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 01/2013.
2. LOCAL E DATA: RIO DE JANEIRO, RJ, EM 28 DE MARÇO DE 2013.
3. PARTICIPANTES:
Antônio Modesto
Bruno Tadeu Villela
Hamilton Carvalho Júnior
Herialdo M. Ferreira Filho
José Maria Marun
Paulo Sérgio de M. Machado
Raul Lins Barradas Neto
Reynaldo José dos Santos

Assessor de Segurança
Oficial de Segurança de Voo
Gerente Técnico
Gerente de Segurança
Consultor de Segurança
Gerente de Segurança
Oficial de Segurança de Voo
Inspetor de Aviação Civil

HELIBRÁS
SIPAAerM
Agusta Westland
Powerpack
XXX
HELIVIA
CENIPA
ANAC

4.

PALAVRAS INICIAIS
O Sr. 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.
Foram dadas as boas-vindas aos representantes da Powerpack e Agusta Westland
como novos componentes do grupo, mostrando assim o avanço conquistado pelo IHST
Brasil com a aliança dos fabricantes que operam no país.
5. LEITURA DA ATA ANTERIOR
De todos os assuntos discutidos da ata anterior, os seguintes assuntos mereceram
destaque:
a) Custeio de atividades do grupo pelo IHST EUA
O assunto foi discutido durante a Heli-Expo 2013, onde o Sr. Fred Frisbois em
tratativas anteriores já havia disseminado a intenção do IHST EUA de revisar suas
políticas de patrocínio de atividades fora dos Estados Unidos da América. A ideia ainda
se mantém, mas por enquanto ainda não há nenhuma decisão formal a respeito.
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b) Impressão dos Guias de Segurança de Voo da EHEST já traduzidos
A HELIBRAS, por intermédio de nosso representante, disponibilizou verba para
realizar a impressão dos Guia de Segurança de Voo (HE2, HE3 e HE4) já traduzidos
pelo CENIPA.
Visando a redução de custos para a impressão de material de divulgação, optou-se
também por fazer impressões em menor tamanho de alguns dos Guias já traduzidos,
semelhantes a “filipetas”. As escolhas de quais Guias terão sua divulgação feita por
“filipetas” será decidido na próxima reunião de maio de 2013.
c) Tradução do “novo” Guia de Segurança de Voo da EHEST pelo CENIPA
O representante do CENIPA ficou de verificar junto ao Cap. Nelson daquele Centro
sobre a sua disponibilidade em traduzir o HE5 e alguns panfletos do IHST que foram
distribuídos durante a Heli-Expo 2013.
Na impossibilidade deste realizar as traduções, estas deverão ser encaminhadas ao
Sr. Raul Barradas e Marun para realizá-las.
Por fim, independente de sua impressão, ficou determinado que todo o material já
traduzido e revisado deverá ser disponibilizado na página do grupo.
d) Calendário de atividades para 2013
O representante do CENIPA reportou que os SERIPA têm realizado diversos
convites para que o grupo de apresente durante as várias Jornadas e Seminários, dentre
eles estão:
•
•
•
•
•

Abril – Porto Alegre (SERIPA V)
25 de Maio – Manaus (SERIPA VII)
Maio – Curitiba (SERIPA V)
19 de outubro – Recife (SERIPA II)
Novembro – Belém (SERIPA I)

Nos eventos de Porto Alegre, Manaus e Recife, o representante do CENIPA irá
realizar a apresentação do grupo. Quanto aos demais eventos, ficou acertado do grupo
aguardar a confirmação de maneira que possa ser eleger algum representante para as
referidas palestras.
Nesse contexto, sugeriu o Sr. Marun que poderia ser feito uma espécie de
apresentação para a Associação de Operadores e Helicóptero da Lagoa Rodrigo de
Freitas, haja vista que ali atuam 93 operadores e cerca de 150 aeronaves.
Ficou acertado que o Sr. Marun realizaria uma enquete junto à referida Associação
e verificaria uma data para a apresentação do IHST Brasil.
Em aditamento, o representante da ANAC se voluntariou para entrar em contato
com os redatores dos sites Piloto Comercial e Clube do Piloto para que fosse feito um
link destes com o IHST Brasil, o que foi aceito por todos.
Por fim, ficou determinado que qualquer evento onde o grupo fosse convidado a se
apresentar que os representantes do CENIPA e SIPAAerM fossem notificados para
planejar e atualizar as palestras a serem realizadas. De qualquer maneira, ficou acertado
que o Sr. Bruno Villela encaminharia a todos um padrão de apresentação para as futuras
palestras.
e) Dados de horas de voo das aeronaves brasileiras nos últimos anos
Durante a reunião ocorrida na Heli-Expo foi comentado a respeito do problema em
lide onde foi sugerido pelo Sr. Fred Frisbois que, por hora, fosse confeccionado um
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gráfico onde figurariam apenas o número de aeronaves cadastradas no RAB pelo
número de acidentes com helicópteros civis ao longo dos anos.
Desta maneira, ficou decidido pelo grupo que o representante da ANAC faria o
levantamento de aeronaves matriculadas a partir de 2005, assim poderia ser
acompanhado o progresso dos índices ao longo dos anos.
De qualquer maneira, o Sr. James Viola (Presidente do IHST Mundial) se
prontificou em entrar em contato com a alta administração da ANAC para que esse
levantamento e controle começassem a ser realizados com mais precisão por aquela
agência reguladora.
6.

