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 02/2013.
2. LOCAL E DATA: RIO DE JANEIRO, RJ, EM 21 DE MAIO DE 2013.
3. PARTICIPANTES:
Antônio Modesto
Bruno Tadeu Villela
Hamilton Carvalho Júnior
Kleber Lyra Leal
Paulo Sérgio de M. Machado
Raul Lins Barradas Neto

Assessor de Segurança
Oficial de Segurança de Voo
Gerente Técnico
Oficial de Segurança de Voo
Gerente de Segurança
Oficial de Segurança de Voo

HELIBRÁS
SIPAAerM
Agusta Westland
SIPAAerEx
HELIVIA
CENIPA

4.

PALAVRAS INICIAIS
O Sr. Modesto, como anfitrião da localidade onde foi realizada a reunião, deu
as boas vindas para todos, em especial, o representante do SIPAAerEX, o Maj Leal.
Aproveitando a oportunidade da apresentação de mais um componente, o Sr.
Bruno Villela, disse ter sido procurado através do site pelo Sr. Wagner Costa, da
Escola de Aviação Ultra Pilot, como voluntário para ingressar no grupo, podendo
ser o primeiro representante deste setor a fazer parte do grupo.
5. LEITURA DA ATA ANTERIOR
De todos os assuntos discutidos da ata anterior, os seguintes assuntos mereceram
destaque:
a) Custeio do Website do grupo
Conforme ata anterior, o Sr. Bruno Villela fez o pagamento do valor para que o
grupo pudesse fazer uso de um site com maior capacidade e possibilidade, além do
mesmo possuir um endereço de acesso mais simples. Ele mesmo ficou de dividir o
valor (R$199,80) pelas organizações componentes do grupo e encaminhar a todos
seus dados bancários para que, em forma de rateio, todos pudessem ressarcir o
valor pago por ele.
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b) O uso de redes sociais de internet como divulgadores do grupo
O Sr. Modesto participou a todos que já teria feito a inscrição do grupo no site
de relacionamento Facebook, porém não havia ainda convidado os componentes
devido as a algumas dificuldades encontradas para fazê-lo. Prontificou-se a realizar
o convite ao grupo até o final do mês de maio.
c) Tradução do Guia de Segurança de Voo sobre HUMS
Mantém-se o decidido em ata anterior, onde 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”, porém, de
acordo com o Sr. Bruno Villela, houve o interesse do Sr. Júlio Teixeira da Empresa
OMNI em ajudar nesta tradução.
d) Cartazes do IHST
O Sr. Raul Barradas entrará em contato com o mesmo profissional que realizou
a confecção do folder e tentará a possibilidade deste ajudar, mais uma vez, o grupo
na diagramação do material.
Sendo afirmativa a resposta, após a sua prontificação, deverá verificar junto ao
CENIPA a possibilidade de custear a impressão do material.
e) Vídeos de divulgação do grupo
O Sr. Raul Barradas alegou não ter feito o contato prometido conforme a ata
anterior em virtude de ter tido muitas dúvidas de como apresentar o que se queria
aos Comtes Bosco e Ozolins. Neste momento, interferiu o representante da
HELIVIA e sugeriu que fosse feita uma espécie de script, onde nós do grupo
fizéssemos uma demonstração em vídeo do que de fato se quer. Desta maneira,
ficaria mais fácil de se expor os objetivos do grupo com os vídeos.
Ficou acordado que o Sr. Raul Barradas e Bruno Villela fariam o “demo” do
vídeo para encaminhar aos verdadeiros protagonistas como projeto de divulgação
do grupo.
Aproveitando a questão, o representante do CENIPA informou que durante
algumas palestras de divulgação do grupo, se utilizou do vídeo onde o Comandante
Mauro narra o acidente ocorrido com ele em janeiro de 2009 e comenta sobre as
ações decorrentes deste, como: salvamento, lesões, recuperação, justiça, entre
outros. O que, na visão da audiência, foi de grande valia para aumentar a
consciência situacional de todos. Nesse contexto, ficou o Sr. Raul Barradas de fazer
o contato com o Comandante Mauro para que fosse autorizado ao grupo veicular o
vídeo para a comunidade aeronáutica.
f) Dados de horas de voo das aeronaves brasileiras nos últimos anos
Conforme acordado em ata anterior, foi encaminhado pelo representante da
ANAC ao representante do CENIPA o levantamento de aeronaves matriculadas a
partir de 2005, desta maneira, este último fará gráficos anuais de acidentes de
helicópteros civis e aeronaves matriculadas no RRAB até o final do mês de junho.
Os gráficos contemplarão o período de 2005 a 2012.
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6.

