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+ 4 Aeroportos Brasileiros estão entre os mais 
pontuais do mundo; 
+ Congonhas recebe a LABACE 2022; 
+ Avião da copa do mundo esta pronto; 
+ Nova Companhia Aérea Brasileira: 
+ Gol recebe sua primeira aeronave com a pintura 
do Mercado Livre; 
+ Uma realidade no Brasil; 
+ FAB inaugura novo simulador do T-27M; 
+ Aviação elétrica. 
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Fundada em 18/06/2006 pela iniciativa de 4 jovens amantes da aviação , A AFAC é 
uma associação especializada no mundo dá aviação ,seja ela 

comercial,executiva,agrícola,desportiva ou acrobática ,tanto no Brasil como no 
exterior , uma equipe produz conteúdo de qualidade 24 horas por dia , sempre 
buscando manter pilotos,comissários,tripulantes e entusiastas bem informados. 

 

Ate o ano de 2015 o objetivo da AFAC era de participar de eventos e sua divulgação era efetuada via site 
parceiro, quem quiser conferir e só entrar no site: www.aviacaopaulista.com e procurar os seguintes 
eventos: 

* 65º Festa aviatória de Rio Claro ; 

* 55 anos da Esquadrilha da Fumaça 

* 7º Guaxupe Aerofest 

E no Campo Aeroportos e só procurar o Aeroporto de Casa Branca. 

Hoje Possuímos vários Canais da AFAC então aproveite eles: 

=Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 

=Youtube: 

 https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow 

=FaceBook: AFAC Aviação 

=Pagina do Facebook: AFAC Casa Branca 

=Site: www.afaccasabranca.com 

= WhatsApp: 19-993816636 

=Instagran : @Afacaviação 

= Twitter: https://twitter.com/AfacCasa?s=08 

 

Leitores chegamos a edição 

de numero 67 do nosso jornal 

digital, neste mês trazendo 

uma matéria especial sobre o 

Domingo Aéreo AFA 2022, 

que levou a Academia da 

Força Aérea em 

Pirassununga SP cerca de 70 

mil pessoas. 

Tenha uma ótima Leitura ! 

Att, 

     Antonio 

Presidente da AFAC Aviação! 
 

 

http://www.aviacaopaulista.com/
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow
http://www.afaccasabranca.com/
https://twitter.com/AfacCasa?s=08
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Eventos para o Mês 
01 a 04/09/2022. JAB São Lourenço MG 
07 a 12/09/2022. Canastra Overland Serra da Canastra (Piuí) 
17 e 18/09/2022. Encontro de Aeronaves Antigas Socorro SP 

18/09/2022 Portões Abertos Base Aérea de Brasilia Brasília DF 
21 e 22/09/2022. Aviatrade Jundiai SP 
23 a 25/09/2022. Encontro de Aviadores São Sebastião da Passe BA 
24 e 25/09/2022. Portões Abertos Musal Campos dos Afonsos RJ 

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça 
02/09/2022 Recife PE 
03/09/2022 Palmas TO 
07/09/2022 Brasília DF 
07/09/2022 Rio de Janeiro RJ 
09/09/2022 Aparecida de Goias GO 

Eventos Aeromodelismo 
09 a 11/09/2022. Aero Rock Aeromodelismo Santa Gertrudes SP 
09 a 11/09/2022. Aeromodelismo Santo Amaro do Imperatriz SC 

18/09/2022 Aeromodelismo Monteiro PB 

Lives Agendadas 
03/09/2022 Planes Of Fame Museu P-38 Estados Unidos EUA 

Agenda de Lançamentos Espaciais 
04/09/2022 Falcon 9 
06/09/2022 Ariane 5 
11/09/2022 Alfa 
21/09/2022 Soyuz 
24/09/2022 Space X 
29/09/2022 Falcon 9 Crew 5 
30/09/2022 Atlas V 

Eventos Internacionais 
01 a 10/09/2022. Gordon Bennett Suiça CH 
10 e 11/09/2022. Sanicole Airshow Belgica BE 
14 a 18/09/2022 Reno Air Race Nevada EUA 

Saiba mais sobre agenda de eventos em nosso 
site: www.afaccasabranca.com 

 

 

Viaje com a All Tours!! 
Levamos você e seus amigos aos maiores eventos 
mundiais. Viva experiências e Embarque com uma equipe 
experiente nos mais diversos tipos de viagem:Aviação, 
aeromodelismo e demais. Conheça nossos pacotes , entre 
em contato através: Site:http://www.alltours.com.br E-mail: 
 alltours@alltours.com.br ALL TOURS OPERADORA DE 

 
 
 
 

VIAGENS E TURISMO LTDA desde 1992. Al. Rio Negro 1030 - Loja 12 - 
Alphaville /Barueri /SP 

 

 

https://www.facebook.com/sanicoleairshow/?__cft__%5b0%5d=AZXpLJmMEXciGF6IPPCiRDjEAcFUsPqfXoA0KcmVbyGJc48nptZs_k6vJVh2YA3NDMbeiVhkpVHrAYJ2K_ZxL13cL6mGb6gfVv6iGA-EVGfo0WxLYph9LejSXk9xK8eYlKOQ_AU60TpKk7-JEuRH-zllGj-_SGCT5XU-5m7D8FWJGVjgvl2nbWZOOOFIf1LgMyY&__tn__=kC%2CP-R
http://www.afaccasabranca.com/
http://www.alltours.com.br/
mailto:alltours@alltours.com.br
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Portões Abertos AFA 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
        *O que é os Portões Abertos: É um tradicional evento em que a comunidade 

tem a oportunidade de conhecer o trabalho dos militares da Força Aérea 
Brasileira (FAB). Durante a programação, o público poderá conferir de perto 
Exposições de aviões e helicópteros militares e civis, assistir a demonstrações 
operacionais e de paraquedismo. O evento também conta com estandes 
institucionais da FAB e das demais Forças Armadas e Auxiliares da região, 
além de ações cívico-sociais com orientações de saúde para os visitantes. 

 
         *Veja Abaixo como foi os eventos anteriores: 
         AFA 2002/2003: https://youtu.be/Oy8_MUMmaS0  

AFA 2007: https://youtu.be/mS_NrRgf2FU  
AFA 2017: https://youtu.be/xsej13qVw_4  
AFA 2018: https://youtu.be/iN7SPRkCB5Q         
AFA 2019: https://youtu.be/9ovR0c1e9mw        
 
*Site Oficial: O Domingo Aéreo ou também conhecido como Portões Abertos 
da AFA, divulgou seu site “oficial”, onde em breve poderá ser retirado seu 
ingresso gratuito e também saber a programação e atrações, acesse: 

www.domingoaereoafa.com.br 
*Ingressos: Os ingressos para participar do evento de 2022, ainda não estão 
disponível e em breve serão disponibilizado, vale lembrar que eles são 
totalmente gratuito.      
Os ingressos estão disponível no link: 
1* Lote: 19/07/2022 – Esgotado!   3* Lote: 01/08/2022 – Esgotado! 
2* Lote: 25/07/2022: - Esgotado!   4* Lote: 08/08/2022 – Esgotado!    

