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TÁXI-AÉREO É ESPERANÇA NO COMBATE À COVID-19 

A Operação Dínamo Brasil 2020 reúne pilotos, engenheiros, médicos, advogados, 

militares e jornalistas para viabilizar, de forma segura, o uso das aeronaves de táxi-

aéreo no apoio aos sistemas de saúde em todo Brasil 

 
São Paulo – 08/5/2020 – Mais de 150 aeronaves pertencentes a empresas de táxi-aéreo e 
transporte aeromédico estão disponíveis para ajudar governos municipais, estaduais e 
Federal a contornar as dificuldades de suprimento de materiais para prevenção e 
tratamento da Covid-19.  

Esse é um dos resultados da OPERAÇÃO DÍNAMO BRASIL, uma iniciativa para garantir apoio 
técnico e segurança aos operadores, que neste momento de crise foram autorizados pela 
ANAC a realizar o transporte de cargas, pessoal médico e pacientes.  

Concebida pela ABTAER (Associação Brasileira Das Empresas de Táxi-Aéreo, de Manutenção 
de Produtos Aeronáuticos e Empresas Regionais), a operação permitirá ampliar os planos de 
contingência para o abastecimento geral de localidades ante às restrições estaduais de 
movimentação. Sem falar na viabilidade de transporte rápido de enfermos de lugares 
remotos para os grandes centros. Confira vídeo de apresentação da Operação.  

“Não é algo simples, pois aeronaves e tripulações estarão submetidos a condições inéditas”, 
diz o comandante Domingos Afonso Almeida de Deus, da ABTAER. Por isso, foi montado um 
time de especialistas em diversas áreas do setor aeronáutico tem se reunido virtualmente 
para estabelecer os parâmetros de segurança. 

São pilotos, engenheiros, médicos, advogados e outros profissionais (veja relação e currículo 
dos participantes no final) encarregados de discutir e definir como executar o transporte de 
forma a minimizar a possibilidade contaminação das tripulações e de outros envolvidos, 
assim como preservar as cargas e garantir a segurança de voo. 

A Operação Dínamo Brasil implica no acondicionamento de carga hospitalar em aeronaves 
originalmente destinadas a passageiros, o que demanda um protocolo técnico diferenciado. 
Carga solta ou mal acondicionada pode gerar um problema grave de segurança de voo. Além 
disso, são previstas longas jornadas de trabalho e a utilização de aeródromos e pistas de 
pouso que não fazem parte do dia-a-dia do táxi-aéreo, sobretudo em localidades remotas.  

SOBRE O NOME - O nome “Operação Dínamo” foi inspirado na ação empreendida pelas 
forças aliadas em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando pequenas embarcações 
resgataram milhares de soldados em Dunquerque, na França. Hoje, aeronaves civis de 
menor porte podem igualmente defender o Brasil da ameaça do coronavírus. 

https://www.youtube.com/watch?v=7RW8wXkUsOQ
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VEJA ALGUMAS AÇÕES DO GRUPO GESTOR  
DA OPERAÇÃO DÍNAMO BRASIL 2020: 

 

♦ Contatos oficiais com a Presidência da República, Ministério da Infraestrutura, Secretaria 
de Aviação Civil, Cenipa e outros órgãos de governo para apresentação da Operação; 

♦ Contatos oficiais com todos os governadores de estado para apresentação da Operação; 

♦ Contatos oficiais com a ANAC para esclarecimentos sobre legislação de jornada de 
trabalho dos pilotos, transporte de cargas perigosas e outros assuntos sensíveis neste 
momento de exceção; 

♦ Recrutamento de apoio voluntário de diversas entidades, como ABRAPAC (Associação 
Brasileira de Pilotos da Aviação Civil), ASAGOL (Associação dos Aeronautas da GOL), Olivério 
Consultoria e C5i Gerenciamento de Crises 

♦ Parceria com a XNG Aviation para consultoria em Gerenciamento da Navegação Aérea; 

♦ Consultoria de profissionais de notório saber, como o Dr. Flávio Suto, Presidente da 
Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial; 

♦ Consulta diária às orientações técnicas de organismos internacionais da aviação civil, 
como ICAO, IATA e IFALPA.  