AGENDA

a) Cartões de visita para o grupo
Seguindo os moldes do que faz o grupo dos EUA, o Sr. Bruno Villela sugeriu
que o grupo também possuísse uma espécie de cartão de visita do IHST Brasil, o
qual seria impessoal tendo apenas informações básicas e um QR Code para que o
interessado pudesse acessar o site do grupo.
Ficou acertado que o Sr. Villela faria a diagramação do mesmo e solicitaria ao
SIPAAerM o custeio de sua impressão em larga escala.
b) Aproximação do grupo com empresas de seguro
Tal ideia sempre foi uma aspiração antiga do grupo, porém de acordo com o Sr.
Bruno Villela deveria ser feita uma análise bem aprofundada das vantagens que o
grupo poderia trazer às empresas de seguro no momento da apresentação da
proposta, de forma a não perder a oportunidade e acabar banalizando a imagem do
IHST Brasil. A intenção inicial seria trabalhar profundamente na percepção das
seguradoras do quão menos arriscado é e, por analogia, o quão mais barato seria o
preço do seguro para os pilotos associados ao grupo.
c) Tarefas não concluídas
Para que fosse possível um maior controle das pendências estabelecidas para
cada membro por ocasião das reuniões, ficou acordado que seria utilizado um
sistema de gerenciamento de tarefas (SOSIUS) para controle das atividades do
grupo. Em complemento a este assunto, o Sr. Bruno Villela informou que criaria
uma página no site do grupo apenas para membros, onde disponibilizaria um link
para o SOSIUS e outros arquivos de interesse exclusivo aos membros do grupo. A
página poderá ser acessada diretamente da página inicial do site do grupo, clicando
no link “members only”através da senha: username: ihst.brasil@gmail.com
password: ihst_brasil.
d) Continuidade do JHSAT
Em virtude do Sr. Raul Barradas estar realizando uma pós-graduação em
Safety, comentou que o seu grupo optou por pesquisar o tema sobre acidentes com
helicópteros no Brasil, o que, de certa maneira, é totalmente alinhado com o que o
JHSAT faz, desta forma, o representante do CENIPA ficou de verificar junto ao seu
grupo de graduação sobre a possibilidade deste alternar a metodologia de análise
para a metodologia utilizada pelo IHST Brasil, assim, o grupo teria novamente a
sua análise em andamento a procura de novos índices de contribuição em acidentes
no país.
Caso seja aceito, ficou acordado que o Sr. Modesto ensinaria o método aos
componentes do grupo. Forma propostas as seguintes datas: 06 e 07JUN ou 13 e
14JUN.
e) Atividades do grupo 2013
Todos deverão encaminhar as datas de futuros envolvimentos do grupo para
que o Sr. Bruno Villela atualize o site.
f) Participação da LABACE
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Ficou confirmada que a HELIBRAS disponibilizará uma área em seu estande
na LABACE 2013 para divulgação do grupo. O representante do CENIPA deverá
encaminhar ao Sr. Modesto mais 200 folders para a divulgação durante o evento.
g) Guias de Segurança de Voo HE2 e HE3
O Sr. Modesto informou a todos que o HE2 – “A arte de pilotar helicópteros”
está em fase de diagramação e que o mesmo acontecerá em breve com o HE3 –
“Pouso fora de aeródromo”.
h) Confeccao do Manual do SGSO compacto
O Sr. Bruno Villela comentou que já identificou os assuntos que deseja incluir
no Guia de Segurança de SGSO. O Sr. Antonio Modesto esclareceu que teve alguns
problemas para trabalhar na sua parte, mas que possui um documento de gestão de
risco interno da HELIBRAS que poderá ser utilizado como referência. Ambos
ficaram de coordenar o estabelecimento de um cronograma específico com os
prazos em função de suas agendas. O objetivo é prontificar o documento até o fim
do ano.
i) Conferende Call do EXCOMM
Dia 06JUN ocorrerá a Conference Call do IHST World. O Sr. Bruno Villela
representará o Brasil, onde disse que irá tentar solicitar que aquele grupo custeie
algumas de nossas atividades.
j) Palestra padrão
Foi solicitado pelo representante da HELIVIA que fosse feita e disponibilizada
no site do grupo uma palestra padrão e sempre atualizada de forma a atender a
qualquer oportunidade que um componente do grupo pudesse apresentar o tema.
Ficou acordado que o Sr. Bruno Villela prepararia os slides, bem como faria a
apresentação para todos por ocasião da próxima reunião.
k) Definição da data para o próximo encontro