5* Lote: 15/08/2022 – Esgotado!    
  
*Link para retirar os ingressos quando estiverem disponível:  
https://www.sympla.com.br/domingo-aereo-afa-2022__1637916 
 

*Leia as instruções abaixo:  
Confira as orientações para participar do Domingo Aéreo AFA 2022; 
Acesse: https://domingoaereoafa.com.br/orientacoes/  

 

Após dois anos suspenso devido 
as restrições da pandemia do 
Covid-19 está de volta o maior 
evento aéreo militar, o ‘Portões 
Abertos’ da Academia da Força 
Aérea  - AFA. 

Será  dia 21 de Agosto de 2022 
na Academia da Força Aérea 
localizada na cidade de 
Pirassununga SP das 09h as 17h. 

 

 

https://youtu.be/Oy8_MUMmaS0
https://youtu.be/mS_NrRgf2FU
https://youtu.be/xsej13qVw_4
https://youtu.be/iN7SPRkCB5Q
https://youtu.be/9ovR0c1e9mw
http://www.domingoaereoafa.com.br/
https://www.sympla.com.br/domingo-aereo-afa-2022__1637916
https://domingoaereoafa.com.br/orientacoes/
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*Atrações: As atrações ainda não estão todas confirmadasas que já estão 
você pode observar acesssando: https://domingoaereoafa.com.br/#atracoes  
 

*Programação: A programação para o Domingo Aéreo AFA 2022, pode ser 
visualizada no seguinte link: https://domingoaereoafa.com.br/#programacao  
   

*Lives: O canal do Youtube conhecido por Golf Oscar Romeo, que geralmente, 
realiza lives da Esquadrilha da Fumaça e que possui as câmeras ao vivo nos 
aeroportos em São Paulo,e o canal oficial da Academia da Força Aérea no 
youtube, transmitiram a live do evento. Logo a baixo você encontra o link das 
duas transmissões, aproveite: 
 

Link da live do Domingo Aéreo no canal Golf Oscar Romeo: 
https://youtu.be/vwhr4xQ6pv0  
 

 
 

Link da live do Domingo Aéreo no Canal da Academia da Força Aérea: 
https://youtu.be/HRd4ejx8hH8  
 

*Montagem do Dominho Aéreo:  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Evento: Como em todos os anos o publico começou a chegar nas primeiras 
horas do domingo 22 de agosto, e em pouco tempo já havia uma fila de 
automóveis aguardando a liberação dos portões para adentrar ao evento. As 
09h teve a abertura oficial do evento com a chegada do pavilhão nacional 
juntamente com os pára-quedista da equipe Falcões. Após o publico se 
encantou com as atrações conforme você pode ver no link abaixo: 
Link: https://youtu.be/myNOuC-eXhc  
 

Fotos: 

 
 

 

 

Estivemos na Academia da Força Aérea no dia 12 
de Agosto, 9 dias para o Domingo Aéreo AFA 
2022. O que constatamos foi a montagem já do 
evento, banheiros químicos, já estavam chegando, 
pessoal já estava colocando os gradios, e também 
já demarcando a área do estacionamento. 
 

 Já no dia 18 de agosto, estivemos novamente na 
AFA, e o que vimos foi as aeronaves dos Halcones 
já montadas, estruturas também já todas montadas, 
e alguns convidados já chegando para o domingo. 
Veja no link abaixo um pouco de tudo isso que foi 
falado acima: 
Link: https://youtu.be/VTSWLYz_8pA  
 

 

Veja a nossa galeria de Fotos:  
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao                                                                         Este foi o  

                                                                                                                                       Domingo Aéreo AFA 2022 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

https://domingoaereoafa.com.br/#atracoes
https://domingoaereoafa.com.br/#programacao
https://youtu.be/vwhr4xQ6pv0
https://youtu.be/HRd4ejx8hH8
https://youtu.be/myNOuC-eXhc
https://youtu.be/VTSWLYz_8pA
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
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Revistas Digitais 

 
 

 

 

 

            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Esquadrilha da Fumaça disponibilizou seu 
informativo de numero 36, e através deste 
link abaixo vocês tem acesso a este 
informativo , boa leitura a todos: 
https://issuu.com/esquadrilhadafumacafab/doc
s/fumaca_ja_36_issuu 

 

A Força Aérea Brasileira, disponibilizou uma 
revista digital gratuita ao Publico geral, o 
Nome dessa Revista é O Guardião. 

Abaixo segue o Link de Acesso: 
https://e.issuu.com/embed.html#1430959/5
7657428 

 

Agora vocês podem ficar por dentro das 
novidades do Força Aérea Brasileira através da 
Revista digital NOTAER, acesse o 
link:  http://www.fab.mil.br/publicacao/lista
gemNotaer ou acesse nosso site na parte de 
revista digitais você também encontrara o link, 
acesse www.afaccasabranca.com 

 

Agora vocês podem ficar por dentro das 
novidades do Força Aérea Brasileira através 
da Revista digital AEROVISÃO, acesse o 
link:  http://www.fab.mil.br/publicacao/listage
mAerovisao   ou acesse nosso site na parte 
de revista digitais você também encontrara o 
link, acesse www.afaccasabranca.com 

 

 

 

O QUE É METEOROLOGIA ? 
A meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera terrestre. 
A Meteorologia Aeronáutica é o ramo da meteorologia aplicado 
à aviação que visa  contribuir para a garantia dos padrões de 
segurança, de economia e de eficiência dos voos.Resumindo, a 
meteorologia é um dos fatores mais importante para a 
realização de um vôo seguro, sendo assim você não pode 
deixar de conhecer os melhores livros de Meteorologia 
atualmente, entre em contato com “Sonia de Almeida” através 
do E-mail: meteorologia.aviacao@gmail.com ou pelo 
Tel/WhatsApp: 61-9.9999-8711 
Alem de garantir sua aprovação na ANAC garanta um 
conhecimento para tornar seu vôo mais seguro. 

