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   Caros leitores, bem-vindos a bordo da Edição 01

da nova Flightdeck Magazine. Como parte de uma nova
política de gestão, a ABRAPAC oferece a seus sócios
uma nova identidade visual, com um novo site, novas
mídias, e também novos benefícios,  parcerias e princi-
palmente um novo olhar sobre o mercado e as deman-
das de seus associados.

        Nesta edição, apresentamos uma nova roupagem,
buscando facilitar o  acesso as informações essenciais
no cotidiano dos Pilotos.

        No espaço de Safety, chamamos a atenção para um
perigo conhecido de quem voa nos céus brasileiros,
mostrando as novas nuances com a recente aprovação
dos projetos de lei que autorizam a soltura de certos
tipos de balão.

        Nossa matéria de capa, apresenta a nova gestão da
ABRAPAC. Descrevemos  os desafios encontrados atual-
mente em virtude do cenário econômico e também o
que virá pela frente, com as medidas que podem ser to-
madas durante a travessia deste período.

        Como parte da filosofia da nova gestão em dar apoio
aos seus associados e levando em consideração a nova
realidade do  mercado, trazemos nesta edição um artigo
mostrando o que se espera do profissional aeronauta,
como se adaptar em tempos de crise e ao mercado sub-
sequente.

        Finalmente, em nossa coluna de Direito Previdenciá-
rio, as orientações práticas que norteiam o piloto para
uma aposentadoria justa e confortável.

        Você também tem espaço em nossas publicações.
Fique à vontade para contribuir com algum relato im-
portante para a classe aeronáutica. Envie sua sugestão
para imprensa@pilotos.org.br.

        Uma ótima leitura a todos!
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A Flightdeck Magazine representa
o espírito da nova administração 
da ABRAPAC, com uma nova
roupagem, buscando novas soluções
e uma maior proximidade com
associados e parceiros.

NOVOS TEMPOS



PERIGO NO AR
        Imersa a cultura nacional trazida pelos
portugueses, a soltura de balões acontece
normalmente nos meses de junho e julho, porém
com a popularização do ato alinhado à facilidade
em encontrar materiais para a confecção de
balões, o avistamento ocorre em todas as épocas
do ano. Em festas juninas, finais de campeonatos
de futebol ou até mesmo em comemorações de
aniversário.
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        Há quem defenda que os balões são essenciais
à atividade cultural, contudo quando pensamos em
responsabilidade, tudo se transforma numa
poderosa arma prejudicial ao meio ambiente, às
redes elétricas e à aviação.

        Vejamos a força de impacto em comparação
com pássaros:

Força de impacto de um pássaro*  

(ganso 6.8kg)  

200 kt  16 ton.  

250 kt  26 ton.  

280 kt  32 ton.  

 

No último dia de 2020
um voo da Avianca pousou

em emergência em
Bogotá, após ter a asa e

um dos motores atingido
por balão

        Com a criação da legislação ambiental,
interessados nesta prática cultural, apresentaram
projetos de lei visando a autorização para a soltura
de balões ecológicos, os balões sem chamas.
Comprovadamente, balões ecológicos ou não,

causam danos às aeronaves, mesmo que não ocorra
um sinistro. Um balão pode obstruir os  tubos de
pitot das aeronaves, deixando-as com indicações
errôneas.



        É possível encontrar balões de aproximadamente
90 metros, com 210 kg de parafina de vela e algodão,
com botijões de gás e com centenas de kilos de
ferragem. Já calculou a força de impacto caso venha
a colidir com uma aeronave?

pilotos.org.br
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        Nos anos de 2017 e 2018 a polícia ambiental do
estado de São Paulo trabalhou arduamente no
combate ao crime de soltura, apreendendo
aproximadamente 190 balões, fechando mais de 20
fábricas e confiscando materiais que seriam usados
para a montagem de aproximadamente 500 balões.
Não é possível quantificar quantos acidentes aéreos
essas ações evitaram, mas com certeza tornou o
espaço aéreo mais seguro.

        Muitos dos referidos projetos de lei municipais
e estaduais foram aprovados nos Estados e em
diversas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e
Paraná.

        A legislação ambiental protege o meio ambiente, 
porém não houve o complemento a legislação
aeronáutica, deixando de trazer a segurança
necessária para as operações aéreas, onde os aviões
dividem os céus com os balões.