AGENDA

a) Tradução e publicação dos Guias de Segurança de Voo de HFDM e SMS do
IHST
Em virtude da complexidade dos dois Guias de Segurança de Voo, inicialmente
julgou-se que poderia se gastar muito com as suas impressões sem se ter um retorno
garantido. Assim, ficou decidido que o Guia de Segurança de Voo que versa sobre o
HFDM será publicado apenas pelo site do grupo, sem a necessidade de gastos com a
impressão em papel.
Quanto ao SMS, o mesmo será revisado pelo representante do CENIPA que fará a
análise mais crítica em relação ao pleno entendimento do material ali contido.
Foi comentado o interesse do grupo em criar outro documento originário do SMS
que será uma espécie de Guia de SGSO que teria uma visão mais aplicada ao cotidiano
dos operadores, como: Planilhas de GRO e etc.
b) Custeio do Website do grupo
No intuito de dar maior visibilidade ao grupo foi sugerida e aprovada por todos
uma cotização para que o site do IHST Brasil pudesse ter mais espaço de memória além
de passar a ter um domínio direto. Ex: www.ihstbrasil.org
Aproveitando que o tema estava sendo discutido foi solicitado ao mantenedor do
site que inserisse na aba “Quem Somos” o logo das empresas e instituições
participantes, bem como os nomes dos seus respectivos representantes.
c) O uso de redes sociais de internet como divulgadores do grupo
O Sr. Bruno abordou que o grupo já fazia parte da rede social Twitter. O
representante da HELIBRAS voluntariou-se para inserir o grupo na rede social
Facebook. Desta forma, ficou acertado com o Sr. Modesto faria o login do grupo e
adicionando e convidando aos demais componentes a participarem da comunidade
IHST Brasil.
d) Tradução do Guia de Segurança de Voo sobre HUMS
Ficou decidido que, até o dia 31SET13, o Sr. Bruno juntamente com o Sr. Marun
traduziriam o Guia de Segurança de Voo advindo do IHST EUA que trata sobre o tema
“Health Unit Monitoring System”.
e) Formação do grupo de implementação do IHST (JHSIT).
Alterando o que havia sido publicado na ata nº 01/2012, ficou decidido que o Sr.
Modesto (HELIBRAS) representará a indústria juntamente com o Sr. Bruno Villela que
representa o governo.
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f) Cartaz de divulgação do IHST
Foi sugerido pelo representante do CENIPA que fosse confeccionado um cartaz
divulgando o grupo para ser distribuído pelos SERIPA e Associações de Pilotos nas
diversas localidades do país.
Aprovado o pleito, o representante da HELIBRAS ficou encarregado de coordenar
a arte do material e o representante do CENIPA de realizar a impressão de 200
unidades.
g) Vídeos de divulgação do grupo
O representante do CENIPA comentou que, apesar do empenho do grupo em
realizar as traduções dos Guias de Segurança de Voo existentes, os pilotos brasileiros
não possuem o hábito da leitura. Sendo assim, pensou em angariar o voluntariado de
pilotos conhecidos no meio e com notório saber para que pudessem fazer vídeos para a
internet divulgando o grupo e seus Guias de Segurança de Voo.
Após a aprovação da proposta pelo grupo, foram sugeridos alguns nomes:
• Comandante Bosco;
• Sr. Ozolins; e
• Sr. Rodrigo Duarte (ABRAPHE)
h) Definição da data para o próximo encontro
Conforme o publicado no site do grupo ficou estabelecido que, inicialmente, será
disponibilizado o período de 27 a 31MAI13 para que todos os participantes possam
eleger a melhor data e local para o encontro de uma manhã ou tarde. Esta data deverá
ser definida em até 01MAI13.
7. RECOMENDAÇÕES
Ao Sr. Bruno Villela
a) Realizar ingerências junto ao IHST EUA sobre a possibilidade de custear
algumas atividades do grupo no Brasil;
b) Solicitar ao Sr. Fred Brisbois a correção do site do IHST quanto à composição
do JHSAT Brasil e incluir as informações de composição do JHSIT Brasil;
c) Encaminhar o Guia de Segurança de Voo (HE5) ao Sr. Raul Barradas para
tradução;
d) Encaminhar a todos os integrantes do grupo um padrão de apresentação para as
futuras palestras;
e) Realizar ingerências junto ao Sr. James Viola, via Sr. Fred Frisbois, para
averiguar as tratativas junto à alta administração da ANAC para que o levantamento e
controle sejam mais precisos em relação as horas de voo no país;
f) Publicar, pelo site do grupo, o Guia de Segurança de Voo que versa sobre o
HFDM;
g) Publicar, pelo site do grupo, o Guia de Segurança de Voo que versa sobre o SMS
após a revisão feita pelo representante do CENIPA;
h) Criar, em parceria com o Sr. Marun, uma espécie de Guia de SGSO, originário
