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 04/2013.
2. LOCAL E DATA: RIO DE JANEIRO, RJ, EM 08 DE NOVEMBRO DE
2013.
3. PARTICIPANTES:
Boanerges Vieira

Auditor Chefe PEOTRAM

Quest/Petrobras

Bruno Villela

Oficial de Segurança de Voo

SIPAAerM

Daniel Alonso

QSMS Manager

MAR 1 Assess. Aeronáutica

Ewerton Monteiro

Agente de Segurança de Voo

Lider Aviação

Felipe Koeller

Oficial de Segurança de Voo

SERIPA III

Luiz Carlos C. Campos

Gerente Técnico Sênior

TUVRheinland

Paulo Queiroz Araujo

Oficial de Segurança de Voo

CENIPA

Paulo Sérgio de M. Machado

Gerente de Segurança

HELIVIA

Raul Lins Barradas Neto

Oficial de Segurança de Voo

CENIPA

4.

PALAVRAS INICIAIS

O Sr. Paulo Queiroz deu as boas vindas para todos, em especial, ao Cmte
Ewerton e Maj Felipe como novos integrantes do IHST e agradeceu a cessão do
espaço ao Cmte Boanerges Viera para a realização da reunião bimestral do grupo.
O Cmte Boanerges também disponibilizou o espaço para reuniões futuras e
solicitou que houvesse o contato com antecedência para fazer o pedido da sala.

5.

LEITURA DA ATA ANTERIOR

De todos os assuntos discutidos da ata anterior, os seguintes assuntos mereceram
destaque:
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a) Cartaz do IHST
Foi levantado o nome do Comandante Alberto (OMINI) para ajudar na
confecção dos novos cartazes do IHST – Brasil. O Sr. Bruno Villela ficou
responsável por fazer contato com o referido profissional para tentar sua
participação nesta tarefa.
c) Vídeos de divulgação do grupo
Inicialmente o grupo faria um vídeo utilizando pessoas públicas e de notório
saber no contexto da aviação com helicópteros, porém, passado algum tempo, o
grupo de mostrou reticente a esta ideia e decidiu que o vídeo de divulgação deveria
ser um vídeo institucional de curta duração (no máximo 2 minutos) e impessoal, ou
seja, sem aliar a imagem que qualquer pessoa ao grupo.
Assim, ficou decidido que o grupo faria vídeos de curta duração onde se seria
feita uma narrativa sobre o propósito de seu trabalho e fazendo uma rápida citação
sobre as ferramentas de segurança de voo existentes no site do IHST e IHST Brasil.
6.

AGENDA

a) Aproximação do grupo com empresas de seguro
O Sr Felipe comentou a respeito do sr Armando Vergílio dos Santos Júnior ,
Deputado Federal que foi vítima de um acidente de helicóptero dia 26/09/10
durante sua campanha eleitoral. O Dep. Fed. Armando Vergílio é corretor de
seguros por profissão e pode, pela sua atual posição no Legislativo e sua
experiência tanto enquanto corretor de seguros tanto enquanto vítima de acidente
aéreo, ser consultado futuramente quanto ao seu interesse em auxiliar as ações de
prevenção do IHST – Brasil.
b) Continuidade do JHSAT
Em reunião anterior a Sra. Sonya Tyetjen, (organizadora do IHST/IHEEST
Safety Workshops) comentou que nos EUA foram analisados mais de 200 acidentes
e que no Brasil, apesar do pequeno espaço amostral analisado, os fatores
contribuintes eram bastante alinhados com o resultado mundial. Sugeriu que o
grupo se concentrasse na implementação e divulgação destes pontos mais sensíveis
ao invés de “perder tempo” analisando mais e mais acidentes.
c) Atividades do grupo para 2014
Mantendo o previsto, todos deverão encaminhar as datas de futuros
envolvimentos do grupo para que o Sr. Bruno Villela atualize o site.
d) Palestra padrão
O Sr. Bruno Villela confeccionou a palestra e disponibilizou-a no site do
grupo. Ainda persiste a necessidade de se apresentar a palestra para todos os
componentes do grupo com o objetivo de padronizar as apresentações e permitir
que outros membros possam fazê-la quando necessário.
Em aproveitamento ao assunto, o representante da ANAC voluntariou-se para
ministrar a presente palestra no curso de Ciências Aeronáuticas na Faculdade
Estácio de Sá.

