INTERNATIONAL HELICOPTER SAFETY TEAM – BRASIL
ATA DA REUNIÃO
.
“To reduce the worldwide civil helicopter
accident rates by 80% by 2016.”
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Ana Cláudia Galvão
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BMA / Petrobras
SIPAAerM
Lider Aviação
HELIBRAS
Helivia Aero Táxi
HeliSafe
TUVRheinland
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PALAVRAS INICIAIS

O Sr. Bruno Villela deu as boas vindas para todos, em especial, ao Maurizio
Spinelli como novo integrante do IHST e agradeceu a cessão do espaço ao Cmte
Boanerges Viera, representado pelo Sr. Marcio Jansen, para a realização da reunião
bimestral do grupo.
O Sr. Bruno Villela explicou que o Sr. Paulo Queiroz, representante do
CENIPA não pode comparecer por estar de férias no exterior. Como a reunião foi
marcada com pouca antecedência, ele não pode alterar sua programação para estar
presente.
O Sr. Bruno Villela explicou que não faria a leitura da ata anterior porque
alguns assuntos ainda seriam tratados na presente reunião e ele gostaria de seguir a
ordem estabelecida na agenda enviada por email.
5.

AGENDA
a) Apresentação do Sr. Maurizio Spinelli
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O Sr. Maurizio Spinelli foi apresentado pelo Sr. Bruno Villela ao grupo.
Durante o IHSS 2014 o Sr. Maurizio procurou os representantes do IHST Brasil
para, como representante da Robinson Helicopters, integrar o nosso grupo. Ele nos
explicou que a Robinson está muito interessada em ajudar o IHST Brasil em virtude
do tamanho do mercado brasileiro para a Robinson. A empresa do Sr. Maurizio, a
HeliSafe, será a representante da Robinson na parte de segurança de voo. O Sr.
Maurizio disse que a Rio-22 Escola de Aviação e o Capitão Castelo, Oficial da
Reserva da FAB, também se interessaram em fazer parte do IHST Brasil. A entrada
de uma Escola de Aviação no grupo pode ser muito importante para que se
desenvolvam trabalhos voltados para a área de instrução.
Sobre a Robinson no Brasil, o Sr. Maurizio explicou que existem duas
empresas que comercializam as aeronaves: a Audi e a Power. Estas empresas são
muito rivais no mercado de aeronaves, sendo difícil fazer uma ação combinadas
com as duas. Entretanto, ele tem conhecimento em ambas empresas e acredita ser
possível se estabelecer alguns procedimentos na entrega das aeronaves, assim como
faz a Helibras, de forma a divulgar alguns conceitos de segurança de voo, o
trabalho do IHST, etc. Ele disse que talvez uma aproximação do IHST EXCOM
com a Robinson pode ajudar nesta sua tarefa. Como essa é uma das metas de sua
empresa, ele manterá o IHST Brasil atualizado sobre o andamento dos trabalhos e
quaisquer necessidades que surjam.
b) Notícias do IHSS 2014
Os Sr. Bruno Villela, Antonio Modesto e Paulo Queiroz estiveram presentes ao
IHSS 2014, onde foram apresentados ao Sr. Maurizio Spinelli. O Sr. Bruno Vilella
passou para os presentes à reunião a apresentação por ele realizada durante o
evento, de forma nivelar conhecimentos entre todos os membros do grupo. A
apresentação também será disponibilizada no site e no Dropbox do grupo para
consulta daqueles que assim o desejarem. O Sr. Bruno também ressaltou que a Bell
Helicopters está pressionando seus representantes no Brasil para integrar o IHST
Brasil, j á tendo recebido 2 e-mails do Sr. Tony Randall, que a FAA está tentando
se aproximar da ANAC para viabilizar a entra da agência no grupo e que todos os
grandes fabricantes de aeronaves apoiam o IHST Brasil e farão de tudo para que as
