
Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT 

Rua Vieira de Morais, n.º 2110 – Sala 805 – Campo Belo - CEP 04617-007 
São Paulo - SP - Brasil - info@fentac.org.br - Tel.: (21) 5096-2442 

CNPJ: 01.206.428/0001-58 

                                                                       São Paulo/SP, 27 de agosto de 2021. 
OF.PRES.014/2021 
 

Ao Senhor 
Diretor-Presidente: Juliano Alcântara Noman 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
 
A Senhora 
Chefe de Gabinete: Ana Santos de Sá Benevides 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
 
Ao Senhor 
Superintendente de Aeronavegabilidade: Roberto José Silveira Honorato 
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC 
 
Requerimento: Solicitação de Reunião 
  
Assunto: REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL e IMPACTOS NA 
SEGURANÇA DE VÔO. 
 
Com os nossos cumprimentos, dirigimo-nos a V.Sa. para tratarmos do assunto 

acima referenciado. 

Cumpre-nos esclarecer que, está Federação (FENTAC) representa todos os 

trabalhadores/as aeroviários, que prestam serviços no âmbito dos aeroportos de 

representação do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos, Sindicato dos 

Aeroviários de Pernambuco e Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. 

Vimos através de este requerer uma agenda de reunião para tratar de temas 

relacionados aos RBAC´s e também das resoluções e emendas relacionadas que 

se referem na execução das atividades de “Manutenção, manutenção preventiva, 

reconstrução e alteração” devido a riscos eminentes com impactos diretos na 

segurança de voo diante de possíveis alterações que possam ocorrer nos SGSO 

das Cias aéreas.  

Portanto diante das noticias de que as empresas aéreas procuraram esta 

conceituada Agência para discutir, flexibilizações nos regulamentos, 

aplicabilidades e definições, considerando as autorizações para executar serviços 

em manutenção de linha por trabalho supervisionado, sabendo da decorrência e 

as reponsabilidades que confere aos profissionais que representamos, 

entendemos ser prioritário também o diálogo entre regulador e executor para que 

haja os avanços e atendimento das necessidades da Aviação Civil Brasileira sem 

riscos para segurança de voo. 

Certo do amplo entendimento e interesses comuns sobre o tema a FENTAC se 

coloca a disposição para esclarecer e se posicionar colaborando no que se 

referem os papeis de cada instituição dentro do sistema da aviação civil 
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ampliando cada vez mais o nível de excelência no atendimento dos serviços 

prestados. 

Na expectativa de um retorno o mais breve possível, valemo-nos do ensejo para 

renovar protestos de elevada estima e considerações, aguardamos. 

 

Atenciosamente,  

 

 
 
 
 
 

 
 

Paulo Alexandre Pereira da Silva 
Presidente / FENTAC 

paulo.pereira@fentac.org.br 
 