♦ Envio de “Safety Alerts” (Alertas de Segurança) a todas as empresas e de táxi-aéreo 
envolvidas. Os alertas incluem desde considerações sobre descontaminação das aeronaves 
até a fadiga dos pilotos em longas jornadas ou as condições não ideais de alguns aeroportos 
e pistas de pouso mais remotos, entre outros temas. Clique aqui para ver.  

♦ Execução de live no Facebook para apresentação da Operação e resolução de dúvidas, 
tanto por parte de profissionais da aviação quanto da sociedade em geral.  

 

 

 

https://pilotos.org.br/2020/04/10/safety-alerts-da-operacao-dinamo-brasil/
https://www.facebook.com/watch/?v=593252544874972
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CAPACIDADE OPERACIONAL 

A operação está subdividida regionalmente, inicialmente, em 15 bases de apoio. Ainda 
poderão ser ativadas outras bases, conforme necessidades, a saber: 

1. Boa Vista (Hangar da Voare Táxi Aéreo - Aeroporto de Boa Vista) 
2. Rio Branco (Hangar da Ortiz Táxi Aéreo – Aeroporto de Rio Branco) 
3. Manaus (Hangar da CTA Táxi Aéreo - Aeroporto de Flores) e (Hangar da Manaus 

AeroTáxi - Aeroporto de Eduardo Gomes) 
4. Belém (Hangar da Stilus Táxi Aéreo- Aeroporto de Brigadeiro Protásio) 
5. Fortaleza (North Star Táxi Aéreo – Aeroporto de Fortaleza) 
6. Brasília (Hangar da PEC Táxi Aéreo - Aeroporto de Brasília)) 
7. Goiânia (Hangar da PEC Táxi Aéreo - Aeroporto de Santa Genoveva) 
8. Campo Grande (Amapil Táxi aéreo – Aeroporto de Campo Grande) 
9. São Paulo (Hangar da Sales Táxi Aéreo Aviões) e (Hangar da Helimarte (Helicópteros) 

Aeroporto Campo de Marte 
10. Florianópolis (Hangar Santa Fé Táxi Aéreo – Aeroporto de Florianópolis) 
11. Belo Horizonte (A ser Definido) 
12. Cuiabá (Hangar Asta Linhas Aéreas Regionais - Aeroporto de Cuiabá) 
13. Campinas (A ser ativada – Aeroporto de Campinas) 
14. Porto Velho (A ser ativada) 
15. Salvador (A ser ativada) 

 

Disponibilidade  

Região Número de 

Empresas 

Tipo de Aeronave 

Aviões Helicópteros 

Norte 13 60 1 

Nordeste 1 3 4 

Centro-Oeste 9 22 1 

Sudeste 8 19 10 

Sul 3 10 4 

Totais 34 138 21 
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CONHEÇA QUEM ATUA NA OPERAÇÃO DÍNAMO 

 

♦ JORGE BITAR NETO – diretor geral 

50 anos, formado pela PUC-SP em Administração de Empresas, em 1991, foi funcionário do 
Banco do Brasil por 12 anos, deixando o ramo bancário para se dedicar à carreira 
aeronáutica. Em 1997, iniciou a carreira no Aeroclube de São Paulo, formando-se piloto de 
helicópteros. Em 1999 fundou a Helimarte Táxi Aéreo, há exatamente 21 anos, com apenas 
um Robinson 22. Atualmente, mantém na sua carteira aproximadamente 7.500 horas de voo 
e ainda participa da escala de voos, acumulando com a atividade de diretor da empresa. 