‘’A IFALPA classificou
o espaço aéreo brasileiro

como criticamente
deficiente“

        No site do CENIPA (Centro de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) há diversos
alertas sobre o assunto, inclusive com relatório
final de incidente ocorrido com aeronave comercial
de grande porte, além de reportes de pilotos
nacionais e  internacionais em aproximações para o
pouso e em decolagens.

Entre 2017 e 2018
a Polícia Ambiental

apreendeu 190 balões
e fechou mais de 20
fábricas, evitando a

soltura de mais de
500 balões.

        Em determinado momento, a IFALPA (The
International Federation of Air Line Pilots Association)
classificou o espaço aéreo do Brasil como criticamente
deficiente, a famosa e temida “black star”, uma vez
que não houve resposta da SAC (Secretaria de Aviação
Civil) ao ofício encaminhado anteriormente.

        O assunto não está esgotado e esta longe de
uma solução saudável. A recomendação dada aos
pilotos de aeronaves por diversas entidades é que
sejam intensificados os reportes, para que o
CENIPA tenha números reais do perigo baloeiro,
trazendo de forma evidente, que medidas devem
ser tomadas pelas autoridades aeronáuticas,
policiais e ambientais.



PARA SUA VIDA!
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   Miami, FL - A crise realmente
abateu o mercado da aviação em
todos os países. A redução dos
voos e consequentemente a
demissão de funcionários nas
companhias aéreas fez com que o
mercado fosse reduzido drastica-
mente.

GREEN CARD PARA PILOTOS E
ENGENHEIROS AERONÁUTICOS NOS EUA

       Durante 2020, os fabricantes
de aviões nos EUA entregaram
2.399 aeronaves da aviação
comercial e da aviação privada,
incluindo tipos movidos a pistão,
turboélices e jatos comerciais.

       Essas entregas para 2020
valiam cerca de US$ 20 bilhões,
o que representa 14,8% menos
em 2019.

        Por segmento, fabricantes
de aeronaves entregaram 644
jatos comerciais em 2020 (que-
da de 20,4%), 443 turboélices

        Por estes dados constata-se
este enxugamento do setor.
Mas, um fato que chama
atenção de muitos especialistas
é a retomada desta aviação com
maior força. Um exemplo disso
é a aviação executiva que
começa a se despontar justa-
mente por causa da preocupação
em voar aeronaves com número
reduzido de passageiros.
Pensando nesta retomada o
governo americano tem benefi-
ciado a imigração de profissio-
nais da aviação como pilotos e
profissionais de solo.

‘’O governo americano
tem beneficiado a

imigração de profis-
sionais da aviação.

Tanto pilotos, como
profissionais de solo.“

(queda de 15,6%) e 1.312 aero-
naves movidas a pistão (queda
de apenas 0,9%), informa o
grupo comercial.
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        O governo dos Estados Unidos
está concedendo Green Card para
pilotos brasileiros que queiram
viver e trabalhar nos EUA. O visto é
chamado de EB-2 NIW que atende
pilotos de avião ou helicópteros
com experiência e formação
específica na aviação. O candidato
para este visto não precisa ter
qualquer oferta de emprego nos
Estados Unidos. 

        Este Green Card também
atende os profissionais de
manutenção ou engenharia de
aviões. 

        O CEO e fundador da HAYMAN-
WOODWARD, especializada em
expatriação de pilotos em vários

países, Leonardo Freitas confirma
o aumento de emissões de Green
Card para tripulantes. “O mercado
apesar da crise da pandemia está
se preparando para uma retomada
nos próximos anos. Empresas
americanas e europeias da aviação
executiva se movimentam para
investir em voos privados com
menos passageiros. Este é o
momento de internacionalizar a
carreira.” afirma Leonardo Freitas
que também é piloto.

Leonardo Freitas é piloto, CEO e
fundador da Hayman-Woodward,
especializada em expatriação de
pilotos em diversos países.



UMA ,NOVA GESTÃO
BUSCANDO NOVAS
SOLUÇÕES.
É com muita satisfação que
apresentamos, a seguir,
nosso novo pacote de
parcerias e benefícios!