 

 

https://issuu.com/esquadrilhadafumacafab/docs/fumaca_ja_36_issuu
https://issuu.com/esquadrilhadafumacafab/docs/fumaca_ja_36_issuu
https://e.issuu.com/embed.html#1430959/57657428
https://e.issuu.com/embed.html#1430959/57657428
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemNotaer
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemNotaer
http://www.afaccasabranca.com/
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemAerovisao
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemAerovisao
http://www.afaccasabranca.com/
mailto:meteorologia.aviacao@gmail.com
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Noticia da Aviação 
Quatro aeroportos brasileiros estão entre os 20 mais pontuais do mundo  
O ranking mensal da Official Aviation Guide (OAG), provedor global de dados de viagens com sede no 
Reino Unido, mostrou que quatro aeroportos brasileiros estão entre os 20 melhores do mundo no quesito 
‘pontualidade’ em julho.São considerados como pontuais pelo levantamento, os voos que partem com 
uma tolerância de até 15 minutos do horário previsto. O mais bem colocado do Brasil foi o aeroporto de 
Londrina (LDB), com 96% de partidas no horário, aparecendo na 11ª posição. Petrolina (PNZ) aparece na 
13ª posição e veio logo atrás, com 95,5% de pontualidade. Ambos são administrados pela CCR 
Aeroportos. O terminal de Juazeiro do Norte (JDO), da Aena Brasil, apareceu na 19ª posição e foi o 
terceiro brasileiro mais bem colocado, com 94,6%. Este foi o mesmo percentual alcançado por Montes 
Claros (MOC), administrado pela Infraero e incluído na próxima rodada de leilões aeroportuários, marcada 
para o próximo dia 18 de agosto. O aeroporto mineiro está uma posição abaixo do cearense, por ter 
menos oferta de voos. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Congonhas receberá mais de 40 aviões para a Labace 2022 
A 17ª edição da Labace, o maior evento de aviação de negócios da América Latina, acontece entre os 
dias 9 e 11 de agosto, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e vai receber mais de 40 aeronaves 
para exposição.São jatos executivos, turboélices, helicópteros e monomotores fabricados em todo o 
mundo e que estarão em São Paulo para o segundo maior evento de negócios da aviação executiva do 
mundo. Entre os modelos já confirmados estão o Falcon 8X da Dassault, o jato Vision da Cirrus, Pilatus 
P-24, entre outros.Até o momento, são 95 marcas confirmadas entre expositores e patrocinadores na 
feira. Entre eles, fabricantes de aeronaves e helicópteros como a Embraer, Gulfstream, Beechcraft, Cirrus, 
Bell Helicopter, Boeing, Cessna, Goodyear, Dassault Falcon, Leonardo, Hondajet e Aeromot. Empresas 
que prometem apresentar em São Paulo os mais importantes lançamentos da indústria mundial. 
“A Labace é um evento de negócios, de networking e de venda de aeronaves e serviços ligados a essa 
indústria.  

 
 

 
 

https://aeromagazine uol com br/amp/artigo/aeroportos-brasileiros-estao-entre-os-mais-pontuais-do-mundo html?utm campaign=aeroclipping - 4 de agosto de 2022&utm medium=email&utm source=RD+Station 

 

 

 

Depois de três anos, o evento está de volta e a expectativa é grande para 
todos nós”, disse Flávio Pires, diretor-geral da Abag (Associação Brasileira 
de Aviação Geral), entidade organizadora da Labace. Entre as novidades, 
além de lançamentos em aeronaves de asa fixa e rotativa, há empresas de 
compartilhamento de aeronaves, manutenção, transporte aeromédico, 
revendedores de peças e partes, seguros aeronáuticos e muito mais. 
 
https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/congonhas-recebera-mais-de-40-avioes-para-a-labace-2022-05082022?utm campaign=aeroclipping -

 

O que você acha de se tornar piloto de Avião, Piloto de 
Helicóptero, ou Comissário de bordo, e o melhor sem sair 
de casa?Isso mesmo , o Aero Curso é a primeira Escola a 
Distancia Homologada pela ANAC e oferece os seguintes 
curós: PPA - PCA – PPH – PCH- CMS e IFR.Avance na sua 
carreira, cursos on-line para aprender, se aprimorar e 
investir em suapaixão.Conheça o AERO CURSO Site: 
www.aerocurso.com E-mail: aerocurso@aerocurso.com 
Telefone: 43-3016-0011 WhatsApp: 43-99953-0298 
 

Aeroclube de Pirassununga 
Desde 22 de setembro de 1942 formando 
profissionais , venha voar conosco em nossa 
aeronave P-56C ou o lendário PT-19, não 
perca tempo, entre em contato através do E-
mail: aeroclubedepirassununga@gmail.com  , 
ou pelo telefone 19- 3651-1480   , site: 
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/ 
 

http://www.aerocurso.com/
mailto:aerocurso@aerocurso.com
mailto:aeroclubedepirassununga@gmail.com
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/
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Emirates faz seleção de comissários de voo no Rio de Janeiro e em Porto Alegre 
A empresa Emirates Airline, com sede em Dubai, caminha com seu processo de recomposição de quadro 
de profissionais, na medida em que a demanda por viagens internacionais cresce. Para tanto, realiza uma 
série de eventos de recrutamento ao redor do mundo, inclusive no Brasil, onde seleções vêm 
acontecendo desde o começo deste ano.As duas próximas rodadas desse processo estão agendadas 
para os meses de agosto e setembro e acontecem no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, 
respectivamente. As inscrições para a seletiva estão abertas e o processo é conduzido pela empresa 
terceirizada Fly Right International.No Rio de Janeiro, o evento intitulado screening day acontece nos dias 
27 e 28 de agosto. Em Porto Alegre será entre 3 e 4 de setembro. Os locais das dinâmicas serão 
divulgados apenas àqueles que passarem da primeira etapa, que é a triagem dos currículos. 
Para participar, não é necessário ter o curso de comissário, mas apenas ser maior de 21 anos, falar inglês 
e ter experiência desejável de atendimento ao público. A inscrição deve ser feita apenas online. Se 
convocado para uma entrevista presencial, o candidato deverá se apresentar vestido de acordo com a 
etiqueta da companhia, levar uma foto tamanho passaporte e comprovante de vacinação contra o 
coronavírus.Segundo a empresa aérea, sua equipe de tripulação de cabine representa 160 
nacionalidades e opera em mais de 130 cidades em seis continentes. Toda a tripulação da Emirates está 
localizada na cidade de Dubai, com acomodações fornecidas pela empresa, salário isento de impostos e 
outros benefícios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inédito no Brasil, Salvador recebe importante evento de aviação neste mês 
De maneira inédita no país, o Brasil receberá neste mês a CAPA Latin America Aviation & LCCs Summit, 
importante conferência regional de aviação que reúne empresas de transporte aéreo de diferentes partes 
da América Latina e de outros continentes.O encontro, previsto para acontecer nos dias 25 e 26 de 
agosto na cidade de Salvador, capital da Bahia, é fruto de um esforço conjunto da Prefeitura, através da 
Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), e do Salvador Bahia Airport.A conferência internacional é 
realizada pela CAPA – Centre for Aviation, um dos maiores fornecedores globais de dados e inteligência 
de mercado para as indústrias de aviação e turismo.Todo ano, representantes de companhias aéreas, 
aeroportos e outros players do mercado se reúnem nos eventos produzidos pela organização para 
debater desafios e tendências de mercado, fazer benchmarking, networking e, é claro, fechar 
negócios.Durante dois dias estarão na cidade executivos e planejadores de malha de grandes 
companhias. Já estão confirmadas as presenças dos CEOs das brasileiras GOL e Azul, da Latam Brasil, 
 da colombiana Ultra Air, da argentina Flybondi, da portuguesa TAP e da equatoriana Equair, além de 
executivos da alemã Lufthansa, da American Airlines e da Avianca. No último verão antes da 
pandemia, a capital baiana vivia um momento único depois de intensos investimentos na infraestrutura 
turística e de um trabalho de marketing internacional realizados pela Prefeitura em parceria com 
entidades do trade turístico.  
 