2

e) Participação em Evento Internacional e Nacional
O Sr. Bruno Villela lembrou a todos a respeito da Heli-Expo e do IHSS que
serão realizados em Fevereiro de 2014, na cidade de Anaheim, Califórnia e
convidou todos os interessados a visitarem a mesma. Ele também convidou todos a
participarem do Simpósio de Segurança de Aviação da MB que ocorrerá em São
Pedro da Aldeia entre os dias 26 e 28 de novembro. Inscrições podem ser feitas
pelo site: www.daerm.mar.mil.br.
f) 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.
g) Inclusão de novos Membros
Foi levantado o interesse de incluir um representante da ABRAPHE para
ingressar nas reuniões do grupo a fim de difundir o trabalho do mesmo.
h) Proteção jurídica do IHST
Foi solicitado que nos finais dos documentos do IHST fosse incluído, nos
moldes dos IHST –EUA , algumas palavras visando preservar as responsabilidades
legais IHST em relação à adoção das recomendações de melhores práticas.
i) Definição da data para o próximo encontro
Ficou definido que o grupo fará um novo encontro previsto após o Carnaval em
março, nas instalações da Petrobrás no Rio de Janeiro-RJ.
7. RECOMENDAÇÕES
Ao Sr. Bruno Villela
a) Convidar o Sr. Wagner Costa para participar das atividades do grupo;
b) Traduzir, em parceria com os Srs. Marun e Júlio Teixeira, o Guia de
Segurança de Voo que trata sobre HUMS;
c) Fazer um vídeo “demo” de apresentação do grupo;
d) Solicitar que os cartões de visita do grupo sejam custeados pelo SIPAAerM;
e) Criar, em parceria com o Srs. Marun e Antonio Modesto, uma espécie de
Guia de SGSO, originário do SMS, de acordo com a reunião realizada em janeiro
de 2013, estabelecendo um cronograma específico para o projeto;
f) Entrar em contato com o Comandante Alberto para confecção dos cartazes
do IHST; e
g) Colocar nos finais dos documentos produzidos pelo IHST dizeres que
isentem o IHST de responsabilidade jurídicas em caso de ocorrências aeronáuticas.
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Ao Sr. Antônio Modesto
a) Realizar a impressão das demais Guias de Segurança de Voo (HE2 e HE3)
traduzidos pelo CENIPA.
Ao Sr. Marun
a) Verificar uma data para a apresentação do IHST Brasil junto a Associação
de Operadores de Helicóptero da Lagoa Rodrigo de Freitas;
b) 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;
c) Traduzir, em parceria com o Sr. Bruno Villela e Júlio Teixeira, o Guia de
Segurança de Voo que trata sobre HUMS; e
d) Realizar ingerências para a apresentação do grupo nas Cias de Seguro
interessadas.
Ao Sr. Felipe Koeller
a. Verificar, junto ao SR Marun, como pode ser realizada a aproximação entre
as empresas de seguro e o IHST através do Sr Armando Vergílio dos Santos
Júnior.
b. Verificar a forma ideal de realizar o estatuto do IHST para que o mesmo
ingresse no CNPAA.
Ao Sr. Paulo Queiroz
a. Remeter 50 folders para o Sr Marun e Sr Boanerges para divulgação do
grupo do IHST.
b. Verificar com o Chefe do CENIPA a viabilidade do IHST fazer parte do
CNPAA.
Ao Sr. Raul Barradas
a) Contatar o Sr. Eider Queiroz e solicitar a possibilidade do mesmo fazer a
diagramação do cartaz do grupo;
b) Fazer em parceria com o Sr. Bruno Villela um vídeo “demo” de
apresentação do grupo;
c) Contatar o Comandante Mauro e solicitar a sua autorização para veicular a
sua narrativa em vídeo sobre o seu acidente através do site do grupo;
d) Realizar as apresentações nos eventos organizados pelos SERIPA;
e) Opinar sobre o Guia de Segurança de Voo que versa sobre o SMS e, em
seguida, encaminhá-lo ao Sr. Marun para revisão final;
f) Solicitar o custeio pelo CENIPA e imprimir 1.000 unidades do cartaz de
divulgação do grupo após a sua prontificação; e
l) Remeter cópia das atas para o Sr Marun.
Ao Sr. Reynaldo Santos
a) Palestrar sobre o IHST na Faculdade Estácio de Sá.
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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) Opinar, na próxima reunião, sobre quais guias terão sua divulgação feita por
“filipetas”;
c) Adicionar e divulgar o IHST Brasil pelo Facebook caso sejam usuários
desta rede social.
d) Estudar o estatuto do IHST para a criação do mesmo e possibilidade de
ingressar no comitê do CNPAA.

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

____________________________
Boanerges Vieira
Auditor Chefe
Quest/ PEOTRAM Petrobras

____________________________
Bruno Villela

____________________________
Consultor Aeronáutico
MAR 1 Asses. Aeronáutica

____________________________
Luiz Carlos C. Campos
Gerente Técnico Sênior
TUVRheinland

____________________________
Paulo Sérgio de M. Machado
Gerente de Segurança
HELIVIA

____________________________
Paulo Queiroz Araujo
Oficial de Segurança de Voo
CENIPA

____________________________
Raul Lins Barradas Neto
Oficial de Segurança de Voo
CENIPA

____________________________

Oficial de Segurança de Voo

SIPAAerM

Daniel Alonso

Felipe Koeller

Oficial de Segurança de Voo
SERIPA III
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