
Esse profissional garante que você chegue 
seguro em seu destino! Saiba mais

Seu voo corre risco!

Empresas aéreas e ANAC querem acabar 

com a profissão de mecânico de aeronave

CUIDADO!



O maior patrimônio da 

segurança de voo
O maior patrimônio da 

segurança de voo

Acidentes aéreos noticiados pela 
grande imprensa nos últimos meses 
ao redor do mundo, especialmente 

no Brasil, tem chamado atenção da sociedade.

Não é para menos, o tema é preocupante.
Em janeiro de 2017, um voo da Azul Linhas 
Aéreas que partia de Salvador (BA) para Ara-
caju (SE) pegou fogo na turbina, forçando o 
piloto a fazer um pouso de emergência.  Para 

evitar uma tragédia, o piloto jogou o com-
bustível no mar. Os passageiros ficaram 

bastante assustados. 

Já em fevereiro de 2017 acon-
teceram três incidentes no país: 

um avião da Avianca teve 
que fazer um pouso de 

emergência, no Aero-
porto Internacional 

de Guarulhos, por 
causa de uma 

fumaça dentro 
da cabine.

O outro com o Airbus A320 da Latam, no 
Aeroporto de Congonhas (SP), onde ocorreu 
um princípio de incêndio em uma das turbinas, 
logo após a decolagem.

O terceiro aconteceu com o jato corporativo 
Beechcraft Hawker 800 que vinha de  Brasília 
e fez um pouso de emergência em Guarulhos, 
após detectar que um dos pneus do trem de 
pouso principal falhou.  Felizmente, nestes epi-
sódios, passageiros e tripulantes saíram ilesos. 

Dados preliminares da Aviation Safety       
Network, organização privada que coleta in-
formações oficiais sobre incidentes na aviação, 
revelam que em 2016 foram registrados no 
mundo 325 acidentes aéreos, sendo 19 fatais.

Reflexão sobre segurança de voo
Episódios preocupantes como esses nos 

despertam a refletir sobre um tema sério que 
pode estar ocasionando esses incidentes: pre-
carização nos serviços de manutenção dos 
aviões, que hoje é feita pelos mecânicos de                  

é a vida!é a vida!
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Dirigentes da FENTAC/CUT e dos Sindicatos Aeroviários filiados defendem manutenção da 

profissão do mecânico de aeronave na Câmara dos Deputados, em setembro de 2016

Foto: Claúdia Fonseca/Agência Amora
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manutenção preventiva de aviões que ficam 
nas pistas dos aeroportos.

Há mais de um ano a Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT 
(FENTAC)  vem alertando que a política de se-
gurança de voo das empresas aéreas brasilei-
ras está severamente prejudicada por medidas 
de redução de custos e precarização.

A  substituição do mecânico de aeronave, 
que tem um vasto conhecimento técnico, por 
funcionários terceirizados, profissionais sem 
formação técnica e, em alguns casos, pelo pró-
prio piloto é um exemplo.

Risco à vida
Isso é extremamente grave porque pode 

acarretar consequências desastrosas e colocar 
em risco a vida e a integridade de milhões de 
pessoas que voam nos aviões das companhias.

Essa medida, utilizada para reduzir custos, 
tem sido adotada no dia a dia pelas empresas 
aéreas e com anuência da Agência Nacional 
da Aviação Civil (ANAC). Elas justificam que as 
aeronaves não precisam do mecânico alegan-
do que as aeronaves são “modernas” e que 
não há exigência de um profissional para a ta-
refa de inspeção.

Há denúncias, de que o próprio piloto tem 

feito parte do trabalho de vis-
toria, isso é um absurdo!

Graças à denúncia da FENTAC 
e dos sindicatos filiados de aerovi-
ários o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e a Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC) autuaram a Avianca, Azul, Gol 
e a Latam, no Aeroporto Juscelino Kubitschek, 
em Brasília, por tentativa de precarização de 
mão de obra desses profissionais.

Outra ação foi uma audiência pública 
na Câmara dos Deputados, em Brasí-
lia, em setembro de 2016, que reuniu 
representantes dos trabalhadores e 
das empresas aéreas e o assunto 
em destaque foi a importância das 
empresas manterem o mecânico 
de pista.

Lançamos uma Frente 
Nacional para Manutenção 
da Aviação Segura para 
valorizar essa profissão 
que é essencial para 
segurança de voo!  
Nessa publicação, 
mostraremos pra 
você, passageiro, 
mais sobre a sua 
importância! 

