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4. PALAVRAS INICIAIS
O Sr. Bruno Villela, componente do grupo de implementação do IHST Brasil
juntamente com a Sra. Ana Galvão deram as boas vindas para todos os presentes, em
especial ao Sr. Luiz, novo membro do grupo e representante do SIPAAerEx.
5. LEITURA DA ATA ANTERIOR
De todos os assuntos discutidos da Ata anterior, os seguintes assuntos mereceram
destaque:
a) Conclusão do Relatório Final da Análise com base nas análises dos
acidentes de 2000, parcial de 2006 e de 2007.
Havia sido acertado que a Sra. Ana, juntamente com o Sr. Uberacy, fechariam o referido
Relatório até 31MAI12, porém não foi possível realizá-lo.
Desta maneira, ficou combinado que a Sra. Ana fecharia o Relatório Final até 30SET12,
necessitando apenas de uma revisão por parte de alguém do grupo. Conforme o acertado
na última reunião fica então mantido o Sr. Boanerges como revisor do relatório,
devendo encaminhá-lo revisado até o final de outubro ao Sr. Bruno para que este possa

realizar a sua tradução para a língua inglesa a fim de divulgar o mesmo junto ao site do
IHST.
b) Aproximação formal da ANAC para integrar o JHSIT.
Cumprindo o acertado na última reunião, o Sr. Bruno conseguiu aproximar-se da
ANAC na pessoa do Sr. David que indicou o Sr. Reynaldo Santos para compor o grupo.
Infelizmente o Sr. Reynaldo não pôde comparecer ao encontro, mas comprometeu-se a
acompanhar todas as decisões tomadas.
c) Apresentação das toolkits traduzidas para o português.
O Sr. Raul, juntamente com o Sr. Bruno, estão em fase de conclusão da toolkit de
HFDM, os quais estabeleceram um prazo final para apresentação desta até 30SET12.
O Sr. Modesto não pôde comparecer a reunião. Portanto fica estendida a prontificação
da toolkit de SMS, de sua responsabilidade, até o dia 30SET12, data na qual a mesma
deverá ser encaminhada ao Sr. Marun para revisão.
Após as revisões, ficará a cargo do Sr. Bruno formatar e encaminhar o material para
divulgação no site do IHST.
d) Continuidade das atividades do JHSAT
Ficou acertado na reunião anterior que após a conclusão e divulgação do Relatório
Final, o JHSAT voltará a se reunir a fim de realizar a análise de acidentes de outros
anos. Cumprindo o programado, o Sr. Raul trouxe um levantamento ano a ano, de 2001
em diante, com o número de relatórios finais já concluídos pelo CENIPA, porém foi
decidido pelo grupo somente iniciar novas análises após a adesão de mais componentes
para o JHSAT.
e) Planejamento do JHSIT para divulgação em seminários nacionais das
toolkits traduzidas
Em aproveitamento ao II Encontro Off Shore SIPAER, organizado pelo SERIPA III, foi
realizada uma apresentação do IHST Brasil pelo Sr. Bruno e Sra. Ana.
Antes que esta ata pudesse ser prontificada recebemos um e-mail do Sr. Uberacy
tratando sobre a possibilidade da apresentação do grupo num evento previsto para os
dias 06, 07 e 08NOV12 na ABRAPHE, onde disponibilizava 40 minutos para uma
apresentação das ferramentas existentes. Além disso, informou que a coordenação do
evento teria a intenção de convidar algum membro internacional do IHST para realizar a
palestra de abertura do seminário, podendo para isso convidar a própria Co-chair do
FAA, que, caso ocorra, em aproveitamento a sua vinda serão feitas tratativas com a
mesma de forma a viabilizar a realização do seminário do IHST no Brasil, em
novembro de 2013.
6.

AGENDA

a) Objetivos futuros para o grupo
Haja vista que as toolkits traduzidas têm como principal endereçados os operadores de
helicópteros, o Sr. Raul avaliou que o grupo poderia tentar uma aproximação direta com
os pilotos destas pequenas e médias empresas. Sendo assim, questionou a existência de
ferramentas para facilitar esta conversa. Respondendo ao questionamento, interferiu o
Sr. Bruno alegando que o EHEST teria algumas Leaflets que tratam de assuntos
diretamente ligados aos pilotos como: operações fora de aeródromos, tomada de decisão
para pilotos em voo solo e etc. Desta forma, o Sr. Raul solicitou que fossem