Em 2017 assumiu a presidência da Abtaer - associação brasileira de empresas de táxi aéreo, 
regionais e de manutenção, onde estreitou os laços do setor com diversos órgãos 
governamentais, lutando para desburocratizar e fomentar as empresas do ramo aéreo. Na 
atual pandemia da Covid-19, a Abtaer lidera a Operação Dínamo Brasil e coordena as 
demandas logísticas das empresas de táxi de todo o território Brasileiro. 

 

♦ DOMINGOS AFONSO ALMEIDA DE DEUS – coordenador geral 

Oficial aviador da Reserva da Força Aérea Brasileira e gestor de aviação civil, possui Curso de 
Formação de Oficial Aviador (CFOAV), 4.100 horas de voo operacional na FAB (função 
comando e instrutor) e é especializado em logística militar e investigação de acidentes 
aéreos (CENIPA). 

No sistema de aviação civil – DAC/ANAC -, tem 1.900 horas de voo, é inspetor de voo, 
auditor USOAP ICAO e trabalhou 14 anos na área de logística. Atuou ainda por 22 anos na 
área de segurança de voo/operacional, tendo sido aproximadamente 8 anos no CENIPA. 

Foi coordenador/investigador “mid air colision” no acidente do voo GOL 1907 x LEGACY 
N600XL em 2006, oficial responsável pela ação inicial e Logística da operação de resgate e 
coordenador da investigação do acidente aéreo. 

Atuou como coordenador e Investigador do acidente do voo TAM3054 em 2007, assim como 
oficial de segurança de voo e coordenador da operação; também foi coordenador e 
investigador da operação de resgate do Air France 447 em 2009; 

Outras qualificações incluem: coordenador na implantação SGSO no DECEA/CENIPA; 
inspetor de voo da aviação civil, de segurança operacional (ICAO); investigador master e 
Instrutor do CENIPA ; checador e examinador INSPAC por 15 anos do sistema de aviação civil 
das empresas TAM, PENTA, TABA, PUMAAIR, VARIG, RIO SUL e EMBRAER. 
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Cursos aeronaves: AIRBUS A319-320/TAM Linhas Aéreas; Embraer EMB170-190/EMBRAER 
SJC/SP e EMB 135-145Legacy Rio Sul; C-95A EMB110 Bandeirante /C-208A-B Grand Caravan 
/EMB135/145 Jet Class/Legacy e C525 Cessna Citation / AT26 Xavante, dentre outras; 

Habilitações e Licenças - PLA /INVA /MULTI /MONO /LPQD/EMB110/C208/C525/BEM 145, 
INVA e IFR. Atuação como piloto/instrutor e examinador credenciado por 5 anos em 
empresa de Táxi Aéreo. Atualmente Diretor Geral da ABTAER. 

 

♦ DAVI CAMPOS - coordenador de operações 

59 anos, com 39 anos de experiência na aviação, formado em Ciências Aeroespaciais pela 
Academia da Força Aérea, pós-graduado em Gestão da Aviação Civil, Transporte Aéreo e 
Aeroportos pela UNB, possui curso de Planejamento Estratégico pela Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP), curso de Inspetor de Aviação Civil (INSPAC-PILOTO), curso de 
Inspetor Gubernamental de Operaciones (TRAINAIR) OACI, curso de Inspetor de Aeroportos, 
urso de Inspetor de Carga Aérea, curso de Inspetor de Materiais Perigosos, curso de Inspetor 
de Operações, curso de Facilitador em Corporate Resource Management (CRM), Curso de 
Capacitação em Corporate Resource Management (CRM) e curso de Inspetor de Táxi-Aéreo. 

