Caro Associado,
Mais uma vez estamos diante do impasse relacionado a agenda dos checadores para a
realização dos cheques e recheques de validação das nossas licenças.
Desde 2012, a ABRAPHE vem prestando um serviço de assessoramento aos processos
de emissão e revalidação de licenças junto à ANAC.
Apesar de não ser o foco principal de atuação de nossa associação, o serviço se fez
necessário na época para facilitar e viabilizar as emissões, num cenário de alta
demanda e baixa mão de obra (examinadores).
Entre altos e baixos fomos capazes de auxiliar e viabilizar inúmeros processos ao longo
desse período.
Hoje a ABRAPHE não tem mais a gerência sobre os processos, agendamentos de
exames e acompanhamentos.
Desde o início deste ano, quando fomos comunicados da intenção da ANAC em
gerenciar todos os processos internamente, temos acompanhado e sinalizado à
agência os pontos sensíveis para o cumprimento das exigências estabelecidas,
especialmente no que se refere a disponibilidade dos checadores e a agenda.
Da entrada das regras em vigor, em março deste ano, comunicado oficialmente no
ABRAPHE Informa de 21/03, até agora, estamos sentindo a dificuldade de nossos
associados e, neste sentido, insistindo junto a Superintendência da ANAC para que
reveja as condições estabelecidas ou viabilize maior agilidade na forma como os
cheques e recheques têm sido agendados.
Sabemos dos transtornos e que o fluxo implementado pela ANAC ainda não está
completamente operacional.
Muitos pilotos estão ficando com suas habilitações no período de extensão e no pior
dos casos até mesmo vencidas.
Se você está nesta situação, orientamos a entrar em contato com a ouvidoria da ANAC,
para nos ajudar na força e volume como instrumentos de pressão para o senso de
urgência na resolução desses casos.
Temos cobrado diariamente melhor eficiência da ANAC e estamos atentos para que
nenhum piloto seja prejudicado.
Manteremos você informado a respeito e estamos à disposição para esclarecimentos.
Conte conosco,
Um abraço,
Arthur Fioratti,
Presidente da ABRAPHE e em nome de toda a Diretoria ABRAPHE