Auxílio
Mútuo

ABRAPAC

Visando sempre agregar conteúdo de valor aos nossos associados,
além dos parceiros acima, a ABRAPAC também apoia as
 seguintes instituições:

ASSOCIE-SE PARA USUFRUIR DESTES E MAIS BENEFÍCIOS!

www.pilotos.org.br

Clínica de Odontologia

Professor
J.A. Barbieri

DELPHINA FERREIRA & ERIKA LIMA
ADVOGADOS ASSOCIADOS
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ABRAPAC, NOVOS TEMPOS
        Há alguns anos eu dividia a opinião com um
grupo de amigos que dirigiam a ABRAPAC, que
mudanças eram bem-vindas, para que a associação
pudesse crescer. Na oportunidade fui voto vencido.
Dizia-se que minhas perspectivas eram fruto de
sonhos.

‘’Precisamos quebrar
paradigmas que emperram

o crescimento e o
fortalecimento da ABRAPAC.“

        Pois bem, após estes anos,
assumo a ABRAPAC com igual
tamanho.

        Convenhamos, sonhar é o
combustível para quem deseja
empreender e ainda que o 
sucesso dependa de outras variáveis, nem sempre
tangíveis, dirigir a ABRAPAC exige altruísmo ao
longo do exercício. 

        Empreender em qualquer negócio requer
que exista antes mesmo de um plano de
negócios, o componente sonho, sem o qual o
empreendimento não decola, sobretudo
tratando-se da ABRAPAC.

        Provavelmente ela não estaria
preparada para as adversidades
atinentes à necessidade de
crescimento e maioridade.

         É com esse espírito altruísta e
empreendedor e com a finalidade
de resgatar e elevar a representa-

tividade da ABRAPAC que esta gestão assume o
biênio 2021/2022. 

Esta nova gestão assume
a ABRAPAC em um cenário 
crítico, devido ao cenário mundial,
porém com boas perspectivas para
os próximos anos.
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        Para tal, estamos trabalhando para conquistar
diversas parcerias melhorando e ampliando os
benefícios e também criando condições para
promover o crescimento e o fortalecimento da
ABRAPAC. 

        E como a ABRAPAC não é uma empresa onde
o presidente pode conduzir soberanamente,
lembremos que somos uma associação onde a
responsabilidade é compartilhada entre
dirigentes e sócios. 

        O planejamento visando atender objetivos
claros de fortalecimento e crescimento da
associação sem a participação e anuência
manifestado pela maioria que deseja uma
ABRAPAC forte e representativa, fica fragilizado.

‘’A ABRAPAC não é uma empresa
onde o presidente pode conduzir

soberanamente. A responsabilidade
é compartilhada entre dirigentes

e sócios.“

        É oportuno destacar que, quanto maior for a
ABRAPAC, mais fácil serão as negociações junto
aos credores e as demais empresas com vistas a
melhorar e ampliar os benefícios para você e seus
familiares. Também interessa ao quadro de sócios
saber que existe um canal de comunicação com
as autoridades para não só participar de debates
como discutir assuntos que contribuem com a
segurança do voo e a eficiência dos negócios na
indústria de aviação.

        Para tal precisamos quebrar paradigmas que
emperram o crescimento e o fortalecimento da
ABRAPAC. 

        E é com este pensamento que dividimos nossa
gestão em quatro fases:

        A primeira, uma reforma. Começamos na
"fachada externa". Hoje temos uma nova imagem,
mais moderna, original e funcional.  Apresentamos
um novo site, mídias sociais ativas e perceptíveis
através de recordes de seguidores. Hoje contamos 
com uma Gestão de Marketing e com uma Diretoria
funcional e atuante nas áreas de interesse dos
associados. Tudo isto com o melhor custo benefício.
Também estamos promovendo mudanças internas
para melhorar a eficiência nos processos e 
preparação para recepcionarmos melhor. 

Na gestão atual a responsabilidade
é compartilhada entre presidente,
dirigentes e sócios. À direita na foto, 
Arnaldo Frank, Diretor de Safety.
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        Estudamos e identificamos equívocos que
fragilizam o caixa e consomem reservas.

‘’Construímos novas
parcerias e fortalecemos
outras, para entregarmos

maiores e melhores
benefícios.“

        A segunda fase caracteriza-se pelo lançamento
de uma campanha publicitária, expandindo a
ABRAPAC e tornando-a mais sólida.

        A terceira fase será marcada por projetos
buscando a maioridade como uma associação
representativa no segmento. E a quarta e última,
visamos o congraçamento de todas elas.

        Em meio a todo este trabalho interno, estamos
atentos ao cenário da aviação impactado pela
política de lockdown instituído pelas autoridades. 

