ORDEM DO DIA
DIA INTERNACIONAL DO CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO
20 de outubro de 2019
Uma característica premente do desenrolar histórico da humanidade, refletindo
inquietação que desde sempre tem habitado o íntimo de todo profissional que faz de seu
ofício um modo particular da própria existência, é sem dúvida alguma a busca incessante
pela compreensão do mundo que se põe diante de nós, com vistas à equalização entre
aquilo que nos é oferecido e as crescentes demandas da vida em sociedade.
Assim é que, desde os primórdios alicerçados sobre o “milagre grego” em seu
abandono do suporte mítico em prol da salvaguarda e aderência à nossa capacidade
racional, a história tem, repetidamente, imposto a cada um de nós o desafio necessário de
aperfeiçoamento e superação técnica, num constante enfrentamento de adversidades que
a nós sempre tem servido como refúgio propício à gestação de ideias inovadoras,
vanguardistas, reinventando nosso modo de vida e de trabalho.
Neste 20 de outubro de 2019, data em que solenemente o Departamento de
Controle do Espaço Aéreo tem a grata oportunidade de enaltecer com satisfação o
profissionalismo dos Controladores de Tráfego Aéreo, homens e mulheres absolutamente
honrados, abnegados e patriotas, cumpre-nos o dever de destacar os avanços
proporcionados “por” e “para” este segmento profissional fundamental, o qual dá
sustentação ao intrincado sistema de aviação civil nacional e internacional.
Assim, neste Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo temos a honra
de destacar que estes profissionais se lançam mais uma vez rumo à inovação, ao
guarnecerem às recém construídas instalações da primeira Torre de Controle de
Aeródromo Remota da América Latina, que de forma pioneira, sem a tradicional
visualização direta controlador-aeronave, proporcionará a prestação do Serviço de
Controle de Aeródromo para o Tráfego Aéreo no aeródromo de Santa Cruz (SBSC), no
estado do Rio de Janeiro, mantendo-se, ou mesmo, aprimorando-se os irrevogáveis níveis
de segurança operacional.
No desenvolvimento deste empreendimento vale ressaltar o registro segundo o
qual, não obstante a dimensão hercúlea da tarefa apresentada, nossos Controladores se
puseram de forma absolutamente irreparável, atendendo ao chamado da própria sociedade
a fim de manter o posicionamento vanguardista do Estado brasileiro quanto ao tratamento
dispensado ao Gerenciamento de Tráfego Aéreo no bojo do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo Brasileiro. Suas ações, que neste momento ocorrem de maneira anônima
no interior da Base Aérea de Santa Cruz, por certo ecoarão através das múltiplas vertentes
de nosso Sistema, consubstanciando experiência técnico-operacional hábil a desencadear
futuros aprimoramentos normativos, operacionais e técnicos para essa nova modalidade
de órgão prestador do serviço de Controle de Tráfego Aéreo.
Ao mesmo tempo em que nossos companheiros, imbuídos de sua missão, têm
diuturnamente labutado e aprimorado o emprego das inovações tecnológicas albergadas
em Santa Cruz, um outro empreendimento de vulto gerenciado pelo DECEA que se
descortina é o projeto de centralização de Órgãos Prestadores do Serviço de Controle de
Aproximação na cidade de Guaratinguetá, objetivando a racionalização de recursos da
Nação e a melhoria na qualidade dos serviços prestados, considerando a adaptabilidade e
alcance das ações empreendidas por nossos Controladores.

Nessa toada, pretende-se que o município que abriga a Escola de Especialistas de
Aeronáutica, ou como é carinhosamente conhecida, o “Berço dos Especialistas”,
nascedouro da expertise técnica evidenciada pela dinâmica laboral dos profissionais que
hoje veem seu dia internacionalmente celebrado, venha a comportar um aumento
expressivo do número de Controladores de Tráfego Aéreo, que sabedores dos esforços
necessários para o fortalecimento de nossa Força Aérea, e por meio dela, do próprio
Brasil, migrarão, juntamente com suas famílias, para fazer frente a mais este desafio,
dando assim mais um testemunho de sua inegável aptidão para o “serviço à Pátria”,
Em reconhecimento ao inestimável trabalho realizado por tais profissionais, este
Departamento orgulhosamente externa seus mais sinceros “PARABÉNS” aos
Controladores de Tráfego Aéreo como reconhecimento ao altruísmo e aos serviços tão
brilhantemente prestados pelos Senhores e Senhoras! Parabéns! Enfrentemos juntos os
desafios futuros em prol do engrandecimento de nosso Brasil!
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