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“To reduce the worldwide civil and military helicopter accident rates by 80% by 2016.”
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4.

PALAVRAS INICIAIS
A Sr. Ana Cláudia, como anfitriã 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) Aproximação formal da ANAC para integrar o JHSIT.
O Sr. Reynaldo Santos, Inspetor de Aviação Civil da ANAC, foi apresentado como
representante da Agência junto ao IHST. Com vasta experiência em diversas áreas da
aviação, o Sr. Reynaldo será o ponto de ligação das solicitações do IHST Brasil junto à
ANAC, solicitando ajuda de profissionais especializados da Agência, quando
necessário.

b) Apresentação dos guia de segurança de voo traduzidas para o português.
Conforme discutido na última reunião, o guia de segurança de voo de HFDM
está totalmente traduzido e pronto para impressão. Entretanto, o tamanho do
documento, associado à quantidade de informações nele contidas, parece ser um
obstáculo à divulgação para pequenos operadores. O Sr. Bruno e o Sr. Reynaldo (Líder)
ficaram de trabalhar numa forma mais branda de disseminar o documento. A ausência
do Sr. Reynaldo impediu que uma decisão fosse tomada.
Quanto ao guia de segurança de voo de SMS, o Sr. Marun apresentou a segunda
parte da análise tradução realizada pela HELIBRÁS. O Sr. Bruno colocou em pauta sua
preocupação sobre o uso de diversas referências a regulamentos aeronáuticos da FAA
no guia de segurança de voo. Segundo todos os demais membros do grupo presentes à
reunião, o fato de os regulamentos da ANAC não traduzirem exatamente as orientações
e regulamentos da FAA não impede que o guia de segurança de voo publicado pelo
grupo contenha tais referências. O importante, segundo eles, é que uma ressalva seja
feita no início do documento avisando que quaisquer regulamentos nacionais devem ser
cumpridos, independente das informações contidas no guia de segurança de voo, o qual
fornece apenas orientações para os operadores. Ao mesmo tempo, o Sr. Reynaldo
Santos colocou-se à disposição para contatar algum especialista em SGSO da ANAC
para poder ajudar o grupo na tarefa. Desta forma, o guia do IHST Brasil não sairia com
nenhuma orientação que contradissesse as normas da ANAC. O Sr. Reynaldo Santos
avisou que precisaria de autorização de seu Superintendente para fazer tal contato, mas
que isso não deveria trazer maiores problemas.
Em seguida, o Sr. Bruno introduziu a ideia de se utilizar o guia de segurança de
voo de SMS do EHEST como referência ao Guia do IHST Brasil, tendo sido
apresentado aos presentes alguns trechos e ferramentas do refereido guia de segurança
de voo. O Sr. Marun disse que a melhor forma de utilizarmos os dois documentos seria
finalizar a tradução do guia de segurança de voo do IHST USA e avaliar as
particularidades do guia de segurança de voo do EHEST que são aplicáveis ao nosso
contexto. Desta forma, ficou decidida pela criação de um grupo específico para realizar
esta análise dos dois guia de segurança de voos. Sr. Bruno, Sra. Ana e Sr. Marun se
voluntariaram para fazer parte do grupo. O Sr. Antonio Modesto foi outro membro cuja
participação foi sugerida, mas ficou pendente de aprovação em função de sua
disponibilidade ser desconhecida. O Sr. Bruno ficou de fazer o convite formal ao Sr.
Antonio Modesto por email. A ideia é realizar uma reunião ainda em janeiro para iniciar
os trabalhos. Durante a própria reunião, o Sr. Bruno distribuiu o guia de segurança de
voo do EHEST por email para os demais membros do grupo recém-formado.
c) Feedback das apresentações do IHST em seminários nacionais
A Sr. Ana, que fez a apresentação no seminário da ABRAPHE, disse que a
recepção das informações pelos pilotos foi excelente, principalmente com a
disponibilidade do folheto “Considerações de Segurança” oferecido pelo grupo via
HELIBRÁS. Todos os presentes concordaram que o uso de seminários para divulgação
dos guias de segurança e folhetos do IHST Brasil é o caminho a ser seguido para atingir
os pequenos operadores.
O Sr. Bruno, que fez a apresentação do grupo na II Jornada Amazônica de
Segurança de Voo para Helicópteros, disse que a apresentação também foi muito bem
recebida, tendo ele recebido 2 emails de reconhecimento pela apresentação realizada.
Além disso, dois profissionais de segurança de voo da área de Belém se
disponibilizaram para ajudar nos trabalhos do IHST Brasil: o Delegado Sobreira da
Polícia Civil do Estado do Pará e o Capitão Valentim da Força Aérea Brasileira. Até o