Tendo atuado na Força Aérea Brasileira como Instrutor da Academia da Força Aérea, 
trabalhou na área de Aeronavegabilidade das aeronaves da Força Aérea como Chefe da 
Inspetoria Técnica, Chefe da Manutenção de Aeronaves, Chefe do Suprimento e 
Manutenção de Aeronaves. Durante o período de 15 anos atuou no Departamento de 
Aviação Civil (DAC) e no início da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), onde chefiou as 
áreas Técnicas de Aeronavegabilidade, Habilitação de Aeronautas, Aerodesporto e Instrução 
Profissional e o Setor de Operações. Trabalhou desde o início do processo de Certificação e 
Homologação das empresas de táxi-aéreo, tendo entregue o certificado de homologação a 
cerca de 80% das empresas de São Paulo. Participou como Oficial-Adjunto Encarregado pelo 
“Fator Operacional” da Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico (CIAA) do 
acidente aeronáutico ocorrido no dia 29 de setembro de 2006 envolvendo a colisão em voo 
entre um Boeing 737-800 da empresa GOL (voo GOL 1907) e um EMBRAER 135BJ LEGACY 
600 - N600XL, da empresa EXCELAIRE. 

Foi professor nos cursos de Fiscal de Aviação Civil, cursos de INSPAC/Checador Credenciado, 
cursos de INSPAC/Piloto, cursos de Treinamento para Chefes dos SERAC”s, no Instituto de 
Aviação Civil (IAC) da matéria referente ao Regulamento Brasileiro de Homologação 
Aeronáutica 135 (RBHA 135). Atualmente tem cerca de 9.000 horas de voo, certificado 
brasileiro e americano, tendo voado aeronaves executivas de matrícula brasileira e 
americana. Na atual pandemia de Covid-19, de maneira voluntária, atua na Operação 
Dínamo Brasil na coordenação de operações. 
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♦ PAULO LICATI – gestor de segurança operacional 

55 anos, formado pela Anhembi Morumbi em Gestão de Empresa Aérea em 2007, 
especialista em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada pelo ITA em 2008 e 
especialista em Logística e Supply Chain pela FGV em 2018. Foi precursor dos estudos sobre 
Fadiga Humana na aviação alinhada com os preceitos da ICAO, atuou junto ao Senado 
Federal na Comissão de Infraestrutura em 2011 para atualizar os parlamentares sobre o 
Gerenciamento de Risco de Fadiga, que deu base para a nova Lei do Aeronauta. Participou 
de várias pesquisas sobre o tema e propôs a criação da Comissão Nacional de Fadiga 
Humana junto ao CNPAA-CENIPA, com o desenvolvimento de um guia para investigação da 
fadiga nos incidentes e acidentes aéreos. Iniciou a carreira aeronáutica no Aeroclube de São 
Paulo, formando-se piloto de aviões. Ingressou na VASP em 1991 como copiloto de Boeing 
737 e atuou como comandante de 1998 até 2004, quando ingressou na GOL e permaneceu 
até 2013. Foi cofundador da MODERN Transporte Aéreo de Carga S.A. responsável pelo 
SGSO, onde atua hoje como comandante de Boeing 737. Hoje está presidente da ABRAPAC. 
Atualmente, mantém na sua carteira aproximadamente 19.000 horas de voo. Na atual 
pandemia de Covid-19, atua de maneira voluntária na Operação Dínamo Brasil, na 
coordenação da Segurança Operacional. 

 

♦ TÚLIO RODRIGUES – gestor de segurança operacional 

É comandante de linha aérea, membro da Diretoria da ASAGOL, membro do Comitê de 
performance humana da IFALPA e coordenador da Comissão Nacional de Fadiga Humana do 
CNPAA. Possui Doutorado em Ciências pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo 
e atualmente desenvolve projeto de pós-doutorado na área de modelos biomatemáticos. É 
porta-voz científico do Projeto Fadigômetro e participa da Operação Dínamo dando suporte 
para as questões de Safety que envolvam fatores humanos e o gerenciamento da fadiga. 