nossas dificuldades sejam superadas. Representantes de todas as grandes empresas
(Airbus Helicopters, AgustaWestland, Sikorsky, Bell Helicopters e Robinson
Helicopters) fizeram questão de manifestar pessoalmente seu apoio ao nosso grupo.
c) Metas do grupo para 2014
O Sr. Bruno Villela apresentou as metas atualizadas do site do grupo e foi
sugerida a inclusão da aproximação com ANAC e ABRAPHE como metas para o
ano.
d) Aproximação com ANAC e ABRAPHE
O Sr. Bruno Villela disse que acredita ser fundamental termos a ANAC como
parte do grupo para que assuntos de regulamentação, entre outros, sejam tratados
diretamente com a agência. O Sr. Modesto disse que naquele mesmo dia teria um
encontro com o Sr. Ricardo Senra, Gerente Geral de Análise e Pesquisa da ANAC,
e que tocaria no assunto IHST Brasil. Maiores informações serão enviadas após a
reunião.
A Sra. Ana Claudia disse que a ABRAPHE já fez parte do grupo, mas se
distanciou após as reuniões serem marcadas sempre para o Rio de Janeiro. O Sr.
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Antonio Modesto disse que tem muita abertura com a ABRAPHE e que pode tentar
uma nova aproximação. Foi sugerida a realização de uma reunião em São Paulo
para a reaproximação com a ABRAPHE, que inclusive está mudando de presidente.
e) Plano de Ação do grupo
O Sr. Bruno Villela comentou na última reunião de 2013 foi sugerida, pelo Sr.
Paulo Machado, a criação de um plano de ação do grupo, com o objetivo de
orientar as atividades de todos. Infelizmente, o e-mail transmitido com a minuta do
plano teve muito poucas respostas, o que inviabilizou a sua implementação antes da
presente reunião. O Sr. Bruno solicitou a todos que respondam aos e-mails pois a
falta de resposta dificulta muito a coordenação das atividades do grupo. Foi
consenso entre os participantes da reunião que ideia do plano de ação é uma
excelente solução e todos se disponibilizaram a revisar, sugerir e comentar no novo
arquivo que será enviado até o dia 23 de março. A Sra. Ana Claudia sugeriu que
fossem estabelecidas prioridades entre as tarefas do grupo, de forma que fosse
possível focar esforços naquelas mais importantes. O Sr. Bruno se comprometeu
em atualizar o Plano de Ação e encaminhar a todos para críticas, comentários e
sugestões, incluindo no plano todas as tarefas não concluídas do ano de 2013.
f) Divisão do IHST Brasil em Grupos de Trabalho
Seguindo o exemplo do USHST (novo nome do IHST USA), o Sr. Bruno
Villela sugeriu a divisão do grupo em Grupos de Trabalho que focariam suas
atividades em determinados assuntos. Esta medida evitaria a convocação de
reuniões com muitos participantes, o que vem tornando muito difícil a coordenação
das atividades do grupo. Neste novo modo de operação, haveria um Chefe do
Grupo de Trabalho que se reportaria aos Co-Chairs do JHSIT (Time de
Implementação). Os Co-Chairs coordenariam as atividades e ajudariam nos grupos
de trabalho onde fossem solicitados. Os presentes à reunião gostaram da ideia, mas
a mesma será colocada em votação por e-mail pelo Sr. Bruno Villela. A sugestão
inicial de Grupo de Trabalho são: Treinamento, Traduções, SMS/SGSO e
Regulamentação.
g) IHST Brasil como subcomissão da CNPAA
Na reunião 4 de 2013 esta tarefa ficou sob responsabilidade dos Srs. Bruno
Villela, Paulo Queiroz e Felipe Koeller. O estatuto do IHST Brasil foi minutado,
alterado após sugestões mas ainda não foi apresentado formalmente ao CENIPA
para avaliação da inclusão na pauta da CNPAA de maio. Sr. Paulo Queiroz e Felipe
Koeller enviarão uma atualização sobre o assunto assim que possível.