        Segundo estudos e avaliações da IATA, os
programas de vacinação - em andamento no Brasil
e no Mundo -, trarão de volta uma recuperação na
ordem de 50% no tráfico de passageiros.

        O mercado americano já
reage consoante a vacinação e
revela a procura por aviadores.
Seguindo a tendência,
observa-se em alguns países da
Europa, o surgimento de novas
companhias aéreas como
aquelas verificadas na Noruega,
no Reino Unido e a nova
ALITALIA.

        As recentes pesquisas publicadas pela IATA e
por uma das mais renomadas revistas de medicina
do mundo, a LANCET, muito interessa ao setor.

        A IATA revela em sua última pesquisa com
viajantes, a confiança crescente no retorno às
viagens aéreas, fruto do sentimento que se apoia
na vacinação. Já a Lancet, publica o tão esperado
resultado das pesquisas que revelam a eficiência
das vacinas na diminuição das múltiplas
inflamações, além do controle de transmissão do

coronavírus, gerando a queda nos números de
internações e mortes no mundo, a exemplo que já
colhe, os Estados Unidos, Reino Unido, Isl ândia,
Espanha e Israel.

        No Brasil não será diferente. Afinal verificamos
a reação dos usuários do modal aéreo no final do
3° trimestre e durante todo o 4° trimestre de 2020
até meados de fevereiro de 2021, confirmando
assim a demanda reprimida existente. Com o
programa de vacinação em efeito, não só este
comportamento será confirmado como também,
as autoridades e gestores de companhias aéreas
preveem o retorno do tráfego e uma retomada
esperada com crescimento continuo e consisten-
te para que o mercado possa atingir os índices
de movimento de 2019 no horizonte de 4 a 5
anos, conforme revelam os diagnósticos da
própria IATA. 

        Na indústria, fabricante de aviões como a
a Boeing, registrou no primeiro
trimestre pedidos de carteiras
recordes. Nas palavras do CEO
da Qantas, "Esta é a hora de
comprar aviões".

        Também aqui, verificou-se
o crescimento significativo da
aviação executiva.

        Observamos ainda a chegada de novas com-
panhias aéreas regulares como a ITA e a NELLA. 

        A própria Embraer fechou 2020 com o caixa
melhor que em 2019 e pretende nos próximos três
anos um crescimento em receita e em tamanho
anteriores a pandemia, segundo declarações da
presidência. Inclusive já conta com dois grandes
projetos para o mercado global divulgados pela
mídia. 
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        Entendemos que as empresas de aviação e a
indústria aeronáutica do Brasil e do mundo, seguem 
a receita de adequação dos voos à demanda atual,
buscando aumentar a liquidez e a preservação do
caixa, preparando-se para a retomada em resposta a
verificação dos registros de queda nas internações
por COVID que tomam corpo nos EUA e nos países
da Europa. 

        No Brasil o governo negocia vacinas com sete
laboratórios que entregarão 562 milhões de doses
até o final do ano. Desde de janeiro quando
começou a vacinação, foram entregues aproxima-
damente 30 milhões de doses e a partir de agora,
o Instituto Butantã e a Fiocruz produzirão vacinas
no país aumentando exponencialmente a
produção conforme alude da imprensa e do
próprio ministério da saúde. 

        Concomitante ao cenário, a ABRAPAC trabalha
na intenção de estar pronta para a retomada e assim
atender as demandas do mercado da aviação geral,
cargueira, regular e dos nossos colegas expatriados
além de um olhar para os Comandantes
aposentados.

        Por fim, abrimos um canal de comunicação junto
a ANAC, visando atender as demandas da categoria
e em especial a discussão do novo modelo de
documentação e seu impacto no dia a dia dos
profissionais e dos negócios.

        Portanto, o momento atual é de união e de auxílio
mútuo, nos preparando para o cenário de recuperação. 

        Participe e lembre-se de quem dirá o tamanho, a
autoridade, a capacidade e o crescimento da ABRAPAC
é você.   

        Esteja atento e acompanhe nosso site e nossas
mídias sociais, pois está próximo o início na
divulgação das primeiras parcerias estratégicas.

        Peço que contatem a secretaria e atualizem
seus e-mails para receberem as novidades.
Muitos cadastros estão desatualizados.

        Trabalhamos para atender você e a sua família.
Desejamos colaborar mais e melhor com o
mercado para sermos parceiro dos negócios nesta
retomada que se aproxima concorrendo para o
retorno do emprego, aumento de divisas ao erário
e progresso da aviação. 