 

♦ FERNANDO OLIVÉRIO – especialista em cargas perigosas 

Tem 31 anos de experiência em aviação cargueira, sendo 21 anos pela Varig/Variglog 
atuando em operações de carga Aérea e treinamento; 3 anos na Azul/UniAzul coordenando 
treinamento de artigos perigosos para pilotos, comissários, aeroportos, carga, etc.; 5 anos 
como cofundador na MODERN Transporte de Carga, atuando como gerente geral de carga 
aérea e ensino. Instrutor de artigos perigosos a mais de 20 anos, certificado pela ANAC para 
todas as 17 categorias, instrutor de radioativo, infeccioso, baterias de lítio, animais vivos, 
formaçao de carga, etc. Atualmente, exerce a função de consultor na Oliverio C&T prestando 
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serviços de consultoria de carga aérea, certificação de bases operacionais junto a ANAC, 
elaboração de manuais, MAP - Manual de Artigos Perigosos, MGC- Manual Geral de Carga, 
MGA - Manual Geral de Aeroportos. PTAP - Programa de Treinamento de Artigos Perigosos, 
e procedimentos operacionais diversos. 

 

♦ FLÁVIO TSUYOSHI SUTO – médico aeroespacial 

Médico (UFPEL) com título de Especialista em Medicina do Trabalho (USF) e de Acidente e 
Trafego (UNIFESP), com curso de Especialização em Medicina Aeroespacial (UGF), Ergonomia 
(USENAC), Higiene Ocupacional (FM), Medicina Hiperbárica e Oxigenioterapia (FMSCSP), 
Investigação de Acidente Aeronáutico - Fator Humano (CENIPA), Pericia Médica ANAC 
(ANAC), Gestão Médica de Acidente e Catástrofes (ABRAMEDE/UNICAMP) OSHA 18000 
Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (ABNT). 

Experiência profissional: Medico do Trabalho examinador Nacional Transportes Aéreos, 
Coordenador Médico GOL Linhas Aéreas Inteligente, Responsável Técnico do Serviço de 
Emergência Aeroporto Internacional de Guarulhos e Congonhas - BIOPLAST Serviços 
Médicos Odontológicos, Responsável Técnico do Serviço de Emergência Aeroporto 
Internacional de Guarulhos - MEDLINK Resgate Médico, Responsável Técnico do Serviço de 
Emergência Aeroporto Internacional de Guarulhos - VIDA Remoções e Saúde, Responsável 
Técnico do Serviço de Emergência Aeroporto Internacional de Guarulhos - SÃO FRANCISCO 
Resgate, Coordenador Médico do Trabalho DHL Logistic, Coordenador Médico do Trabalho 
TNT MERCÚRIO. 

Coordenador Médico de CAMPO do PLEM GOL/VRG (Resgate 1907/ Pandemia H1N1, 
Acidente Tripulação GOL FOR/ CNF/ POA). Presidente da SBMA Sociedade Brasileira de 
Medicina Aeroespacial. 

 

♦ALFREDO MENQUINI – analista de segurança de voo 

Graduado em Matemática e Física pela Universidade Metropolitana de Santos, pós-
graduado em Segurança Operacional de Voo pela Universidade Anhembi Morumbi e mestre 
em Engenharia Mecânica pela Universidade de Santa Cecília. Atualmente exerce as funções 
de Safety da Associação Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (ABRAPAC), instrutor de voo na 
Classic/ Charlie 0, instrutor de voo no simulador e professor universitário no curso de Ciência 
Aeronáutica na Universidade Anhembi Morumbi. 
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♦ EDUARDO FURLAN – analista de fadiga humana 

Eduardo Furlan, pós-graduado em segurança de voo pela Anhembi Morumbi, Piloto Privado 
de avião, atuou por 6 anos como assistente de Safety e supervisor de Safety no GRU Airport, 
participando de investigações de evento de segurança operacional e análises de risco das 
obras e serviços no sistema de pistas do aeroporto de Guarulhos e contribuição na análise de 
impacto para as obras de alargamento da pista para receber o A380. Atuou também como 
inspetor e analista de Safety na Orbital/WFS. Possui curso de SGSO pela ANAC, Curso básico 
de investigação pelo CENIPA e Gestão de Pessoas pela FGV. 