Conforme o publicado no site do grupo ficou estabelecido que, inicialmente,
será disponibilizado o período de 29JUL a 02AGO13 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 01JUL13.
7. RECOMENDAÇÕES
Ao Sr. Bruno Villela
a) Convidar o Sr. Wagner Costa para participar das atividades do grupo;
b) Informar ao demais componentes do grupo sua conta, agência e valor para
depósito em ressarcimento ao seu gasto para a criação do site do grupo;
c) Traduzir, em parceria com os Srs. Marun e Júlio Teixeira, o Guia de
Segurança de Voo que trata sobre HUMS;
d) Fazer em parceria com o Sr. Raul Barradas um vídeo “demo” de
apresentação do grupo para ser encaminhado aos Comandantes Bosco e Ozolins;
e) Fazer a diagramação dos cartões de visita do grupo e solicitar que os
mesmos sejam custeados pelo SIPAAerM;
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f) Aprofundar o assunto sobre a apresentação do IHST Brasil junto às
empresas seguradoras como forma de diminuir os riscos com acidentes com
helicópteros através da filiação dos pilotos aos processos recomendados pelo grupo;
g) Convidar todos os componentes do grupo para o site SOSIUS de
gerenciamento das atividades do grupo;
h) Realizar ingerências junto ao IHST EUA sobre a possibilidade de custear
algumas atividades do grupo no Brasil por ocasião da Conference Call em 06JUN;
i) Encaminhar a todos os integrantes do grupo um padrão de apresentação para
as futuras palestras;
j) Fazer uma apresentação padrão para todos os componentes do grupo na
próxima reunião;
k) 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;
l) Disponibilizar todo o material já traduzido e revisado na página do grupo;
m) Solicitar, via e-mail aos componentes do grupo, a opinião sobre a melhor
data para o próximo encontro entre os dias 29JUL e 02AGO13; e
n) Divulgar a data e local escolhido para todos os componentes em 01JUL13.
Ao Sr. Antônio Modesto
a) Enviar o convite do site Facebook para o ingresso de todos os componentes
do grupo até o final do mês de maio; e
b) 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; e
c) Traduzir, em parceria com o Sr. Bruno Villela e Júlio Teixeira, o Guia de
Segurança de Voo que trata sobre HUMS.
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 para ser encaminhado aos Comandantes Bosco e Ozolins;
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) Confeccionar os gráficos do período de 2005 a 2012 que abordem o número
de aeronave inscritas no RRAB e o número de acidentes aeronáuticos com
helicópteros civis nos respectivos anos;
e) Levar a proposta do IHST ao grupo do PE-Safety verificando se há o
interesse deste em receber a orientação do Sr. Modesto para realizar as análises dos
anos ainda não pesquisados usando a metodologia IHST;
f) Encaminhar ao Sr. Modesto mais 200 folders do grupo para serem
distribuídos durante a LABACE;
g) Realizar a tradução dos Guias de Segurança de Voo juntamente com o Sr.
Marun, caso o Cap.Nelson não possa realizá-la;
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i) Realizar as apresentações nos eventos organizados pelos SERIPA;
j) Fazer os gráficos a partir de 2005 combinando o número de helicópteros
matriculados no RAB e número de acidentes aeronáuticos com helicópteros civis
em cada ano;
k) Revisar o Guia de Segurança de Voo que versa sobre o SMS e, em seguida,
encaminhá-lo ao Sr. Bruno Villela para divulgação; e
l) Solicitar o custeio pelo CENIPA e imprimir 200 unidades do cartaz de
divulgação do grupo após a sua prontificação.
A todos os componentes do grupo
a) Ressarcir o valor pago para a criação do site ao Sr. Bruno Villela;
b) Encaminhar ao Sr. Bruno Villela as datas de futuros eventos relacionados ao
grupo para que sejam atualizados no site;
c) Opinar, na próxima reunião, sobre quais guias terão sua divulgação feita por
“filipetas”;
d) Aceitar o convite para o site SOSIUS de gerenciamento das atividades do
grupo;
e) 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

__________________________
Kleber Lyra Leal
Oficial de Segurança de Voo
SIPAAerEx

__________________________
Paulo Sérgio de M. Machado
Gerente de Segurança
HELIVIA

__________________________
Raul Lins Barradas Neto
Oficial de Segurança de Voo
CENIPA
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