encaminhadas a ele estas ferramentas de forma que ele pudesse realizar a tradução do
material juntamente com o apoio da equipe de revisão e tradução do CENIPA.
Antes que esta ata fosse prontificada o Sr. Bruno encaminhou o material e Sr. Raul que
realizou o contato com a referida equipe de tradução, porém a mesma alegou ter
algumas prioridades internas daquele Centro. Desta forma, fica acertado que o Sr. Raul
providencie a tradução do material até o fim deste ano para que em 2013 o material
traduzido e revisado possa ser disponibilizado através do site.
Em virtude das recentes reclamações de moradores próximos ao heliponto da lagoa
Rodrigo de Freitas, o Sr. Marun sugeriu também a divulgação dos manuais de redução
sonora através do site.
b) Definição da função a ser assumida pelo representante do SIPAAerEx
Ficou acordado que o Sr. Luiz comporia a JHSAT de forma a poder reforçar esta equipe
que conta apenas com dois componentes, sendo que um deles, o Sr. Raul, não detém o
conhecimento do método de análise, portanto vislumbrou-se a necessidade imediata de
ambientação com o método destes dois novos membros.
Ficou acordado que assim que o JHSAT estiver em condições de iniciar os seus
trabalhos, a Sra. Ana deverá programar um adestramento para adaptar os novos
componentes com o método utilizado pelo grupo.
c) Definição da data para o próximo encontro
Em virtude do não comparecimento de alguns membros na reunião, ficou estabelecido
que, inicialmente, será disponibilizado o período de 15 a 19OUT12 para que todos os
participantes possam eleger a melhor data para o encontro de uma manhã ou tarde. Esta
data deverá ser definida em até 30SET12.
7. OUTROS ASSUNTOS
Também fizeram parte das discussões:
Adesão de representantes de outros fabricantes no grupo
Segundo o Sr. Bruno, não houve uma resposta por parte dos representantes Agusta
Westland, Sikorsky e da Bell Helicopter Textron. O Sr. Bruno se comprometeu em
manter as tentativas e dar uma posição ao grupo na próxima reunião.

8. RECOMENDAÇÕES
À Sra . Ana Galvão
a) Realizar o fechamento do Relatório Final de Análise e encaminhá-lo ao Sr.
Boanerges até 30SET12; e
b) Ao serem retomadas as atividades do JHSAT programar um adestramento para o
Srs. Raul e Luiz de forma que os mesmos possam se adaptar ao método de análise do
grupo.

Ao Sr. Bruno Villela
a) Traduzir o Relatório Final e disponibilizá-lo no site do IHST até 31DEZ12;
b) Apresentar a Toolkit de HFDM formatada ao Sr. Raul para a revisão final até dia
30SET12;
c) Realizar ingerências junto a IHST internacional para a vinda de um
representante para realizar uma palestra de abertura do evento da ABRAPHE,
comunicando o Sr. Uberacy sobre as evoluções;
d) Continuar as tratativas juntos aos demais representantes de outros fabricantes
para aderirem ao grupo;
e) Divulgar via e-mail aos componentes do grupo para que opinem sobre a melhor
data para o próximo encontro entre os dias 15 e 19OUT12; e
f) Divulgar a data escolhida para todos os componentes em 01OUT12.
Ao Sr. Antônio Modesto
Prontificar e encaminhar para revisão a toolkit de SMS ao Sr. Marun até dia
30SET12.
Ao Sr. Marun
a) Apresentar a toolkit de SMS após a sua revisão final no próximo encontro; e
b) Encaminhar ao Sr. Bruno os manuais de redução sonora para divulgação no site
do grupo.
Ao Sr. Benedito Boanerges
Revisar o Relatório Final e encaminhá-lo ao Sr. Bruno para tradução até
31OUT12.
Ao Sr. Raul Barradas
a) Apresentar a toolkit de HFDM após a sua última revisão ao grupo no próximo
encontro; e
b) Coordenar os trabalhos da equipe de revisão e tradução do CENIPA das toolkits
da EHEST e disponibilizá-las até 14DEZ12.
Ao Sr. Uberacy
a) Manter o auxílio à ABRAPHE na realização de seu seminário e intermediar com
o IHST Brasil qualquer necessidade futura para o evento; e
b) Caso a Co-Chair da FAA venha a participar do seminário da ABRAPHE,
coordenar com a mesma a possibilidade da realização de um evento internacional do
IHST no Brasil em novembro de 2013.
A todos os componentes do grupo
a) Discutir no próximo encontro o tema a ser apresentado por ocasião do seminário
da ABRAPHE em novembro deste ano; e
b) Cadastrarem-se no yahoogroups IHST-Brasil

Sem mais para o momento, a presente Ata segue rubricada e assinada por todos os
presentes.
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