informações solicitadas no presente formulário são necessárias para fins de Credenciamento ou Autorizações para acesso ao Complexo Aeroportuário. Assim, a inclusão de seus dados 
pessoais é realizada para cumprimento de obrigação legal e demais regulamentações do segmento aeroportuário emitidas pela agência reguladora ANAC, bem como para atender a interesses 
legítimos da Fraport Brasil e é tratada nos termos da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para maiores detalhes sobre como a Fraport Brasil protege seus dados pessoais, acesse 
nosso Aviso de Privacidade, em nossos websites: www.portoalegre-airport.com.br e www.fortaleza-airport.com.br 

 
 

SOLICITAÇÃO DE VIA ADICIONAL 
À GERÊNCIA DE SEGURANÇA AVSEC DA FRAPORT BRASIL S.A. 
 

ASSUNTO: Solicitação de Via Adicional de Credencial. 
ANEXO: Boletim de Ocorrência. 
 

Solicitamos a emissão de  da credencial do(a) empregado(a)  
 _______________________________________  __________________________________________________________________________________ 

 (2ª via/3ª via/ 4ª via)  (Empregado) 

, portador(a) do CPF de nº  , pertencente à instituição  
 ________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________ 

 (CPF/RNE)  (Empresa/Instituição) 

, de CNPJ:  . 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

 (CNPJ)  

. A demanda ocorre por motivo de  , conforme Boletim de Ocorrência Policial de nº 
 __________________________________________________________________________________  

 (Extravio/furto/roubo)  

 – emitido em  . 
__________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________  

(Número do B.O.)  (Data de emissão do B.O.)  

Por tratar-se de reimpressão de credencial aeroportuária, declaramos que estamos cientes das penalidades decorrentes 

de possíveis utilizações incorretas da identificação – em conformidade com o regulamento vigente, em colaboração aos 

acordos realizados na Comissão de Segurança Aeroportuária (CSA) e com o regramento estipulado no Programa de 

Segurança Aeroportuário (PSA), sendo possível o descredenciamento por decisão unilateral (da Administração 

Aeroportuária e/ou Autoridade Aeroportuária), sem prejuízo às esferas cíveis, administrativas e criminais. 
 

 ,  de  de  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________  ___________________  ____________________________________________________  ___________________________ 

(Local)  (Dia)  (Mês)  (Ano) 
 

  

____________________________________________ ____________________________________________ 

Assinatura do credenciado Assinatura da pessoa autorizada a solicitar credencial 
 

CAMPO DE USO EXCLUSIVO DO SETOR DE CREDENCIAMENTO 
 
Eu, agente de credenciamento, nos termos da RBAC 107 (EM-02) – 107.95(g), declaro para todos os fins ter 

recebido deste solicitante o Boletim de Ocorrência legitimável para solicitação de via adicional de ATIV – validando 

a sua justificativa e tendo feito avaliação documental criteriosa e suficiente à sua concessão. 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Agente de Credenciamento 
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