https://aeroin.net/emirates-faz-selecao-de-comissarios-de-voo-no-rio-de-janeiro-e-em-porto-alegre/?utm_campaign=aeroclipping_-_8_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://aeroin.net/inedito-no-brasil-salvador-recebe-importante-evento-de-aviacao-neste-mes/?utm_campaign=aeroclipping_-_9_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

Procurando por capacetes agrícolas? 
Aqui está a solução , Ferreira capacetes.Fabricando capacetes com 
fibra tri composta, fibra de vidro, fibra de carbono e kevilar, com 
pinturas personalizadas, e ainda   acompanha  o engate para máscara 
de gases e a parte elétrica (recepção de áudio ).Então não perca mais 
tempo entre em contato através do 
email ferreira.capacete@gmail.com e ou através do Tel/whats: 19-
9.9904-1343 

Já pensou em ter um simulador de vôo na sua casa? Na sua Escola de Aviação, e no 
seu Aeroclube?Agora você pode ter de um jeito fácil e com muita qualidade, veja: 
Somos uma empresa profissional fabricante  de simuladores de vôo e equipamentos 
avulsos  para simulação de vôo. Utilizando os simuladores ou equipamentos  
avulsos para simulação de voo você terá total imersão em seus voos 
simulados,aprimorando seus conhecimentos. Nosso diferencial é o atendimento aos 
clientes ,assistência técnica e garantia de 5 anos em todos os itens que fabricamos 

 
 Você pode utilizar os equipamento avulsos que fabricamos no seu computador, para uma imersão total em seus 

voos simulados. O ideal é utilizar dois monitores, um para  a visualização do ambiente simulado e um para a 
visualização do painel da aeronave. Essa forma é ideal para você que deseja se tornar um piloto privado ou 
piloto comercial, ou pilotar por hobby somente no simulador.Ja os simuladores completos são entregues prontos 
para serem efetuados os voos para seu treinamento ou hobby.Utilizando nossos produtos seus voos simulados 
atingirão um nível profissional Faça um orçamento e conheça nossos planos, entre em contato através: 
E-mail: afaccb@gmail.com Tel/WhatsApp: 19-9.9381-6636Não perca tempo, produto de qualidade 

https://flyrightintl.com/events-2/
mailto:ferreira.capacete@gmail.com
mailto:afaccb@gmail.com
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Avião da Copa do Mundo aparece pronto para iniciar tour pelo globo 
Com a Copa do Mundo FIFA se aproximando, os eventos de marketing em torno do evento global vão se 
intensificando. Uma das iniciativas à beira de ser iniciada é o tour da Copa, uma ação 
de marketing patrocinada pela Coca-Cola, gigante das bebidas que tem no torneios de futebol um lugar 
cativo. Face ao patrocínio, uma aeronave Airbus A320 (G-POWM) de propriedade da britânica Titan 
Airways foi decorada com tons de vermelho, a logo da Coca e o troféu na cauda. Ainda não foi divulgada 
a programação da turnê, mas espera-se que visite vários países do mundo, inclusive o Brasil. A primeira 
vez que um troféu de Copa do Mundo da FIFA realizou um tour como esse foi em 2006, de modo que 
esta é a quinta vez que o mais famoso símbolo do futebol dá uma volta pelo mundo. Em 2013 e 2014, 
antes da Copa no Brasil, a taça passou por 88 países do mundo ao longo de 267 dias, a bordo de um 
clássico MD-83 da Danish Air Transport. Em território nacional, o avião passou por mais de 20 destinos, 
exibindo o dourado objeto nos quatro cantos do país. No entanto, um tour daquela magnitude não deve 
ser repetido agora, haja visto que estamos a apenas três meses do pontapé-inicial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de funcionários no setor de aviação da União Europeia no menor nível 
em 14 anos 
O Serviço Estatístico Europeu (Eurostat) publicou dados sobre os funcionários do setor da aviação nos 
países da UE no primeiro trimestre de 2022. De acordo com o órgão, o número total de empregados do 
setor caiu para o nível mais baixo dos últimos 14 anos para os quais foram coletados dados. 
Enquanto o emprego total no setor da aviação era de 410,4 mil pessoas no primeiro trimestre de 2019, 
período anterior à epidemia, esse número caiu para 325 mil 600 pessoas no primeiro trimestre de 2022. A 
queda do emprego no setor afetou mais os jovens.  
 

 
 

https://aeroin.net/aviao-da-copa-do-mundo-aparece-pronto-para-iniciar-tour-pelo-globo/?utm_campaign=aeroclipping_-_15_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 
 

 

O número de trabalhadores da aviação com idade entre 15 e 39 
anos diminuiu acentuadamente entre o primeiro trimestre de 2019 e 
o primeiro trimestre de 2022.  Durante este período, o número de 
jovens a trabalhar no setor diminuiu de 184,9 mil para 121,4 
mil. Assim, o número de funcionários da aviação diminuiu em 
63.500 no referido período. Por outro lado, 58% do total de 
empregados do setor de aviação eram homens. 
 https://aeroin.net/numero-de-funcionarios-no-setor-de-aviacao-da-uniao-europeia-no-menor-nivel-em-14-anos/?utm_campaign=aeroclipping_-_11_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

Krauss Oficina de Manutenção 
SERRANO AERONÁUTICA MANUTENÇÃO DE AERONAVES 
OFICINA DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES HOMOLOGADA 
ANAC 1410-33/ANAC,situada na cidade de Paraguaçu - MG 
(ICAO SNPU, e também trabalhamos com  Despachante 
Aeronáutico. 
www.kraussaero.com.br 
35. 99253- 1397 (TIM) 
35. 99922- 1397 (VIVO) 
Aviões HOMOLOGADOS: Particulares, de Aeroclubes, 
Planadores. 
Aviões EXPERIMENTAIS 
Qualidade e segurança você encontra aqui.   
 

 

O Aeroclube de Para de Minas, tem a finalidade de oferecer 
cursos de Piloto Privado, Piloto Comercial, Instrutor de Voo, 
Voo por instrumentos, Multimotores e Acrobacia Aérea, 
formando tripulantes técnicos, para o aerodesporto e para a 
carreira comercial, em todos os seus níveis, com excelência 
na instrução de voo, possui aeronaves asa fixa e rotativa, 
com alto padrão de segurança e manutenção e tos 

e completa infra-estrutura, além da divulgação da cultura aeronáutica no Brasil e no 
mundo. o Aeroclube Pará de Minas destaca-se atualmente como umas das principais 
entidades de formação de Pilotos. Entre em contato e saiba mais, através do site: 
www.aeroclubeparademinas.com.br ou E-mail: contato@aeroclubeparademinas.com.br 
ou através dos Telefones: (37)3236-7800 ou (37)99194-9444(Tim).  
Venha voar com os Melhores, Aeroclube de Pará de Minas - MG ! 