do SMS, de acordo com a reunião realizada em janeiro de 2013;
i) Traduzir, em parceria com o Sr. Marun, o Guia de Segurança de Voo que trata
sobre HUMS;
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j) Inserir o logo das empresas e instituições participantes, bem como o nomes dos
seus respectivos representantes no site do grupo;
k) Disponibilizar todo o material já traduzido e revisado na página do grupo;
l) Coordenar com os demais co-chair do JHSAT e JHSIT a participação em todas
as teleconferências do grupo;
m) Solicitar, via e-mail aos componentes do grupo, a opinião sobre a melhor data
para o próximo encontro entre os dias 27 e 31MAI13; e
n) Divulgar a data e local escolhido para todos os componentes em 01MAI13.
Ao Sr. Reynaldo Santos
a) Entrar em contato com os redatores dos sites Piloto Comercial e Clube do Piloto
para que seja feito um link destes com o IHST Brasil; e
b) Fazer um levantamento de aeronaves matriculadas a partir de 2005 e encaminhar
ao Sr. Raul Barradas.
Ao Sr. Antônio Modesto
a) Realizar a impressão dos demais Guias de Segurança de Voo (HE2, HE3 e HE4)
traduzidos pelo CENIPA;
b) Providenciar a versão em pdf do Guia “Considerações de Segurança”, traduzido
e impresso pela HELIBRAS;
c) Fazer o login do IHST Brasil na rede social Facebook;
d) Coordenar a confecção do cartaz de divulgação do grupo; e
e) Coordenar com os demais co-chair do JHSAT e JHSIT a participação em todas
as teleconferências do grupo.
Ao Sr. Marun
a) Realizar a tradução dos Guias de Segurança de Voo juntamente com o Sr. Raul
Barradas, caso o Cap.Nelson não possa realizá-la;
b) Verificar uma data para a apresentação do IHST Brasil junto a Associação de
Operadores de Helicóptero da Lagoa Rodrigo de Freitas;
c) Encaminhar o Guia de Segurança de Voo que versa sobre o SMS para o Sr. Raul
Barradas para revisão;
d) Criar, em parceria com o Sr. Bruno Villela, uma espécie de Guia de SGSO,
originário do SMS, de acordo com a reunião realizada em janeiro de 2013; e
e) Traduzir, em parceria com o Sr. Bruno Villela, o Guia de Segurança de Voo que
trata sobre HUMS.
Ao Sr. Raul Barradas
a) Verificar junto ao tradutor do CENIPA (Cap.Nelson) sobre a possibilidade de
este realizar a tradução do HE5 e de alguns panfletos do IHST;
b) Realizar a tradução dos Guias de Segurança de Voo juntamente com o Sr.
Marun, caso o Cap.Nelson não possa realizá-la;
c) Realizar as apresentações nos eventos organizados pelos SERIPA em Porto
Alegre, Manaus e Recife;
d) Fazer os gráficos a partir de 2005 combinando o número de helicópteros
matriculados no RAB e número de acidentes aeronáuticos de cada ano;
e) Revisar o Guia de Segurança de Voo que versa sobre o SMS e, em seguida,
encaminhá-lo ao Sr. Bruno Villela para divulgação;
f) Coordenar com os demais co-chair do JHSAT e JHSIT a participação em todas
as teleconferências do grupo;
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g) Imprimir 200 unidades do cartaz de divulgação do grupo após a sua
prontificação pela HELIBRAS; e
h) Contatar os Comandantes Bosco, Ozolins e Rodrigo Duarte sobre a
disponibilidade destes em realizar vídeos de apresentação do grupo e seus Guias para
serem veiculados pela internet.
A todos os componentes do grupo
a) Opinar na próxima reunião sobre quais guias terão sua divulgação feita por
“filipetas”;
b) Notificar aos representantes do CENIPA e SIPAAerM sobre qualquer evento
onde o grupo seja convidado a se apresentar;
c) Contribuir com o custo anual advindo da manutenção no novo domínio
eletrônico para o grupo; e
d) Adicionar e divulgar o IHST Brasil pelo Facebook caso sejam usuários desta
rede social.
Sem mais para o momento, a presente Ata segue rubricada e assinada por todos os
presentes.

__________________________
Antônio Modesto
Assessor de Segurança
HELIBRAS

__________________________
Bruno Tadeu Villela
Oficial de Segurança de Voo
SIPAAerM

__________________________
Hamilton Carvalho Júnior
Gerente Técnico
Agusta Westland

__________________________
Herialdo M. Ferreira Filho
Gerente de Segurança
Powerpack

__________________________
José Maria Marun
Consultor de Segurança

__________________________
Paulo Sérgio de M. Machado
Gerente de Segurança
HELIVIA

__________________________
Raul Lins Barradas Neto
Oficial de Segurança de Voo
CENIPA

__________________________
Reynaldo José dos Santos
Inspetor de Aviação Civil
ANAC
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