Concessionárias de aeroportos da 5ª rodada
assinam contratos de concessão
Os vencedores do leilão da 5ª rodada de aeroportos assinaram no dia 6 de setembro, em solenidade no Palácio do Planalto, os
contratos de concessão com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A solenidade de assinatura contou com a presença do
Presidente da República, Jair Bolsonaro, do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do Diretor da ANAC Juliano Noman.
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Brasil é eleito para conselho da OACI até 2023
O Brasil foi eleito para compor novamente o Grupo I do Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) para o
triênio 2020-2023. A votação ocorreu no dia 28 de setembro durante a 40ª Assembleia da OACI, em Montreal (Canadá). O Brasil recebeu
157 votos para permanecer no grupo formado por 11 países, representando o sistema da aviação mundial.
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ANAC discute política mundial para aviação em Assembleia da OACI
A delegação brasileira presente em Montreal, na 40ª Assembleia da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), participa de
discussões e decisões sobre as políticas da aviação mundial a serem adotadas até 2022. Fórum mais importante da aviação mundial, a
Assembleia da OACI é realizada a cada 3 anos.
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Congresso mantém veto presidencial sobre bagagem despachada no setor aéreo
O Congresso Nacional manteve, após votação ocorrida em sessão conjunta em 25 de setembro, o veto presidencial sobre a
franquia de bagagem despachada. A cobrança pelo serviço acessório do transporte aéreo de passageiros assegura aos consumidores o
direito de escolha e favorece o desenvolvimento de um ambiente propício à ampliação da concorrência.
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Retomada de operações na pista principal do Aeroporto Santos Dumont
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) finalizou, na tarde desta sexta-feira (20/9), avaliação que atestou as obras de
recapeamento da pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A liberação pela ANAC foi concedida após serem
executados os testes necessários para a volta das operações na pista principal do aeroporto.
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ANAC sedia reunião do Comitê Executivo e da Assembleia Extraordinária da CLAC
Nos dias 12 e 13 de setembro, a ANAC representou o Brasil durante a 92ª Reunião do Comitê Executivo e da 4ª Reunião da
Assembleia Extraordinária da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil (CLAC) realizada em São Paulo.
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ANAC participa do International Brazil Air Show 2019 em São Paulo
Novas tecnologias, avanço regulatório e investimentos no setor foram os temas que marcaram a abertura da 2° edição do
International Brazil Air Show (IBAS) 2019, realizado entre os dias 11 e 13 de setembro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São
Paulo. O evento discutiu melhores práticas para o desenvolvimento da aviação civil.
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Recife sedia edição da Semana Safety pela primeira vez
Entre os dias 24 e 27 setembro, Recife sediou pela primeira vez umas das edições da Semana Safety 2019, iniciativa que busca
atingir a maior quantidade de regulados e fomentar a discussão sobre a segurança na aviação, além de tratar e receber críticas e
sugestões por parte dos seus usuários.
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JetSmart chilena é aprovada para operações no país
A ANAC aprovou no dia 5 de setembro a entrada de mais uma empresa ultra low cost no país. A subsidiária chilena da companhia
aérea JetSmart, de propriedade do fundo norte-americano Índigo Partners, pretende operar rotas internacionais entre o Chile e o Brasil.
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Audiências Públicas, Tomada de Subsídios e Reuniões Participativas
Audiência Pública nº 21/2019 – Propostas de edição de emendas aos Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil - RBACs nº 119,
intitulado "Certificação: Operadores de Transporte Aéreo Público", e nº 145, intitulado "Organizações de manutenção de produto
aeronáutico", e de alteração da Resolução nº 293, de 19 de novembro de 2013. Contribuições até 14 de novembro.

Audiência Pública nº 20/2019 – Proposta de resolução para estabelecimento de Condição Especial a ser incorporada à base de
certificação do projeto de tipo do avião Pilatus modelo PC-24 e de outras aeronaves a critério da ANAC, aplicável ao Sistema de Controle
Eletrônico do Motor. Contribuições até 4 de outubro.

Audiência Pública nº 19/2019 – Proposta de alteração da Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018, que estabelece providências
administrativas decorrentes do exercício das atividades de fiscalização sob competência da ANAC. Contribuições até 18 de outubro.

Audiência Pública nº 18/2019 – Proposta de revogação da Instrução de Aviação Civil (IAC) nº 1.606, intitulada "Normas para o Transporte
de Cadáveres em Aeronaves Civis", e de alteração do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) nº 91, intitulado
"Regras Gerais de Operação para Aeronaves Civis". Contribuições até 4 de outubro.
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Tomada de subsídios sobre tema 22 da Agenda Regulatória 2019-2020 – A ANAC prorrogou para até 15 de novembro o prazo para o
envio de contribuições para a tomada de subsídios que propõe novo modelo de regulação econômica das atividades de armazenagem e
capatazia da carga importada e a ser exportada em substituição ao arcabouço regulatório atualmente vigente.
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Esta newsletter mensal é produzida pela Assessoria de Comunicação Social com as principais notícias da Agência.
Caso não deseje mais receber esse informativo, envie um e-mail para ascom@anac.gov.br com a palavra "remover" no campo assunto.