 

 

http://www.kraussaero.com.br/
tel:35992531397
tel:35999221397
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aeroclubeparademinas.com.br%2F&h=AT2x2mKKMrzXeKQ4v7l8IQAMgGOfLxFVGp5HMMTikl7nSw4Su5yZYlr9LpapEZ-nL0p4LG00lUumokvdM2uiUSt6_HzwmnSsTw9L_mujtvQBWKZE_f9ZOwJ2qQ
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Na 8ª Semana de Inovação, ANAC apresenta oficina e debate sobre 
responsividade  
Na última terça-feira (9), visando promover a reflexão e o debate sobre a transformação e a melhoria dos 
serviços governamentais, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) participou da 8ª Semana de 
Inovação, com a realização de duas atividades. Conforme divulgado pela agência, pela manhã a oficina 
“Cultura positiva e responsividade: você nunca mais vai encarar o serviço público do mesmo jeito” lotou 
uma das salas da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília (DF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uma realidade no Brasil 
Aeronaves Não-Tripuladas, os famosos Drones, já são realidade. Utilizados para fotos e gravações de 
filmes, bem como para pulverizar lavouras e combater doenças, eles já estão inseridos na rotina do 
brasileiro, sendo até utilizados nas entregas de encomendas, na forma delivery.Mas, com tantas boas 
opções e benefícios, regras precisam ser determinadas para se evitar problemas maiores, que vão desde 
a invasão de privacidade até o voo em proximidades de aeroportos, o que pode prejudicar a navegação 
aérea. A legislação brasileira que regula a utilização de Drones fica a cargo da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), juntamente com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e o 
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), Órgão Central do Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo Brasileiro (SISCEAB). No DECEA, a regulação está publicada na Instrução do Comando da 
Aeronáutica, a ICA 100-40, que tem por finalidade regulamentar os procedimentos e responsabilidades 
necessários para o acesso seguro ao espaço aéreo brasileiro por Aeronaves Não -Tripuladas. 
Atualmente, de acordo com o Sistema de Aeronaves Não-Tripuladas (SISANT), da ANAC, existem, no 
Brasil, 93.729 Drones cadastrados e, deste total, 52.906 são usados para uso recreativo e 40.823 para 
profissionais, que são usados para diversos fins. 

 

Atraídas pelo tema, 30 pessoas de diferentes instituições de todo 
o país discutiram o assunto de forma descontraída e lúdica. “Ver 
tanto servidor engajado e preocupado mostra que tem muitas 
pessoas que querem mudar e fazer a diferença na sociedade”, 
relatou a servidora do Ministério Público Federal de São Paulo 
(SP), Michele Sulamita.Os participantes tornaram-se fiscais e 
entenderam na prática como as premissas da regulação 
responsiva podem incentivar o cumprimento de regras, aplicando 
formas de tratamento distintas para cada situação. 
 

 
 

https://aeroin.net/na-8a-semana-de-inovacao-anac-apresenta-oficina-e-debate-sobre-responsividade/?utm_campaign=aeroclipping_-_12_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/39523/?utm_campaign=aeroclipping_-_16_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

Maquetes Artesanais 
 Para quem gosta de trabalho artesanal, a AFAC esta apresentando 
essas maquetes de aviões e helicópteros feitos artesanalmente de 
madeira. O Tamanho é entre 22 a 25 centímetros.  
Veja através desse vídeo alguns modelos: 
 

https://vimeo.com/348840662 
 

 Alem dos modelos que se encontra no vídeo, fazemos o que você 
quiser, basta nos enviar uma foto do modelo, o Valor é de R$ 100,00 
cada um, mais despesas postais, e o tempo de produção é de 30 dias. 
Faça um orçamento através do E-mail: afaccb@gmail.com ou através 
do WhatsApp: 19-9.93816636 
 

Você conhece a Academia de Voo Internacional Escola de 
Aviação? 
Localizada na cidade de São José do Rio Preto, tem como 
sua  missão formar profissionais com maior eficiência e 
diversidade de conhecimentos em todas as áreas da aviação, 
trazendo uma padronização internacional. Além da missão de 
preparar nossos alunos para o mercado profissional da aviação, 
temos como princípio acolher profissionais já formados para 
capacitá-los nas padronizações tecnológicas internacionais 
conforme evolução da profissão. Saiba mais sobre a Escola 
através dos:Tel: 17. 3222-6360  WhatsApp: 17. 99615-7097 E-
mail: contato@escolaavi.com.br o u pelo 
site: www.escolaavi.com.brDecole na sua carreira com os 
melhores, decole com a Academia de Voo Internacional 

https://vimeo.com/348840662
mailto:afaccb@gmail.com
mailto:contato@escolaavi.com.br
http://www.escolaavi.com.br/
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Aviões elétricos são a aposta para diminuir o impacto ambiental de viajar 
Companhias de aviação começam a buscar opções mais limpas para cruzar o céu em comparação com 
as aeronaves atuais, que consomem milhares de litros de gasolina em apenas um voo. 
Um Airbus A330-200, com quase 300 passageiros a bordo, em um trecho entre São Paulo e Nova York, 
nos Estados Unidos, por exemplo, queima em seus motores 45 mil litros de combustível. 
Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), cerca de 2,5% das emissões de 
gás carbônico na atmosfera vem da aviação civil.Segundo publicação do MIT Technology Review, um 
avião movido a bateria recarregada com fontes de energia renovável produz 90% a menos emissões do 
que as aeronaves que usam combustível fóssil, como o querosene de aviação. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escassez nos EUA leva aéreas a buscarem pilotos em outros países, incluindo 
no Brasil 
Um dos setores mais afetados durante os dois primeiros anos de pandemia foi o da aviação. Com a 
reabertura das fronteiras e com boa parte da população mundial vacinada, o número de voos ao redor do 
mundo voltou a ter alta demanda e, em muitas localidades, maior ainda do que em períodos pré-
pandemia. Com isso, tem crescido a demanda por profissionais desse setor nos Estados Unidos, 
principalmente pilotos. Segundo o Sindicato de pilotos americanos (Air Line Pilots Association – ALPA), as 
principais companhias aéreas do país anunciaram planos para contratar entre 12 mil e 13 mil profissionais 
entre 2022 e 2023, e aproximadamente 8.000 em 2024. Para conquistar uma oportunidade no mercado 
americano, o piloto brasileiro Adriano Leon comentou como fez para conquistar um Green Card e 
preencher uma das vagas no país.“Fui piloto da extinta Varig e da Latam no Brasil. Em 2007 me mudei 
para o Catar, onde passei de copiloto para piloto, além de me tornar instrutor de voo”, conta Leon.  “Em 
2019 a minha família voltou para o Brasil, por este motivo procurei conseguir o Green Card para me 
mudar para os Estados Unidos e levar todos para morarmos juntos novamente. Só não poderia imaginar 
que meu pleito seria aprovado em apenas 49 dias”, comemora o piloto. 
 

