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+ FAB recebe simuladores do F-39 Gripen; 

+ Avião do Juízo final no Brasil; 

+ São Paulo volta a receber a LABACE; 

+ Chega ao Brasil  nova aeronave da FAB o KC30; 

+ Bítuca de cigarro que incendiou uma aeronave; 

+ KC-390  A-29 colecionam vendas internacionais; 

+ Aviação agrícola pode combater incêndios ; 

+ Esquadrilha da Fumaça divulga sua agenda; 

+ F-15 Completa 50 anos; 

+ Airbus A-330 Beluga no Brasil. 
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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 66 do nosso jornal 

digital, neste mês trazendo 

uma matéria bem legal sobre 

o congresso da aviação 

agrícola 2022 que foi 

realizado no mês de de julho 

de 2022. È possível ver as 

mais novas tecnologia do 

mercado, 

 

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 31/08/2022. Exposição Mockup F-39 Gripen Musal - Rio de Janeiro RJ 

04 a 07/08/2022, 9 Campeonato de Acrobacia Serra do Cipó MG 

07/08/2022. Portões Abertos - Santos Dunond Musal - Rio de Janeiro RJ 

09 a 11/08/2022. LABACE São Paulo SP - Congonhas 

11 a 14/08/2022. Balonismo  Araxá MG 

20/08/2022 Sorriso Aero Fest Sorriso MT 

21/08/2022 Portões Abertos AFA 2022 Pirassununga SP 

25 a 31/08/2022. JAB São Lourenço MG 

26 a 28/08/2022. Encontro Aéreo  Leme SP 

24 a 28/08/2022 Campeonato de Paratrike Casa Branca SP 

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça 
06/08/2022 São Carlos  SP 

07/08/2022 Limeira  SP 

13/08/2022 Sorocaba  SP 

14/08/2022 Londrina PR 

15/08/2022 Araguari MG 

21/08/2022 Pirassununga SP 

25/08/2022 Salvador BA 

26/08/2022 Teresina  PI 

27/08/2022 Fortaleza CE 

28/08/2022 Natal RN 

Eventos Aeromodelismo 
20 a 21/08/2022. Aeromodelismo  Uruguai 

27 e 28/08/2022 Aeromodelismo Mirassol SP 

Lives para o mês 
06/08/2022 Planes Of Fame Museu - T-6  California EUA 

Agenda de Lançamentos 
02/08/2022 Falcon Heavy Ver seção AFAC to Space 

04/09/2022 Space  x Crew 5 Ver seção AFAC to Space 

09/08/2022 Falcon 9 Ver seção AFAC to Space 

29/08/2022 Atemis Ver seção AFAC to Space 

Agenda de eventos Internacionais 
20 a 21/08/2022. Aeromodelismo  Uruguais  

27 e 28/08/2022 New York Airshow New York EUA 

 

 

 

                      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 

 

http://www.alltours.com.br/
mailto:alltours@alltours.com.br
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Historia da Aviação 
Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Site Oficial: 
Saiba mais sobre o Congresso acessando o site oficial 
do evento:Link: https://congressoavag.org.br  
 
Inscrições:  
E pra você que vai participar do congresso neste ano,  
abaixo segue o link para que possa fazer sua inscrição,  
acesse:  https://sindag.sigevent.com/visitantes/index.php?id_edicao=1&linguagem=portugues  

 

Congresso no APP: 
O Congresso da Aviação Agrícola conta com um Aplicativo também, para 
baixar basta clicar no link abaixo, ou procurar na sua loja de APP por 
“Congresso Avag”: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.yazo.avag 
 
Redes Sociais do SINDAG: 
Siga o Sindag nas redes sociais, os links estão abaixo: 
 

 
 

 

 
Evento: 
A AFAC Aviação estará presente no evento nos 3 dias e você poderá 
acompanhar tudo sobre o evento também em nossas redes sociais: 
Facebook: https://www.facebook.com/antoniojuniorafac           Instagran: 

https://www.instagram.com/p/BUoqgDtlXwM/    

 
Live: 
Se a internet permitir faremos uma live no dia 20 e 21 de julho para que você 
possa conhecer melhor o Congresso da Aviação Agrícola 2022,  acesse o link 
abaixo e ative as notificações: 
Link 20/07/2022: https://youtu.be/dqXW2Z62aLQ  

 

https://twitter.com/sindagbr  

https://www.facebook.com/sindag.aviacaoagricola/  

https://www.instagram.com/sindagbr/  

https://chat.whatsapp.com/Gf5EQ24TYqZ4gbSnYi6kOE 

https://www.youtube.com/channel/UCL_4IPaX5j6
uQTMxr5X9eWQ  
https://www.linkedin.com/company/sindag/  

 

Vem ai mais uma edição do “ Congresso da Aviação 
Agrícola do Brasil “, entre os dias 19 a 21 de Julho, na 
cidade de Sertãozinho interior de São Paulo. 
Você sabe qual é o objetivo do Congresso? Veja: 
Disseminar conteúdo com palestras ao vivo e gravadas, 
Proporcionar contatos entre fornecedores e consumidores, Ser 
a maior vitrine para a Aviação Agrícola no Brasil, e Promover 
vendas nas ilhas de negócios, salas de conversa e demais 
oportunidades.  
 
