INTERNATIONAL HELICOPTER SAFETY TEAM – BRASIL
ATA DA REUNIÃO
“To reduce the worldwide civil and military helicopter accident rates by 80% by 2016.”

1. N.º 04/2012.
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4. PALAVRAS INICIAIS
O Sr. Antônio Modesto, como anfitrião da localidade onde foi realizada a reunião, deu
as boas vindas para todos os presentes e abriu a palavra para o início das discussões.
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 30SET12, porém não foi possível realizá-lo.
Desta maneira, ficou combinado que a Sra. Ana fecharia o Relatório Final até
16NOV12, necessitando apenas de uma revisão por parte de alguém do grupo.
Conforme o acertado na última reunião fica mantido o Sr. Boanerges como revisor do
relatório, devendo encaminhá-lo revisado até 30NOV12 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.

A aproximação com a ANAC para participar dos eventos do grupo continua sem uma
solução. Ficou acertado que o Srs. Bruno e Reynaldo farão contato através dos Srs.
Pelegrino e David, respectivamente, de forma a conseguir um representante daquela
agência que possa comparecer aos eventos do grupo.
Também ficou acertado que este tema será apresentado na reunião do 58º CNPAA, caso
o grupo seja contemplado com um espaço para as suas exposições.
c) Apresentação das toolkits traduzidas para o português.
Cumprindo o planejado, a tradução da toolkit de HFDM a cargo do Sr. Villela está
finalizada, devendo apenas passar por uma revisão final que ficará a cargo do Sr.
Reynaldo para ser entregue até o dia 20NOV12. Ao final, esta toolkit deverá dar os
créditos pela tradução ao IHST – Brasil.
A toolkit de SMS, de responsabilidade do Sr. Modesto, já foi encaminhada para revisão
do Sr. Marun, sendo o Sr. Bruno o responsável pela sua revisão final até 20NOV12.
A primeira toolkit do EHEST, “A arte de pilotar helicópteros” – HE2, foi traduzida e
revisada. Ficou o Sr. Raul como responsável por sua revisão final, com prazo para
entrega ao Sr. Bruno em até 10NOV12.
Há a previsão da tradução de mais duas toolkits de até o final deste ano (HE3 e HE4).
Desta forma, após as revisões (Srs. Machado e Botelho – até 30NOV2012) e
formatações, a próxima ação será a impressão deste material em grande escala para
divulgação nos seminários do ano que se segue.
O Sr. Modesto ficou de verificar junto a HELIBRÁS a possibilidade de realizar a
tiragem de todos os exemplares traduzidos. O Sr. Reynaldo também se prontificou a
verificar junto à Líder Aviação a possibilidade de patrocínio para a impressão de uma
das publicações.
Ao todo, para o ano de 2013, é esperado que o grupo tenha cinco toolkits prontas para
divulgação.
d) Planejamento do JHSIT para divulgação em seminários nacionais das
toolkits traduzidas
Para este fim de ano, está previsto um evento para os dias 06, 07 e 08NOV12 na
ABRAPHE com uma apresentação do grupo (Sra. Ana Galvão).
Coincidentemente com a data supracitada está previsto para os dias 06 e 07NOV12 a
58ª reunião plenária do CNPAA. É intenção do grupo em conseguir um espaço neste
Comitê de maneira a divulgar as suas toolkits. Caso seja cedido o espaço, haverá de ser
contornada a questão de coincidência de datas, ou seja, os representantes do grupo terão
de se dividir para as referidas apresentações. Em havendo a apresentação no CNPAA,
ficou o Sr. Raul como o responsável pela apresentação.
Para o ano de 2013, o grupo tem a intenção de, juntamente com a ABAG e com o apoio
dos SERIPA locais, realizar apresentações do IHST e suas toolkits para as comunidades
de aviação de helicópteros existentes em cada área de sua responsabilidade. Para isso, o
Sr. Raul ficou encarregado de contatar aos Chefes de SERIPA divulgando a intenção do
grupo para que seja montado um cronograma de apresentações ao longo do ano de
2013.
e) Adesão de representantes de outros fabricantes no grupo
Exceto a HELIBRÁS, o grupo continua sem contar com a participação de
representantes da indústria. Os contatos realizados pelo Sr. Bruno após a última reunião,
não surtiram efeito. Desta forma, ficou decidido que este assunto faça parte da
apresentação a ser realizada na 58ª reunião plenária do CNPAA.