 
 
 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/avioes-eletricos-sao-a-aposta-para-diminuir-o-impacto-ambiental-de-viajar-18082022?utm_campaign=aeroclipping_-_18_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

htt // i t/ l i b il t

 

 

Vádico Aéro  
Você já foi a um show aéreo? Além das aeronaves tem um personagem 
muito importante, o narrador e locutor de eventos aéreos.  O Brasil conta 
com o melhor narrador e locutor de eventos aéreos o “” Vádico “”, veja no 
link um pouco do seu trabalho:  

https://vimeo.com/405882317 
Se você é organizador de eventos aéreos ou conhece um, não pode deixar 
de contratar esse Mito da Narração e locução, e toda sua estrutura, seja 
para eventos aéreos, de Aeromodelismo, confraternizações, ou gênero, 
entre em contato e saiba mais: 
Tel/WhatsApp:  15.98825-5365  
E-mail: vadicoaero@hotmail.com  ou pelas redes sociais 
(Facebook/Instagran: @Vadico Aéro. 
 

OPORTUNIDADE FINANCEIRA – PARA LINHA DE CRÉDITO 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS PARA TODOS OS MODELOS, 
INCLUSIVE EXPERIMENTAL COMPRE A SUA AERONAVE A 
VISTA SEM SE DESCAPITALIZAR  DO VALOR TOTAL 
PARCELE SEM JUROS E COM SEGURANÇA 
IMPERDÍVEL!!!!Taxas a partir de 0,12 a.m. Especialista 
Financeira de Créditos para Aeronaves 
Simone Rocha (11) 98164.7145 
 

Quadros óleo sob tela 
Olha essa arte, são pinturas em óleo sobre tela confeccionadas  pelo 
artista especializado em Aviation Art. “Nelson Anaya”. Quadros feitos sob 
encomenda e com a arte que o cliente quiser. 
Faça seu orçamento através dos seguintes contatos: 
Tel/WhatsApp: 19-9.9946-4432 
E-mail: nelsonanaia58@gmail.com 
Produto de ótima qualidade! Faça seu orçamento! 
 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/fotos/feira-na-inglaterra-traz-taxi-aereo-sem-piloto-jato-brasileiro-com-cara-de-tubarao-e-polemico-737-max-21072022
https://vimeo.com/405882317
mailto:vadicoaero@hotmail.com
mailto:nelsonanaia58@gmail.com
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Revelado o primeiro avião cargueiro da história da Gol, que voará para o 
Mercado Livre 
Dando início a um novo momento em sua história, a Gol Linhas Aéreas revelou hoje, 22 de agosto, sua 
primeira aeronave cargueira em 20 anos de operações. O jato revelado, que tem matrícula brasileira PS-
GFA (msn 34965), será um dos seis aviões do modelo já confirmados pela Gol até 2023 – pelo contrato 
com o Mercado Livre, há possibilidade de incluir mais seis jatos até 2025.As aeronaves voarão em rotas 
diversas do país, sob demanda do marketplace argentino que tem uma forte presença no Brasil. 
Visualmente, as aeronaves serão caracterizadas por um amarelo intenso e a logo do Mercado Livre em 
destaque na fuselagem e no estabilizador vertical.O voo inaugural da operação para o Mercado Livre está 
marcado para o dia 1 de setembro, saindo de Guarulhos, conforme levantamento feito pelo AEROIN. As 
primeiras rotas serão para Fortaleza, Teresina e São Luis, com quase todos os voos operados durante a 
noite e madrugada. Os seis primeiros aviõesTodos os Boeing 737-800 da operação voaram antes com 
passageiros na Gol e serão convertidos para a versão BCF (Boeing Converted Freighter) e terão 
capacidade de levar até 24 toneladas. As aeronaves que comporão o primeiro lote de jatos cargueiros da 
Gol são as seguintes:– MSN 34965 – Fabricado em 2007, voou na Gol como PR-GTP. Retornou ao Brasil 
em 22 de julho e foi registrado PS-GFA (aeronave apresentada nesta matéria).– MSN 34279 – Fabricado 
em 2006, voou antes na Gol como PR-GTF. Está atualmente em processo de conversão para cargueiro e 
com matrícula N272GE. Quando retornar ao Brasil será registrado PS-GFB. – MSN 34275 – Fabricado 
em 2008, voou na Webjet e está até hoje na Gol como PR-GGD. Segundo dados do FlightRadar24, o 
avião segue na malha regular da empresa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.– MSN 34964 – Fabricado em 2007, voa até hoje pela 
Gol como PR-GTO. Segundo dados do FlightRadar24, o 
avião segue na malha regular da empresa.– MSN 
35065 – Fabricado em 2008, voa até hoje pela Gol como 
PR-GGK. Segundo dados do FlightRadar24, o avião 
segue na malha regular da empresa.– MSN 36146 – 
Fabricado em 2007, voou pela Gol como PR-GTQ, mas 
está armazenado desde fevereiro. Em junho, voou para a 
Costa Rica, onde faz manutenção, antes de ser 
convertido. Esse deve receber a matrícula PS-GFC. 

 
 

https://aeroin.net/revelado-o-primeiro-aviao-cargueiro-da-historia-da-gol-que-voara-para-o-mercado-livre/?utm_campaign=aeroclipping_-_23_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

Web Rádio Freqüência Livre 
Nosso objetivo principal é incentivar novas gerações e 
também desvendar esse maravilhoso mundo da aviação para 
as pessoas que tem o sonho de seguir o curso voltado para o 
transporte aéreo de qualquer modalidade. Essa é a Web 
Rádio Freqüência Livre, incentivando gerações. 
Acesse: www.webradiofrequencialivre.com.br e conheça! 