Contamos com você!

Ubiratan S. Rocha
Piloto de Linha Aérea
Presidente da Associação Brasileira
de Pilotos da Aviação Civil - ABRAPAC
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ALÉM DO PILOTO
    A aviação continua com o propósito de
transportar pessoas, bagagens e cargas. Não há
perspectiva que a aviação mude nos próximos anos
como finalidade. O que temos e teremos são pilotos
de uma nova época. Pilotos de aeronaves que estão
desde antes ramificando as habilidades e
competências que possuem sem esquecer do
especialista de voo dentro de si. Muitos pilotos estão
procurando outras áreas profissionais e adicionando
o conteúdo e práticas novas de uma segunda
profissão na primeira. São basicamente cincos tipos
de profissionais que somam duas experiências e que
formam muitas vezes uma dupla com altíssimo
potencial de sucesso: Piloto/Administrador, Piloto/
Engenheiro, Piloto/Advogado, Piloto/Empreendedor
e Piloto/Investidor Profissional.

        Tradicionalmente a carreira dos pilotos era restrita
as aeronaves que pilotavam, treinamentos, segurança
de voo, gerenciamento de escala e despachos de voo

As promoções e ganhos de posição no trabalho
eram preferencialmente piloto “Master”, instrutor de
voo, instrutor de simulador, examinador de voo e de
gerente no papel de piloto chefe ou de diretor de
operações.

        A primeira mudança aparente desses novos
profissionais surgiu no final dos anos 90, com as
primeiras turmas do curso superior de Ciências
Aeronáuticas. O Piloto/Administrador foi o mais
comum porque muitos aproveitaram fortalecer o
conhecimento acadêmico (especializações, MBA,
certificados) logo após o bacharelado e imergiram
em setores de seguros e manutenção de
aeronaves, engenharia de operações, negociação
e leasing de aeronaves por exemplo. Paralelamen-
te o Piloto/Engenheiro era um profissional já
conhecido e raro que   apareceu forte nos setores
citados acima e ambos administradores ou
engenheiros, porém pilotos, alcançaram posições
hierárquicas de destaque no meio. Destes ainda 

Por: Cmte Luiz Augusto Dutra
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‘’Muitos pilotos estão
procurando outras áreas

profissionais e adicionando o
conteúdo e práticas novas de

uma segunda profissão
na primeira.“

derivou uma parcela que foram pioneiros em
tecnologia de informação e puderam contribuir tanto
internamente nas empresas que trabalhavam como
prestadores de serviços.

        O Piloto/Advogado, outro profissional que
conquistou uma fatia dos pilotos, foi com uma
legislação nacional e internacional mais específica
e atuante, tantas crises econômicas que produziram
questões trabalhistas complexas, o crescimento de
seguros e conflitos jurídicos, acordos e convenções
sindicais por exemplo que tornaram o direito
essencial e a visão do piloto uma ótica mais precisa
para solução de demandas.

        O Piloto/Empreendedor nasceu como um profissional
de ação que não mede esforços e concilia com o voo o
próprio negócio. É um piloto ou
um grupo que nasceu autôno-
mo, que gosta de criar e enfrentar
desafios. São adeptos das
franquias, locadoras de automó-
veis, restaurantes/lanchonetes,
construtoras ou proprietários de
escolas de aviação, hotelaria,
consultorias técnicas, suporte e
planejamento de voos.

        E, por último, o Piloto/Investidor Profissional. Muitos
pilotos começam aprimorando os conceitos no mercado
financeiro e de capitais e atingem um grau de performance 
avançado no assunto a ponto de ingressarem em
corretoras como assessores de investimento. Estes são
habilidosos com o risco, pois é da natureza do piloto de
aviões vivenciar um ambiente de incertezas e de oscilações
e lidar com o resultado, seja qual ele for.  

        Há dois pontos em comum entre as novas versões de
pilotos: intelectual e desapegados. Pilotos da série descrita
são intelectuais por vocação e desapegados por natureza.

        Enxergam o planeta como se fosse pequeno, são
exatos e sequenciais, tem pensamento modular e linear
dependendo da situação ou podem trocar para o aleatório
num instante caso seja necessário. Concluem tudo com
praticidade, mas o foco é meta e projeto. Professores nos
quesitos: comunicação, mobilidade e tecnologia.