presente momento, nenhum dos dois entrou em contato com o Sr. Bruno para formalizar
a sua participação no IHST Brasil.
d) Logotipo e folder do IHST Brasil
O Sr. Bruno ficou com a tarefa de criar um logotipo para o grupo, assim como
adaptar a capa do folder do IHST às características do logotipo criado. Ambos os
trabalhos aprovados pelos membros presentes e doravante serão utilizados como marcas
do grupo. O Sr. Raul Barradas está encarregado de verificar a possibilidade de
impressão de 3.000 exemplares do folder na gráfica do Exército Brasileiro, com custos
pagos pelo CENIPA, para distribuição em eventos em que o grupo se faça presente.
6.

AGENDA

a) Custeio de atividades do grupo pelo IHST EXCOM
Fruto de um contato com Sr. Fred Brisbois, foi disseminada a intenção do IHST
EXCOM de revisar suas políticas de patrocínio de atividades fora dos Estados Unidos
da América. Assim que a nova política for aprovada, todos os grupos regionais do IHST
serão informados. Sr. Bruno notificará os demais membros assim que receber tais
informações.
O Sr. Marun disse que a empresa Turbomeca pode ser uma patrocinadora das
atividades do grupo no Brasil, ficando ele encarregado de fazer contato com a empresa.
Foi comentado pelo Sr. Bruno da dificuldade de trazer representantes das empresas para
o grupo, o que facilitaria os patrocínios. Ele também comentou que a empresa
PowerPack, representante da Sikorsky no Brasil, já manifestou interesse em participar
do grupo, mas ainda não formalizou a indicação de nenhum profissional. O Sr. Bruno
ficou encarregado de, mais uma vez, contatar os representantes dos fabricantes para
solicitar a participação de profissionais ou patrocínios.
b) Interessados em receber convite formal para a HELI-EXPO 2013
O Sr. Fred Brisbois, membro do IHST EXCOM, concordou em produzir e assinar
uma carta convite a todos os membros do IHST Brasil que desejarem comparecer a
HELI-EXPO 2013. O Sr. Bruno aproveitou a oportunidade para divulgar o site da
exposição e do HAI aos membros presentes. Os seguintes membros demonstraram
interesse em receber tal convite:
- Bruno Tadeu Villela;
- Raul Barradas;
- Reynaldo Santos; e
- Boanerges.
Sr. Bruno ficou encarregado de passar as informações aos Sr. Fred.
c) Dados de horas de voo das aeronaves brasileiras nos últimos anos
Diante da dificuldade de se obter dados precisos, ou até mesmo estimados, do total
de horas de voo de helicópteros no Brasil através dos fabricantes de aeronaves, foi feito
pedido formal ao Sr. Reynaldo Santos da ANAC para verificar a possibilidade da
agência providenciar tais dados. O Sr. Bruno comentou já ter conversado com a Sra.
Raquel Hirber da ANAC sobre o assunto, ficando ela de enviar um email com alguns
dados sobre uma pesquisa realizada pela Agência no corrente ano que poderia ser
utilizada pelo grupo como referência para cálculo das horas de voo. O Sr. Reynaldo
ficou de verificar com a Sra. Raquel e demais setores da ANAC sobre a possibilidade de
o grupo receber estas informações.