 

Programa Aero Freqüência 
 

Venha acompanhar a comunicação entre 
aeronaves e órgãos de controle nas terminais mais 
movimentadas do pais, acesse 
WWW.webradiofrequencialivre.com.br  a web rádio 
do Vadico, a voz da Aviação Brasileira 
 
 

Programa AFAC na WEB 
Todas as Terças Feiras das 09h as 21h, venha acompanhar o 
programa da AFAC que fala de Circuito aérea Brasileiro e 
mundial, agenda de eventos e muita musica boa, acesse: 
WWW.webradiofrequencialivre.com.br ,a rádio do Vadico, a 
voz da aviação Brasileira. 
 

https://aeroin.net/conheca-a-rede-aerea-da-gol-para-o-mercado-livre-primeiro-voo-liga-guarulhos-a-fortaleza/
http://www.webradiofrequencialivre.com.br/
http://www.webradiofrequencialivre.com.br/
http://www.webradiofrequencialivre.com/
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Nova companhia aérea brasileira recebe o nome de DEC Linhas Aéreas 
Uma nova companhia aérea está sendo criada no país. Conforme informado na semana passada, fontes 
próximas da DUX Express relataram o interesse da companhia em se habilitar para a criação de outra 
transportadora sob as regras do RBAC 121 (hoje a DUX está registrada nas regras do RBAC 135). 
Como atualização desse processo, os sistemas automatizados do AEROIN identificaram que a razão 
social da companhia será DEC Linhas Aéreas S/A.As informações foram capturadas em sites públicos 
da internet, onde nossos motores identificaram dois executivos ligados à DUX Logistics, dona da DUX 
Express, como sócios da nova empresa de carga aérea, que foi criada em 9 de agosto e registrada sob 
o CNPJ 47.483.411/0001-49. A sede está registrada no aeroporto de Jundiaí (SP). 
Posteriormente, confirmamos as informações acima com fontes próximas da empresa, em regime de 
anonimato.Hoje, a DUX opera apenas com aeronaves pequenas, do modelo Cessna C208 Grand 
Caravan, mas a habilitação sob o RBAC 121 lhe abriria a possibilidade de operar com aviões maiores, se 
desejar. Por definição, o RBAC 121 é aquele que dispõe sobre “operações de transporte aéreo público 
com aviões com configuração máxima certificada de assentos para passageiros de mais 19 assentos ou 
capacidade máxima de carga paga acima de 3.400 kg“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Produtores rurais formam pilotos agrícolas para combater incêndios no Oeste 
da Bahia 
Os produtores associados da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia – Aiba promoveram o 
maior curso para pilotos agrícolas em 15 e 16 de agosto, visando formar uma brigada aérea de combate a 
incêndios em campo e floresta, para atuar em propriedades rurais no Oeste da Bahia. 
O curso foi ministrado na pista de pouso da Fazenda Agronol, em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, 
onde as aeronaves dos modelos Air Tractor, Ipanema e Thrush, utilizadas na aplicação agrícola, 
participaram das atividades práticas. 
 

 
 
 
 

 

https://aeroin.net/nova-companhia-aerea-brasileira-tem-um-nome-dec-linhas-aereas/?utm_campaign=aeroclipping_-_22_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

O comandante Sepé explica sobre o suporte das aeronaves e o 
desempenho dos pilotos nas atividades práticas. “Para o 
combate efetivo, as aeronaves têm que ter capacidade mínima 
de até 1500 litros. A parte teórica foi bem captada, e na missão 
prática, foi percebido que o nível dos pilotos é muito bom e com 
certeza serão uma grande ferramenta para contribuir com os 
associados da Aiba. A instituição está de parabéns em promover 
a capacitação”, parabenizou Sepé. 
 

https://aeroin.net/produtores-rurais-formam-pilotos-agricolas-para-combater-incendios-no-oeste-da-bahia/?utm_campaign=aeroclipping_-_25_de_agosto_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

Já pensou em ter a uma camisa personalizada do seu 
jeito? 

Agora você pode ter, camisetas 100% poliéster, estampa 
de alta qualidade e durabilidade nos tamanhos 
P,M,G,GG. Enviamos para todo o Brasil, faça um 
orçamento através do WhatsApp: 19- 9.93816636 ou e-
mail: afaccb@gmail.com 
Não perca essa oportunidade, ótima opção de presente. 
 
 

Já pensou em ter a uma Caneca de louça no tema 
aviação? 
Agora você pode ter, canecas de alta qualidade e 
durabilidade.Enviamos para todo o Brasil, faça um 
orçamento através do site 
: www.afaccasabranca.com , WhatsApp: 19- 
9.93816636 ou e-mail: afaccb@gmail.com 
Não perca essa oportunidade, ótima opção de 
presente também. 
 

https://aeroin.net/dux-express-entra-com-pedido-para-abrir-empresa-aerea-no-brasil-sob-o-rbac-121/
mailto:afaccb@gmail.com
http://www.afaccasabranca.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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AVIAÇÃO AGRÍCOLA MARCA PRESENÇA DA FESTA DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA 
O final de semana teve demonstrações aeroagrícolas no Domingo Aéreo da Academia da Força Aérea 
Brasileira (AFA), em Pirassununga, no interior paulista. A festa desta vez foi comemorativa também ao 
bicentenário da Independência do Brasil, aos 70 anos da Esquadrilha da Fumaça e, especialmente para o 
Sindag, aos 75 anos da aviação agrícola no País. Em meio a exposição de diversas aeronaves militares e 
demonstrações da Esquadrilhada Fumaça, dos Halcones (esquadrão chileno) e diversos esquadrões civis 
e da Força Aérea Brasileira (Fab), o público de 70 mil pessoas pôde conferir simulações de aplicações 
aéreas e de lançamentos de combate a incêndios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Força Aérea inaugura novo simulador de vôo 
A Academia da Força Aérea (AFA) inaugurou na última quarta-feira (24), um novo simulador de voo 
destinado a formção dos cadetes em treinamento para o Embraer T-27M Tucano.O simulador T-4000 foi 
modernizado para atender as novas exigências de ensinamentos durante instruções e deverá aperfeiçoar 
o aprendizado em uma série de fases do voo e gerenciamento de cabine. Com a chegada dos T-27 
modernizados, foi necessária uma atualização no simulador, que ganhou novos recursos, em destaque o 
glass cockpit, similar ao usado agora nas aeronaves reais."Somos capazes e desenvolvemos uma 
solução para um problema estratégico da Força Aérea Brasileira. Essa entrega contribuirá decisivamente 
na instrução básica com o aumento da eficiência na formação dos cadetes e economia recursos, 
estendendo inclusive, a vida útil das aeronaves. É um compromisso da DTI em investir para a 
modernização do ensino da Academia da Força Aérea”, destacou o brigadeiro Luiz Guilherme. 

 
 
 
 

 

Conforme o conselheiro do Sindag Tiago Textor, que coordenou a 
participação aeroagrícola – e é ex-oficial da FAB formado na casa, foi 
uma oportunidade de, mais uma vez, levar o setor ao evento de 
importância nacional e com o merecido destaque. A aviação agrícola 
participa desde 2019 do evento, que teve suas últimas edições realizadas 
de forma online devido às restrições da pandemia da Covid-19. 
 

https://sindag.org.br/noticias_sindag/aviacao-agricola-marca-presenca-da-festa-da-academia-da-forca-aerea/ 

 

Luminárias Artesanais 
Para quem gosta de trabalho artesanal, a AFAC esta apresentando 

essas luminárias feitas artesanalmente de PVC.  
Veja através desse vídeo alguns modelos: 

https://vimeo.com/432832166 
Alem dos modelos que se encontra no vídeo, podemos fazer um 

orçamento de outro modelo que lhe agradar, basta nos enviar a arte 
para a cotação, e o tempo de produção é de 30 a 45 dias.   Faça um 

orçamento através do E-mail: afaccb@gmail.com ou através do 
WhatsApp: 19-9.93816636 e pelo site www.afaccasabranca.com 

 

 

Certamente você ao ir em um show aéreo, principalmente da 
Esquadrilha da Fumaça, já viu as crianças com aqueles 
aviões de isopor, que ao girar a hélice e soltá-lo ele voa sobre 
o público.Você pode adquiri-lo agora conosco. 
Faça seu pedido e orçamento através do E-
mail: afaccb@gmail.com ou pelo WhatsApp: 19-9.93816636 
Compre para seu filho(a), ou para presentear um Amigo(a), 
ou ainda pra você mesmo!  
 