        Estima-se acordo a IATA, Associação Internacional
de Transporte Aéreo, que a partir de 2024 teremos
uma recuperação de passageiros superior à pré pan-
demia, na ordem de 4,5 bilhões de passageiros por
ano. Para o transporte de carga, a IATA acredita já em
2021 que o transporte se normalize ou chegue perto
disto.

        A condição econômica mundial depende da
vacinação e as projeções são distintas, como por
exemplo, a do Banco Mundial que apresenta uma
positiva e outra de estagnação. No cenário de
pausa a aviação sofreria soluços e a sustentabili-
dade da indústria estaria em risco. No cenário
positivo, a economia teria um aquecimento súbito
e desenfreado devido as transformações e
mudanças que o mundo pós Covid trouxe. E, em

ambas as apostas, os profissionais
do duo estariam preparados e
prontos.  

        A associação de duas profissões
pode ajudar muito. É fato que aumen-
ta o leque de oportunidades e pro-
duz uma mescla proveitosa porque
o piloto torna-se uma ferramenta
mais completa e disponível.

        Os pilotos podem não estar sozinhos neste mo-
vimento de junção de profissões. Pode haver outras
categorias de trabalhadores que também estão per-
cebendo a necessidade. Existe até um nome para
evidenciar os profissionais da soma: Portfolio Career.
São dentistas/professores de yoga, publicitários/
chefes de cozinha, arquitetos/tatuadores, cantores/
empresários, comissários/psicólogos, professores/
atores apenas para exemplificar um pouco.  

        A melhor parte destes novos pilotos é a questão
de sintonia com o futuro. Inimiga no passado para o
profissional clássico pode ser a melhor das amigas
dependendo de qual ocupação posterior este piloto
escolheu e se consolidou.  

        Muitos pilotos antigões já perceberam a novidade
e alguns se converteram, bem como muitos jovens
pilotos saem de fábrica com a ideia de somar profis-
sões. O número só tende a crescer.    
        É aguardar para conferir!



DE AVIADORES PARA A COMUNIDADE AERONÁUTICA

VISÃO

 Ser reconhecida como uma associação especializada na assistência, no ensino e cooperação
técnica junto à comunidade aeronáutica através da adoção das melhores práticas empresariais,

de compliance e de  responsabilidade social e ambiental perante às autoridades de
Estado e organizações da iniciativa privada no Brasil e no mundo.

 
MISSÃO

 Atuar de maneira ética e transparente com responsabilidade social e ambiental na aviação civil
brasileira e mundial,  através de estudos técnico-científicos que contribuam para a segurança de

voo, valorização e  bem estar da classe aeronáutica, beneficiando a sociedade como um todo.

 
VALORES

 Embasamento científico como premissa para todas as discussões.
Diálogo como recurso primário em todas as aproximações e demandas.
União visando ao fortalecimento da classe e à promoção de conquistas.

Democracia como baliza para decisões.
Transparência em todos os atos executados.

Comprometimento com as demandas dos nossos associados.
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AERONAUTAS TÊM DIREITO
A CONTAGEM DIFERENCIADA
PARA APOSENTADORIA.                     
EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCO PELOS AERONAUTAS
E AS PROVAS EXIGIDAS PARA COMPROVAR TAIS EXPOSIÇÕES. 

        Não restam dúvidas de que
os aeronautas estão expostos a
vários fatores de risco. São muitos
e vamos listar aqui os mais co-
muns. 

        Trabalham em horários irregula-
res, sob pressão, levando à situação
de estresse. Passam longos perío-
dos em posições desconfortáveis,
em grandes alturas, confinados e
expostos a materiais tóxicos, altas
temperaturas, ruído intenso, baro-
traumas, hipóxia, alterações do

ritmo cardíaco e pressão atmosférica
rica anormal. Também estão expostos
às "vibrações", geradas pelo funciona-
mento dos motores, pelo atrito no
deslocamento do avião pelo ar e
turbulências, de "radiações ionizantes,
" decorrentes de exposição aos raios
solares em altas altitudes do voo, por 
um longo período de tempo e de
forma repetida, devido à falta de
proteção natural da atmosfera por-
que o ar é rarefeito, e de exposição a
bactérias, fungos e vírus, decorrentes
da circulação interna do ar dentro do
 

avião em voo, gerados pela
respiração dos passageiros nos
percursos, líquidos inflamáveis –
combustível, entre outros.

