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Item Assuntos Abordados 
Ação / Responsável 

(Resumo da ação definida / 
Função ou Nome) 

Data 
(Prazo limite para 

realização da ação) 

01 

 
Participantes da reunião: 
 
Presencial: 
Lilian Pavani – Viracopos 
Daniel Rodrigues Pires Bezerra - Infraero 
Ten. Anderson Luiz Guilherme – SRPV/São Paulo 
 
Call: 
Fábio Lopes Magalhães – ANAC 
 

CGRA Viracopos INFO 

02 O objetivo desta reunião foi definir a estratégia para contato com a comunidade do município de Valinhos, em 
retorno às reclamações registradas em Viracopos e no Ministério Público. CGRA Viracopos INFO 

03 Foi realizado um breve apanhado do histórico das ações realizadas por Viracopos e assuntos discutidos na 
reunião anterior. CGRA Viracopos  INFO 

04 

Foi reforçado que as alterações do espaço aéreo paulista através do Projeto Terminal São Paulo NEO 
resultarão numa mudança de ponto de curva para altura de curva, diluindo o ruído.  
 
Infraero/torre de controle assumiu a responsabilidade de apresentar as informações referentes ao tráfego aéreo 
para a comunidade, desde que o SRPV envie previamente uma apresentação. 

CGRA Viracopos  INFO 

05 Tanto SRPV quanto Infraero/torre de controle acham importante envolver cias aéreas como ouvintes nesse 
primeiro momento de contato com a comunidade. CGRA Viracopos INFO 

06 Viracopos informou que contratou empresa especializada e iniciou a revisão das curvas de ruído CGRA Viracopos 02/08/2019 
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07 

Foi definido que para a realização da reunião com a comunidade cada uma das entidades envolvidas deverá 
elaborar uma apresentação de no máximo 20 minutos sobre as suas responsabilidades e ações.  
 
- Viracopos abordará o recebimento de ouvidorias, o monitoramento realizado e a revisão das curvas de ruído; 
 
- SRPV/Torre de controle falarão a respeito do tráfego aéreo, planejamento de procedimentos de saída e 
ganhos operacionais de adequação das rotas; 
 
- ANAC abordará as regulamentações legais da aviação civil a respeito de ruído  

Todos INFO 

08 Foi proposto que a reunião com a comunidade de Valinhos seja realizada entre os dias 11 e 14 de novembro de 
2019 Todos INFO 

09 As apresentações deverão ser compartilhadas para alinhamento até o início da semana anterior à reunião, ou 
seja, dia 04/11/2019 Todos INFO 

10 
Diante da apresentação e da previsão de implantação do Terminal São Paulo NEO em setembro de 2020, 
Viracopos propôs aguardar o início da nova operação para avaliar os pontos onde será realizado novo 
monitoramento, que poderá ser feito no primeiro semestre de 2021.   

CGRA Viracopos INFO 

11 

Adicionalmente ao Terminal São Paulo NEO, foi informado que entrarão em operação procedimentos de saídas 
omnidirecionais para voos cargueiros, fazendo com que as saídas sejam em linha reta até que se atinja a altura 
acima de 4000 pés, quando será possível curvar. Esse procedimento também implicará na redução de ruído 
sobre o município de Valinhos. 

SRPV/SP INFO 

12 Viracopos se responsabilizou por reservar data e local para a realização da reunião e fazer a divulgação da 
mesma junto aos interessados. CGRA Viracopos INFO 

 