Contamos com o seu apoio! 
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O mecânico de pista verifica quando o avião pousa no Aeroporto e vê se tudo 
está em ordem para que possa decolar em seguida com os passageiros. Ele 
também:

Mecânico GARANTE QUE O AVIÃO VOE EMMecânico GARANTE QUE O AVIÃO VOE EM

• Acompanha a chegada do avião e a aterrissagem no solo;

• Vistoria a fuselagem externa e os sistemas hidráulico, elétrico e pneumático, 
para verificar se não tem vazamentos.

• Faz a  verificação visual de toda a asa e da empenagem;

• Analisa as luzes e os equipamentos de navegação, como superfícies de 
comando e asas, identificando eventuais riscos e danos;

“Estima-se que no Brasil têm 12.000 mecânicos de 
aeronaves. Números do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) do Ministério do Tra-

balho e Emprego mostram que as empresas demitiram 1.319 profissionais  (mecânicos de pista 
e hangares). 

São Paulo,  Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais lideram as demissões.
Segundo a ABMMA, já são mais de 3.500 mecânicos desempregados desde 2015, que não 

conseguem retornar ao mercado de trabalho devido à política de redução de custos com o setor 
de  manutenção praticada pelas empresas aéreas”.
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Este profissional é formado 
a partir de cursos livres homo-
logados (autorizados e supervi-
sionados) pela ANAC (Agência 
Nacional de Aviação Civil, ór-
gão do governo federal). A for-
mação dura em média de dois                    
a cinco anos.

Precarização e sobrecarga 

Um profissional sem formação 
em mecânica, ou o despachante, 
tem feito parte das atividades. Em 
alguns aeroportos, empresas tercei-
rizadas são contratadas para fazer 
outra parte do serviço. Há denún-
cias que o próprio piloto ou o copi-
loto estão fazendo parte do trabalho 
do mecânico, como o “walk around” 
(do inglês, caminhar ao redor).

Essa verificação externa da aerona-
ve é necessária para analisar danos 
que ocorreram enquanto a aeronave 
estava voando e que os manuais dos 
fabricantes não podem prever como: 
raios, danos estruturais, ou outros cau-
sados por impactos de aves, que po-
dem até entrar na turbina e atrapalha-
rem um novo voo.

Mecânico GARANTE QUE O AVIÃO VOE EMMecânico GARANTE QUE O AVIÃO VOE EM
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Denúncia dos mecânicos viraliza 
nas redes sociais

Algumas empresas aéreas brasileiras estão sobrecarregando os profissionais 'orange 
cap' (boné laranja, em inglês), 'blue cap' (boné azul) e o DOT (Despachante Operacio-
nal Terrestre) que atuam na pista acompanhando a colocação das bagagens e o serviço 

de rampa para fazer outras funções pertinentes aos mecânicos de pátio de hangar e oficinas. 
Isso é um absurdo porque esses profissionais já estão assumindo responsabilidades a mais do 
que já têm e não possuem a qualificação técnica exigida para a função de mecânico. 

SAIU NA MÍDIA
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MecAnicO na pista: seguranCa A Vista
Para valorizar a impor-

tância da profissão para 
segurança de voo, a Fe-

deração Nacional dos Traba-
lhadores em Aviação Civil da 
CUT (FENTAC), a Federação 
Nacional dos Trabalhado-
res em Transportes Aéreos 
da Força Sindical (FNTTA) e 
a Associação Brasileira de 
Mecânicos de Manutenção 
de Aeronaves (ABMMA) lan-
çaram a Frente Nacional 
para Manutenção da Avia-

ção Segura (FNMAS), que definiu 
as seguintes ações: 

Campanha de sensibilização sobre a importância 
da profissão (esse informativo);

Mobilização nacional para pressionar a Agência 
Nacional da Aviação Civil a alterar a legislação atual, 
que é muito branda,  adotando uma norma mais rígi-
da para inspeção das aeronaves;

Realização de audiências públicas na Câmara e no 
Senado para alertar o legislativo;

Elaboração de um documentário;

Criação de um dossiê sobre os problemas técnicos 
que ocorrem todos os dias nas aeronaves e de um 
banco de dados sobre as demissões. 
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MecAnicO na pista: seguranCa A Vista

Passageiro seu 
apoio é fundamental. 

Compartilhe!

Será distribuído nos aeroportos um docu-
mento em defesa de nossa profissão! Você 
também pode assinar na internet pelo Avaaz 
(abaixo) e via QR Code por meio do seu celular 
ou tablet.

#vooseguro: Em defesa 
da profissão de Mecânico 
de Aeronave

https://goo.gl/oGCX1h

#vooseguro
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