d) Calendário de atividades para 2013
Foi comentada a necessidade de o grupo estabelecer não apenas uma agenda de
atividades para 2013, como também metas a serem alcançadas, de forma a possibilitar
um melhor planejamento das atividades do grupo e focalizar os esforços dos membros.
O Sr. Bruno ficou encarregado de buscar uma solução para que todos os membros do
grupo tenham acesso a estas informações. O calendário inicial das reuniões será feito
pelo Sr. Bruno que, com a ajuda do Sr. Raul Barradas, incluirá as datas de eventos de
divulgação dos documentos do grupo sempre que possível. Sr. Bruno, Sr. Raul Barradas
e Sr. Ana Galvão vão discutir, até 30JAN2013, quais são as metas do grupo para 2013,
sendo que os demais membros também podem opinar.
e) Site do IHST
Durante a reunião, foram observados erros no site do IHST quanto à composição do
JHSAT e JHSIT Brasil. Assim, o Sr. Bruno vai informar ao Sr. Fred Brisbois sobre os
erros e solicitará a inclusão dos Sr. Bruno Villela e Sr. Antonio Modesto como CoChairs do JHSIT Brasil.
f) Site do IHST Brasil
O Sr. Bruno comentou da necessidade de que um site do IHST Brasil seja criado
para facilitar a divulgação das atividades do grupo e dos documentos que estão sendo
produzidos. O problema é que não há nenhum especialista no grupo com habilidades
para criação de um site com o design desejado pelo grupo. O Sr. Benedito Boanerges
disse conhecer uma pessoa com boas qualificações em design de website, a qual será
contatada por ele.
g) 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 25 a 29MAR2013 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 01MAR13.
7. RECOMENDAÇÕES
À Sra . Ana Galvão
a) Coordenar com o Sr. Bruno Villela as tarefas para o fechamento do Relatório
Final de Análise; e
b) Em conjunto com o Sr. Raul Barradas e Sr. Bruno Villela, estabelecer as metas
do grupo para 2013.
Ao Sr. Bruno Villela
a) Convidar o Sr. Antonio Modesto para fazer parte do grupo de análise dos guia de
segurança de voos de SMS do EHEST e do IHST USA;
b) Marcar reunião do grupo de análise dos guia de segurança de voos de SMS para
janeiro de 2013;
c) Enviar ao Sr. Fred Brisbois a lista dos membros do IHST com interesse em
receber um convite formal para participação na HELI-EXPO;
d) Criar o calendário de reuniões do grupo para 2013;

e) Estabelecer um meio de se compartilhar informações gerais do grupo pela
internet;
f) Em conjunto com o Sr. Raul Barradas e Sra. Ana Galvão, estabelecer as metas
do grupo para 2013;
g) Contatar as empresas AgustaWestland e TAM para que as mesmas indiquem um
representante para o grupo ou patrocinem atividades do grupo;
h) 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;
i) Divulgar via e-mail aos componentes do grupo para que opinem sobre a melhor
data para o próximo encontro entre os dias 25 e 29MAR13; e
j) Divulgar a data escolhida para todos os componentes em 01MAR13.
Ao Sr. Reynaldo Santos
a) Verificar junto a ANAC, em especial a Sra. Raquel Hirber, a possibilidade de se
obter o total de horas de voo de helicópteros no Brasil, anualmente, desde 2001; e
b) Verificar com a ANAC a possibilidade de se disponibilizar um especialista em
SGSO para ajudar na análise e finalização do Guia de Segurança de Voo de SGSO do
IHST Brasil.
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) Providenciar a versão em pdf do Guia “Considerações de Segurança”, traduzido
e impresso pela HELIBRÁS.
Ao Sr. Marun
Encaminhar ao Sr. Bruno os manuais de redução sonora para divulgação nos sites
relacionados ao grupo.
Ao Sr. Benedito Boanerges
Contatar o web designer de seu conhecimento para verificar a possibilidade de
criação de um website do IHST Brasil.
Ao Sr. Raul Barradas
a) Verificar junto ao CENIPA a possibilidade de custear os folders do grupo junto a
gráfica do Exército Brasileiro; e
b) Em conjunto com o Sr. Bruno Villela e Sra. Ana Galvão, estabelecer as metas do
grupo para 2013.
A todos os componentes do grupo
a) Opinar sobre as metas do grupo para 2013.

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