f) Objetivos futuros para o grupo
Conforme descrito da alínea “d”, após a prontificação das toolkits, além das divulgações
feitas “in loco” por integrantes do grupo, haverá também a sua veiculação através dos
sites do IHST e EHEST, bem como através do site do CENIPA ou outra organização
que julgar interessante.
O grupo tem a intenção de criar um logotipo que simbolize as atividades do IHSTBrasil e um folder de apresentação. Desta forma, ficou acordado que, até o próximo
encontro, todos trariam as suas sugestões de logomarca. Ficou sob a responsabilidade
do Sr. Bruno a idealização e a confecção do folder. Complementando este assunto,
interferiu o Sr. Sérgio Botelho, alegando que a gráfica do Exército Brasileiro poderia ser
solicitada para a tiragem destas cópias. Para isso, ficou o Sr. Raul responsabilizado
verificar junto ao CENIPA a disponibilidade de verbas específicas daquele Centro para
custear a reprodução deste material.
6.

AGENDA

a) Alteração do termo toolkit
Tentando aproximar mais o grupo de seu público, foi sugerida por um dos componentes
a alteração do termo toolkit para Guia de Segurança de Voo. Todos concordaram com a
sugestão, passando a vigorar esta terminologia.
b) Possibilidade da criação de um fundo de custeio para as atividades do grupo
Foi levantada a possibilidade de, aos moldes do que é feito no IHST mundial, haver um
fundo de custeio para as atividades do grupo. Tal fundo viria através de contribuições
das empresas e operadores que atuam no país, e se destinaria a cobrir os gastos inerentes
as atividades do grupo, como: gastos com material (folders, Guia de Segurança de Voo,
organização de seminários), passagens para palestrantes e hospedagem.
Ficou acertado que o Sr. Bruno faria um contato através do Sr. Fred Frisbois para
elucidar de como isso poderia se viabilizar no Brasil.
c) Dados de horas de voo das aeronaves brasileiras nos últimos anos
Tendo em vista a necessidade do grupo em ter parâmetros de forma a avaliar o seu
progresso ao longo do tempo, faz-se necessário o conhecimento do número de horas de
voo realizadas ao longo dos últimos anos.
Ficou acordado que o Srs. Reynaldo e Bruno, respectivamente, entrarão em contato com
a ABAG e fabricantes de helicópteros para tentar tomar conhecimento destes dados. O
Sr. Modesto ficou de verificar estes dados junto a HELIBRÁS.
O Sr. Raul deverá expor esta situação durante a 58ª reunião plenária do CNPAA.
d) Carta de agradecimento ao tradutor dos Guias de Segurança de Voo do
EHEST
Haja vista o trabalho voluntário que está sendo desempenhado pelo Cap. R1 (FAB)
Nelson, do efetivo do CENIPA, nas traduções dos Guias de Segurança de Voo do
EHEST, foi acertado que o grupo materializaria um agradecimento a este militar através
de uma carta de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados. Ficou então
acordado que o Sr. Bruno entrasse em contato com o Sr. Fred Frisbois para que este
redigisse uma carta de agradecimento advinda da matriz do IHST.

e) Convite para a Heli-Expo/2013
Já é uma praxe a realização de reuniões do Comitê Executivo mundial do IHST em
aproveitamento a realização das feiras de aviação Heli-Expo. Assim, de maneira a
antecipar a burocracia natural existente para o custeio de viagens como estas, ficou
acordado que o Sr. Bruno entraria em contato com o Sr. Fred Frisbois de forma que seja
formalizado um convite aos membros do IHST Brasil para referida feira.
f) 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 17 a 21DEZ12 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 30NOV12.
7. RECOMENDAÇÕES
À Sra . Ana Galvão
a) Realizar o fechamento do Relatório Final de Análise e encaminhá-lo ao Sr.
Boanerges até 16NOV12;
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; e
c) Realizar a apresentação do grupo no evento da ABRAPHE previsto para o mês
de novembro.

Ao Sr. Bruno Villela
a) Traduzir o Relatório Final e disponibilizá-lo no site do IHST até 31DEZ12;
b) Realizar contato com o Sr. David da ANAC de forma a conseguir uma
representatividade daquela agência junto ao grupo;
c) Fazer a revisão final da Guia de Segurança de Voo de SMS até 20NOV12;
d) Encaminhar para divulgação os Guias de Segurança de Voo traduzidos nos sites
do IHST, EHEST, CENIPA e outros que julgar interessante;
e) Confeccionar um folder de apresentação do grupo;
f) Contatar o Sr. Fred Frisbois para esclarecer de que maneira seria viável a criação
de um fundo para custear as atividades do grupo através de contribuições dos
operadores e fabricantes que atuam no país;
g) Verificar junto aos fabricantes de helicópteros sobre o total de horas de voo de
helicóptero realizadas nos últimos anos no país;
h) Solicitar ao Sr. Fred Frisbois a emissão de uma carta de agradecimento do IHST
ao Cap. R1 (FAB) Nelson do efetivo do CENIPA em reconhecimento pelo trabalho
realizado nas traduções dos |Guias de Segurança de Voo da EHEST;
i) Solicitar ao Sr. Fred Frisbois a formalização de um convite ao grupo para
participar da reunião do Comitê Executivo do IHST mundial durante a realização da
Heli-Expo/2013;