h) Atividades do IHST
O Sr Felipe sugeriu que fosse criado um estatuto para o IHST – Brasil,
levando-o a aprovação da plenária do CNPAA. Desta forma, a existência do IHST
– Brasil ficaria legitimada na forma do Art.6º, do Decreto nº 87.249, de 7 de junho
de 1982. Desta forma a intervenção do mesmo em vários aspectos da prevenção
como, por exemplo, a interação com órgãos públicos como a ANAC, os órgãos de
proteção ao consumidor e o próprio CENIPA seria facilitada.
i) Iniciativas que podem ser úteis ao IHST Brasil
O Sr. Antonio Modesto informou que a HELIBRAS está desenvolvendo um
aplicativo de gerenciamento de risco para distribuição entre os operadores de suas
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aeronaves. Ele disse que tal aplicativo seria disponibilizado para qualquer
interessado e que o IHST Brasil poderia divulgar a ferramenta para uso.
O Sr. Maurizio Spinelli disse que a Robinson está desenvolvendo um
aplicativo voltado para as emergências de suas aeronaves e que acredita que o
mesmo poderá ser utilizado pelo IHST Brasil para distribuição.
j) Tradução de manuais para português
Assunto tratado na ata 4 de 2013, surgiu novamente nesta reunião durante
discussão de outros tópicos. É um assunto muito polêmico, com opiniões diversas e
que deve ser tratado diretamente com a ANAC pois não há, em curto prazo,
possibilidade de o IHST Brasil influenciar diretamente os fabricantes de aeronaves.
Existem diversas experiências no assunto, como a Marinha do Brasil e o Exército
Brasileiro, cada um com uma posição diferente. As empresas Offshore entendem
que o foco deve ser nos manuais de manutenção enquanto que para o IHST Brasil o
interessante seriam ons manuais de voo e os check-list das aeronaves.
O fato é que devemos focar nossa opinião, como IHST Brasil, em fatos e “Pilot
Judgement” ocorreu em 73% dos acidentes analisados pelo JHSAT. Podemos
considerar que um piloto não familiarizado com os manuais de voo terá mais
dificuldades em tomar decisões corretamente do que um piloto bem familiarizado.
Levando em consideração que poucos pilotos (no público-alvo do IHST Brasil) são
fluentes na língua inglesa, é difícil crer que eles dominam os manuais de voo ao
nível considerado mínimo para a segurança de voo.
O Sr. Marcio Jansen disse que durante a Heli-Expo 2014 a Petrobras
comunicou a todos os fabricantes de aeronaves que a existência de manuais em
português vai ser utilizado com critério de avaliação e desempate entre propostas de
fabricantes diferentes. Lavará vantagem aquele que oferecer manuais em português.
k) Simpósios e eventos no Brasil
O Sr. Modesto disse que a Helibras está organizando um outro simpósio de
segurança de voo para setembro deste ano, nos mesmos moldes do ocorrido no ano
passado. A Sra. Ana Claudia disse que a BHS também fará um Summit no mesmo
mês. Ambos eventos tentarão abranger o maior número de operadores de pequenas
frotas possível, justamente o foco do trabalho do IHST Brasil.
O Sr. Bruno aproveitou a oportunidade para dizer a todos que notícias de
interesse do grupo, programação de simpósios e outros assuntos de interesse devem
ser enviados a ele para que o site do IHST Brasil seja atualizado. Também foi
sugerido que o site seja atualizado com os eventos que contaram com a participação
do IHST Brasil, mas é importante que os membros que participarem de tais evento
enviem as informações ao Sr. Bruno para publicação.
l) Convite a novos membros
Por sugestão do Sr. Paulo Machado, o nome do Comte. Walter Pinto foi trazido ao
