Campinas, 7 de abril de 2014.

Ilmo. Sr. MARCELO GUARANYS
MD Presidente da ANAC

Senhor Presidente,

Apresento a Vossa Senhoria uma proposta com o objetivo de aumentar a
eficiência na regulação, na gestão de qualidade e na segurança de voo junto às
Escolas de Aviação Civil.

Training
for
Excellence

A concorrência predatória vem deteriorando o ensino aeronáutico com a
mesma velocidade com que voam as nossas aeronaves comerciais. Programas de
instrução definidos com caráter COMPULSÓRIO nos manuais da ANAC não são
cumpridos, seguros para atividades práticas de alunos não são feitos, exigências
mínimas não são obedecidas, tudo isso, facilitado pelo baixo número de pessoal
disponível na ANAC.
Instituições sérias e comprometidas com o cumprimento da lei vêm
sofrendo sistematicamente com a ação daqueles que, visando o lucro fácil e rápido,
deliberadamente marginalizam um setor da nossa soberania dito “de segurança
nacional”.
A proposta que apresentamos agora a Vossa Senhoria não requer
mobilização de mais pessoal e muito menos acúmulo de tarefas pelo efetivo já
existente, qual seja, a divulgação do índice de eficiência dos alunos nas bancas, a
exemplo do que o DAC fazia há cerca de dez anos atrás.
Se Vossa Senhoria torna evidente a eficiência das escolas no site oficial da
ANAC, todas elas sem exceção, por uma questão de sobrevivência, passarão a
buscar índices cada vez melhores no afã de se manterem no mercado.

Ajudando a preservar a
História da Aviação
Comercial Brasileira

Com uma simples tabela de porcentagem atualizada mensalmente em seu
site, o ensino aeronáutico brasileiro sofreria uma guinada de 180° levando inclusive
aqueles que teimam em desobedecer às determinações da Agência a encerrarem
as suas atividades.
Em nossa opinião Senhor Presidente, o público merece saber quem é
quem para não decidir somente pelo preço, mas principalmente pelo que é certo e
seguro.
Por todos esses motivos submetemos esse pleito à elevada apreciação de
Vossa Senhoria na esperança de que possamos ver num futuro muito próximo, a
evolução do ensino aeronáutico em nosso país, bem como a conquista e a
manutenção de índices melhores no quesito segurança de voo; tudo isso, sem
termos que passar pelo desejado, mas demorado processo de aumento do efetivo
da ANAC.
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