j) Divulgar via e-mail aos componentes do grupo para que opinem sobre a melhor
data para o próximo encontro entre os dias 17 e 21DEZ12; e
k) Divulgar a data escolhida para todos os componentes em 10DEZ12.
Ao Sr. Antônio Modesto
a) Verificar junto a HELIBRÁS a possibilidade de realizar a impressão dos demais
Guias de Segurança de Voo traduzidos pelo grupo; e
b) Verificar junto a HELIBRÁS sobre o total de horas de voo de helicóptero
realizadas nos últimos anos no país.
Ao Sr. Marun
Encaminhar ao Sr. Bruno os manuais de redução sonora para divulgação nos sites
relacionados ao grupo.
Ao Sr. Reynaldo
a) Realizar contato com o Sr. Pelegrino da ANAC de forma a conseguir uma
representatividade daquela agência junto ao grupo;
b) Revisar a Guia de Segurança de Voo de HFDM e encaminhá-lo ao Sr. Bruno
para publicação até 20NOV12;
c) Inserir os créditos pela tradução ao IHST – Brasil da Guia de Segurança de Voo
de HFDM;
d) Planejar, juntamente com o Sr. Raul, uma proposta de calendário para
apresentações do grupo ao longo do ano de 2013 nas áreas dos SERIPA; e
e) Verificar junto a ABAG o total de horas de voo de helicóptero realizadas nos
últimos anos no país.
Ao Sr. Benedito Boanerges
Revisar o Relatório Final da Análise com base nas análises dos acidentes de 2000,
parcial de 2006 e de 2007 e encaminhá-lo ao Sr. Bruno para tradução até 30NOV12.
Ao Sr. Raul Barradas
a) Realizar a apresentação do grupo caso este seja contemplado com um espaço
durante a realização da 58ª Reunião plenária do CNPAA, expondo os seguintes tópicos:
• Necessidade de participação efetiva de representante da ANAC nas atividades
do grupo;
• Divulgação dos Guias de Segurança de Voo traduzidos pelo grupo;
• Necessidade de participação efetiva de representantes da indústria (Sikorsky,
Agusta Westland, BHT, etc.) nas atividades do grupo; e
• Ausência de dados precisos em horas de voo de helicópteros para avaliar a
evolução do quadro de acidentes a cada 100.000 horas de voo.
b) Fazer a revisão final da Guia de Segurança de Voo da EHEST “A arte de pilotar
helicópteros” – HE2 e encaminhando-a ao Sr. Bruno até 10NOV12;

c) Planejar juntamente com o Sr. Reynaldo e ABAG uma proposta de calendário
para apresentações do grupo ao longo do ano de 2013 nas áreas dos SERIPA;
d) Contatar os Chefes de SERIPA de forma que estes possam apoiar e divulgar os
eventos do grupo previstos para ocorrer em 2013 em suas áreas de responsabilidade;
e) Verificar junto ao CENIPA a possibilidade de custear os folders do grupo junto a
gráfica do Exército Brasileiro; e
f) Coordenar os trabalhos da equipe de revisão e tradução do CENIPA das Guia de
Segurança de Voo da EHEST e disponibilizá-las até 14DEZ12.
Ao Sr. Paulo Machado
Fazer a revisão final da Guia de Segurança de Voo da EHEST – HE3 e
encaminhando-a ao Sr. Bruno até 30NOV12.
Ao Sr. Sérgio Botelho
a) Fazer a revisão final da Guia de Segurança de Voo da EHEST – HE4 e
encaminhando-a ao Sr. Bruno até 30NOV12; e
b) Verificar a possibilidade da gráfica do Exército Brasileiro realizar as tiragens
dos folders e receber o pagamento através de destaque de crédito advindo do CENIPA.
A todos os componentes do grupo
a) Apresentar no próximo encontro um logotipo do grupo; 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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__________________________
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__________________________
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__________________________
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