grupo para avaliação. O Sr. Luiz Carlos disse que é um nome de peso para o grupo,
com muita experiência e que pode ajudar muito o grupo. Ele mesmo ficou
encarregado de fazer o convite ao Comte. Walter Pinto. O próprio Sr. Luiz Carlos
também sugeriu o nome do Comte Junger, ficando encarregado de convidá-lo.
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m) Demais assuntos
Com o avançar da hora, alguns membros tinham outros compromissos e o
senhor Bruno ficou de enviar os demais assuntos para os e-mails de cada membro
para avaliação da pertinência e emissão de opiniões.
n) Definição da data para o próximo encontro
Não ficou definida a data da próxima reunião em virtude da possibilidade da
mesma ser realizada em São Paulo ou da inclusão da ANAC no grupo, o que
acarretaria a necessidade de uma outra reunião em breve. Além disso, caso a
divisão do IHST Brasil em Grupos de Trabalho seja aprovada, reuniões com
participação de muitos membros se tornarão mais raras.
6. RECOMENDAÇÕES
Ao Sr. Bruno Villela
a) Disponibilizar no site e no Dropbox do grupo a apresentação realizada no
IHSS 2014;
b) Marcar uma reunião do grupo para São Paulo no início de junho ou início de
maio para reaproximação com a ABRAPHE;
c) Enviar por e-mail a votação da divisão do IHST Brasil em Grupos de
Trabalho;
d) Atualizar o site com eventos que contaram com a participação do IHST
Brasil;
e) Enviar logo do IHST Brasil ao Sr. Maurizio Spinelli; e
f) Convidar novos membros para o Dropbox do IHST Brasil.
Ao Sr. Antônio Modesto
Tentar uma aproximação com a ANAC (Sr. Ricardo Senra) e com a
ABRAPHE.
Ao Sr. Maurizio Spinelli
a) Fazer convite formal ao Capitão Castelo e à Rio-22 Escola de Aviação para
fazer parte do IHST Brasil;
b) Enviar os contatos do Capitão Castelo e da Rio-22 Escola de Aviação para o
Sr. Bruno Villela para inclusão nos e-mails do IHST Brasil;
c) Atualizar o IHST Brasil sobre a aproximação com as empresas Audi e
Power, revendedoras de aeronaves Robinson no Brasil;
Ao Sr. Felipe Koeller
Atualizar o grupo sobre o andamento do estatuto do IHST para inclusão como
subcomissão do CNPAA.
Ao Sr. Paulo Queiroz
Verificar com o Chefe do CENIPA a viabilidade do IHST fazer parte do
CNPAA.
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Ao Sr. Luiz Carlos
Convidar os Comte. Walter Pinto e Junger para participar do IHST Brasil.
A todos os componentes do grupo
a) Encaminhar ao Sr. Bruno Villela as datas de futuros eventos relacionados ao
grupo para que sejam atualizados no site;
b) Responder aos e-mails do grupo que estiverem marcados com “Resposta
Necessária” no campo assunto;
c) Adicionar e divulgar o IHST Brasil pelo Facebook caso sejam usuários
desta rede social.
Sem mais para o momento, encerro a presente Ata segue assinada por mim e
pelos demais presentes.
____________________________
Ana Claudia Galvão
Gerente de Safety & Quality
BHS
Co-Chair JHSAT IHST Brasil

____________________________
Antonio Modesto
Assessor de Segurança
Helibras
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____________________________
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____________________________
Luiz Carlos C. Campos
Gerente Técnico Sênior
TUVRheinland

____________________________
Márcio Jansen
Consultor de Aviação
BMA / Petrobras

____________________________
Maurizio Spinelli
HeliSafe

____________________________
Paulo Sérgio de M. Machado
Gerente de Segurança Operacional
Helivia Aero Táxi

____________________________
Bruno Villela
Oficial de Segurança de Voo
SIPAAerM
Co-Chair JHSIT IHST Brasil
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