Atualmente, exerce a função de analista de Safety na Associação dos Aeronautas da GOL - 
ASAGOL e contribui na área da Fadiga na Operação Dínamo. 

 

♦ MARCELO MACIEL – especialista em infraestrutura aeroportuária 

55 anos, formado pela Anhembi Morumbi em Gestão de Aeroportos em 2005, especialista 
em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada pelo ITA em 2016 e credenciado 
como Auditor de Gestão de Qualidade ISO 9001/19011:2018 pelo IFI Instituto de Fomento e 
Coordenação Industrial. Iniciou a carreira aeronáutica no Aeroclube de Bragança Paulista, 
formando-se piloto de aviões em 1985. Ingressou na VASP em 1988, passando por várias 
empresas de transporte aéreo de cargas. Atualmente está na MODERN Transporte Aéreo de 
Carga S.A. na área de SGSO, onde atua como Safety. 

Na atual pandemia de Covid-19, de maneira voluntária e representando a ABRAPAC, atua na 
Operação Dínamo Brasil na área de Infraestrutura Aeroportuária. 

 

♦ LUIZ CLAUDIO DE SOUSA ALVES – analista de “security” 

Advogado, atuou nas empresas aéreas VASP, Passaredo Charter, Gol Linhas aéreas, Global 
Taxi Aéreo; nessas duas últimas exercia a função de Gerente AVSEC/Security; VRG Linas 
Aéreas atuava como Assessor de Safety/Segurança Operacional. Participou na ocorrência do 
acidente aéreo do voo Gol 1907, atuando na coordenação da logística e da assistência aos 
familiares das vítimas do acidente em BSB. Participou da equipe de investigação inicial. 

Atualmente é gerente de Segurança Operacional e AVSEC e atua na Plana Consulting & 
Training. Na Operação Dínamo Brasil, atua na Coordenação Avsec. 
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♦ ADRIAN NICOLAIEV – tecnologia da informação 

Formado em Ciências Aeroespaciais pela Academia da Força Aérea (AFA), 57 anos, é pós-
graduado em Análise de Sistemas pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Analista 
Sênior pelo Centro de Inteligência da Aeronáutica (CIAER). Curso de Comando e Estado-
Maior pela Universidade da Força Aérea (UNIFA). Possui o curso de Segurança das 
Comunicações da Escola Nacional de Inteligência. Ministra aulas e palestras nas áreas de 
Inteligência, Contrainteligência e Segurança de Tecnologia da Informação. Participou do 
Grupo de Trabalho do Ministério da Defesa (MD) para criação do Centro de Defesa 
Cibernética. Na aviação civil, atuou como comandante de aeronave Cessna CJ-2 na empresa 
FlexAero Táxi Aéreo de 2011 a 2014. É Coronel Aviador R1 e, na Operação Dínamo, tem 
contribuído como coordenador de TIC, sendo o atual Diretor de Inteligência e Gestão do 
Conhecimento no Instituto Sagres. 

 

♦ PAULO MANCHA D’AMARO – comunicação social 

É jornalista e atuou por mais de 10 anos como repórter e editor em diversas revistas das 
editoras Abril e Globo, especializando-se nas áreas de ciência, tecnologia, aviação e turismo. 
Foi editor-chefe das publicações Aviação em Revista e Jet Magazine. Realizou mais de 40 
reportagens internacionais e ganhou 5 prêmios de jornalismo – incluindo duas edições do 
prêmio de melhor reportagem da Comissão Europeia de Turismo. 

Escreveu três livros e atualmente dirige o site de turismo Viajando por Esporte. Atua como 
comentarista esportivo nos canais ESPN e gerencia toda a comunicação da Associação 
Brasileira de Pilotos da Aviação Civil (ABRAPAC). 

Na Operação Dínamo Brasil, gerencia a comunicação social. 

 

 

 

 

 

Mais informações:  

Paulo Mancha D’Amaro - Assessoria de Comunicação  
imprensa@pilotos.org.br - WhatsApp 11 991585306 