 

Com a novidade, os cadetes terão desde a formação básica 
uma imersão na aviação contemporânea, baseada 
sobretudo em sistemas digitais. Hoje grande parte da 
formação da FAB ocorre em aviões com cockpit digital, por 
exemplo, com o T-27M, passando para o A-29 Super 
Tucano.“Sou muito grato aos Oficiais-Generais que 
confiaram na nossa missão e fizeram com que pudéssemos 
chegar a um dia como esse. Simuladores de baixo custo em 
benefício de uma séria Instrução Aérea”, ressaltou Piterson 
Marques Lisboa, chefe do Centro de Computação de 
Aeronáutica de São José dos Campos. 
 

 
 

https://aeromagazine uol com br/artigo/forca-aerea-inaugura-novo-simulador-de-voo html?utm campaign=aeroclipping - 26 de agosto de 2022&utm medium=email&utm source=RD+Station 

https://sindag.org.br/noticias_sindag/ha-75-anos-nascia-a-aviacao-agricola-brasileira/
https://aeromagazine.uol.com.br/Aeronave%20de%20instru%C3%A7%C3%A3o%20T-27M%20recebe%20permiss%C3%A3o%20especial%20de%20voo%20inicial
https://aeromagazine.uol.com.br/Aeronave%20de%20instru%C3%A7%C3%A3o%20T-27M%20recebe%20permiss%C3%A3o%20especial%20de%20voo%20inicial
https://vimeo.com/432832166
mailto:afaccb@gmail.com
tel:19993816636
http://www.afaccasabranca.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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Pela primeira vez, Embraer leva a aeronave C-390 Millennium a evento de defesa 
na Áustria 
Pela primeira vez, a fabricante brasileira Embraer apresentará a aeronave C-390 Millennium no maior 
show aéreo da Áustria, o Air Power, nos dias 2 e 3 de setembro. Além disso, a empresa também exporá 
seu portfólio completo de defesa.“Estamos satisfeitos por ter esta oportunidade de apresentar o C-390 
neste renomado airshow e compartilhar com os participantes do evento as capacidades da aeronave”, 
disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “A entrada do C-390 
Millennium no mercado ocorre em um momento crucial, no qual forças aéreas e governos buscam 
incorporar em suas frotas de transporte aéreo aeronaves de nova geração. Vemos o C-390 operando com 
taxas de disponibilidade incríveis, resultado de um design moderno com foco em confiabilidade, facilidade 
de manutenção e na seleção dos melhores fornecedores do mundo.”O C-390 Millennium e sua 
configuração de reabastecimento aéreo, o KC-390, são a nova geração de aeronaves multimissão de 
transporte militar que oferecem mobilidade e capacidade de carga incomparáveis, rápida reconfiguração, 
alta disponibilidade, conforto aprimorado e segurança de voo, bem como gerenciamento otimizado de 
custos operacionais reduzidos ao longo de seu ciclo de vida, tudo em uma única plataforma. 
Desde a primeira entrega à Força Aérea Brasileira (FAB), o KC-390 Millennium tem comprovado sua 
capacidade, confiabilidade e desempenho. A atual frota de KC-390 da FAB é composta por cinco 
unidades e já ultrapassou 5 mil horas de voo em operação, com uma taxa de 97% de conclusão de 
missão, demonstrando excelente disponibilidade e produtividade em sua categoria.As Forças Armadas de 
Portugal e as Forças de Defesa da Hungria irão iniciar as operações com o K-390 em 2023 e 2024, 
respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanto a frota portuguesa quanto a húngara serão configuradas 
para realizar o reabastecimento aéreo e serem totalmente 
compatíveis com as operações da OTAN, não apenas em termos 
de hardware, mas também em aviônica e comunicações.A frota 
das Forças de Defesa da Hungria será a primeira do mundo a 
contar com a configuração de uma Unidade de Terapia Intensiva, 
característica essencial para a realização de missões 
humanitárias.Recentemente, em junho, o Ministério da Defesa da 
Holanda anunciou a seleção de uma frota composta por cinco 
aeronaves C-390 Millennium, destacando seu desempenho e a 
produção operacional, para substituir sua atual frota de C-130 
Hercules. 
 
 

https://aeroin.net/pela-primeira-vez-embraer-leva-a-aeronave-c-390-millennium-a-evento-de-defesa-na-austria/?utm campaign=aeroclipping - 29 de agosto de 2022&utm medium=email&utm source=RD+Station 

 

     

Kraüss Aeronáutica Indústria e Comércio de Aeronaves Ltda. é uma 
empresa que atua no mercado da aviação experimental com o 
desenvolvimento de novas aeronaves, construção de aviões a partir da 
planta, restauração de aeronaves antigas e clássicas experimentais e 
montagem de kits de aeronaves e ultraleves avançados. Atua na venda 
e fabricação de partes e peças, presta serviço de busca de peças e 
acessórios para seus clientes.Para mais detalhes e esclarecimento de 
dúvidas contate a Krauss  pelos E-
mails: krauss@kraussaero.com.br ou contato@kraussaero.com.br ou 
pelos telefones 35-99253-1397 ou 35-99922-1397 ou ainda e para saber 
tudo sobre a Krauss Aero acesse o site : www.kraussaero.com.br 
Este você pode confiar . 
 

 

Imãs de geladeira feita totalmente artesanal com 
prendedores de roupa e palitos de sorvete.  
Ótima opção de brinde para sua empresa , opção de logo 
da empresa colado nas asas, não perca tempo faça um 
orçamento através do WhatsApp: 19- 9.93816636 ou pelo 
e-mail: afaccb@gmail.com Produto de qualidade para quem 
gosta de produto artesanal. 
 

 

Quer Anunciar sua Marca , ou seu 
Trabalho?Entre em contato conosco e conheça 
nossos planos .Você se surpreendera com o 
valor. afaccb@gmail.com  
 
 

mailto:krauss@kraussaero.com.br
mailto:contato@kraussaero.com.br
http://www.kraussaero.com.br/
mailto:afaccb@gmail.com
mailto:afaccb@gmail.com
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Próximos eventos 
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Final 

Se você ainda não é um membro da AFAC então não 
perca tempo e se Cadastre : 

 

www.afaccasabranca.com 

 

 

 

Para Reclamações ou sugestões : afaccb@gmail.com 

 

 
 

http://www.afaccasabranca.com/
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