        As condições de trabalho que
geram direito à aposentadoria
especial são comprovadas pelas
demonstrações ambientais que
caracterizem a efetiva exposição
do Aeronauta aos agentes nocivos.

A longa exposição ao ruído
e vibração dos motores é um
dos fatores de risco que podem
garantir uma contagem
diferenciada de aposentadoria
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        As demonstrações ambientais
podem ser feitas por vários docu-
mentos, entre eles, Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA); Programa de Gerenciamen-
to de Risco (PGR); Programa de
Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Constru-
ção (PCMAT); Programa de Contro-
le Médico de Saúde Ocupacional;
Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP); Comunicado de Acidente de
Trabalho (CAT).

        Entre estes documentos, desta-
camos o PPP - Perfil Profissiográfico
Previdenciário, documento histórico-
laboral do trabalhador, segundo
modelo instituído pelo INSS – Institu-
to Nacional do Seguro Social. Este
documento reunirá dados adminis-
trativos, registros ambientais e resul-

tados de monitoração biológica,
entre outras informações, durante
o período em que exerceu suas
atividades.

         O PPP deverá ser elaborado
pela empresa, ou equiparada à
empresa, de forma individualizada,
para seus empregados, trabalha-
dores avulsos e cooperados.

        Os aeronautas têm, ainda, a
possibilidade de utilizar laudos
técnicos periciais, como prova
emprestada. Esses laudos foram
produzidos em ações previdenci-
árias que têm a mesma causa de
pedir, visto que, foram confeccio-
nados por perito judicial, equidis-
tante das partes, e se trata de si-
tuação similar, na qual se analisou
as condições de trabalho de
empregado exercendo atividade

laborativa idêntica, com similari-
dade de condições e caracterís-
ticas.

        Por todas estas razões, de-
fendemos que os Aeronautas
tenham regime diferenciado de
contagem para a sua aposenta-
doria e entendemos que, com
os documentos e provas lista-
dos neste artigo, seja perfeita-
mente possível alcançar o be-
nefício com todos os seus direi-
tos garantidos. 

Dra. Elisandra Oliani





POUSO AUTORIZADO:
NOVAS PARCERIAS NO AR!
        Nós do projeto Encontros e Reencontros, estamos
iniciando uma preciosa parceria com a Abrapac. Por isso,
pensamos ser importante nos apresentarmos nesse
primeiro contato. Somos Celi Helena e Ricardo Lima,
ambos psicólogos, coordenadores e mediadores no
projeto. Contribuiremos através desta seção de Psicolo-
gia com conteúdos relevantes, tanto para os pilotos,
quanto para seus familiares.

        Em nossas experiências profissionais temos obser-
vado que na rotina de não haver rotina, os aviadores po-
dem se sentir negativamente absorvidos pelas longas
horas de trabalho, horários rígidos, pouco descanso físi-
co, mental e emocional. Sem encontrar acolhimento a-
dequado e compreensão das turbulências do cotidiano,
ogerenciamento da sua vida pessoal pode ser afetado,
campo fértil para o surgimento de conflitos internos, so-
ciais e familiares. Por estas razões, abrimos espaços para
dialogar genuinamente sobre essas dificuldades e an-
seios decorrentes de uma profissão muito valorizada
pelo 'status', mas pouco conhecida pela rotina estres-
sante e exaustiva. Sem falar em todas as angustias gera-
das pelo medo de desemprego durante a pandemia, ou
pela proximidade de uma aposentadoria compulsória. 

     Buscaremos juntos formas de trabalhar e atender
essas e outras demandas, priorizando o bem estar dos
associados. Já estamos elaborando artigos e encontros
com temas e abordagens que propiciem qualidade de
vida e desenvolvimento pessoal para quem trabalha na
Aviação. Já na próxima edição, falaremos sobre os 'RUÍ-
DOS na FONIA' - como trabalhar sua Escuta e AutoEscu-
ta. Por ora, te convidamos a conhecer melhor o nosso
trabalho em www.encontrosereencontros.com. br e
pelas redes @encontros.reencontros.

Dra. Celi Helena
Psicologia Clínica &
Consultoria

pilotos.org.br
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DIVULGUE AQUI
SUA MARCA!

Somos uma comunidade
de cerca de 800 pilotos

associados, com energia
e potencial para voos

muito mais altos!

Entre em contato através
do e-mail:

imprensa@abrapac.com.br



BRA 011 99379-0851
USA +1 407-538-3538
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