 

Os expositores confirmados , já 
estão disponível para consulta 
no seguinte link:  

https://congressoavag.org.br/
pt/expositores/

 
 

 

https://congressoavag.org.br/
https://sindag.sigevent.com/visitantes/index.php?id_edicao=1&linguagem=portugues
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.yazo.avag
https://www.facebook.com/antoniojuniorafac
https://www.instagram.com/p/BUoqgDtlXwM/
https://youtu.be/dqXW2Z62aLQ
https://twitter.com/sindagbr
https://www.facebook.com/sindag.aviacaoagricola/
https://www.instagram.com/sindagbr/
https://chat.whatsapp.com/Gf5EQ24TYqZ4gbSnYi6kOE
https://www.youtube.com/channel/UCL_4IPaX5j6uQTMxr5X9eWQ
https://www.youtube.com/channel/UCL_4IPaX5j6uQTMxr5X9eWQ
https://www.linkedin.com/company/sindag/
https://congressoavag.org.br/pt/expositores/
https://congressoavag.org.br/pt/expositores/
https://congressoavag.org.br/pt/expositores/
https://congressoavag.org.br/pt/expositores/
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Congresso da Aviação Agrícola 2022 

Acompanhe o Congresso da Aviação Agrícola 2022 dia a dia, através dos 
links abaixo:  
 
19/07/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-
agricola-2022-1.html 
 

 

 

20/07/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-
agricola-2022-2.html 
 

 
 

21/07/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022.html 

 
 

Como foi o Congresso da Aviação Agrícola 2022? 
 

O Congresso da Aviação Agrícola 2022, teve sua  cerimônia de abertura às 

10h do dia 19 de julho, com diversas autoridades do setor. Durante os três dias 

do Congresso o publico pode conhecer as atualidades e tecnologias novas do 

setor, alem dos drones com alta tecnologia na aplicação de defensivos 

agrícolas. Outro ponto bastante interessante do congresso foi o show aéreo 

com a aeronave AT-402. Veja uma pouco de como foi este Congresso no link 

abaixo:  

 

https://youtu.be/kFKg0hrXMqs 
 

Veja a nossa galeria de Fotos:  
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022-1.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022-1.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022-2.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022-2.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022.html
https://youtu.be/kFKg0hrXMqs
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 

Aeroportos de três Estados terão voos para demanda para férias escolares de julho 
A CCR Aeroportos vai aumentar a malha de voos em quatro dos aeroportos administrados pela empresa, 
nos estados do Paraná, Santa Catarina e Goiás, para atender a demanda das férias escolares de julho. 
No Paraná, a Gol Linhas Aéreas vai oferecer novas opções de voos de CWB para Porto Alegre (POA), 
Natal (NAT) e Maceió (MCZ). A Azul Linhas Aéreas também irá oferecer voos extras para MCZ. Já a 
Latam Airlines retomará também a rota regular da capital paranaense para a capital gaúcha. Estes voos 
haviam sido interrompidos no início da pandemia de covid-19, em 2020. Em IGU, haverá voos extras 
adicionais para Florianópolis (FLN) e Belo Horizonte (CNF) pela Azul. Em Santa Catarina, o aeroporto de 
Joinville (JOI) vai ganhar novas rotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Airbus A380 da Emirates sofreu uma falha estrutural e voou até a Austrália 
com a fuselagem danificada 
Um Airbus A380 da Emirates Airline voou por 13 horas com um grande buraco na estrutural. O problema 
só foi encontrado após o pouso na Austrália, visto que o avião não indicou nenhuma anomalia em voo. 
Um grande buraco foi encontrado na fuselagem do A380 (A6-EVK) que realizou o voo EK430, procedente 
de Dubai (DXB), nos Emirados Árabes, em Brisbane (BNE), na Austrália. Durante a aproximação, a 
tripulação avisou à torre de controle que havia a suspeita de que um dos pneus do trem de pouso 
principal esquerdo teria estourado e solicitou o apoio de equipes de emergência, que ficaram a postos em 
solo. A aterrissagem ocorreu em segurança, sem nenhum tipo de contratempo. A suspeita é de que o 
pneu estourou durante a decolagem em DXB, fazendo com que os detritos danificassem o compartimento 
do trem de pouso, gerando o buraco. O A380 em questão está em operação desde dezembro de 2019, 
sendo um dos mais novos da Emirates, e deveria fazer um voo de retorno. Normalmente, as aeronaves 
da Emirates passam cerca de 24 horas em BNE antes de voltarem para Dubai. Por conta do incidente, a 
aeronave que está cumprindo o voo EK430 (A6-EVG) deste sábado (2) voltará para DXB cerca de três 
horas depois do pouso, em substituição ao A6-EVK. 

 

 

 

A Gol vai retomar os voos regulares para São Paulo (GRU) e a Azul 
vai oferecer voos extras para Porto Seguro (BPS), na Bahia. á em 
Goiás, desde o último dia 25 de junho, o aeroporto Santa Genoveva 
(GYN), em Goiânia, oferecerá novos voos para a Região Nordeste, 
operados pela Azul e a Gol. As rotas diretas vão conectar a capital 
goiana à Fortaleza (FOR), NAT e MCZ e terão frequência de uma a 
duas vezes por semana. 

 https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/aeroportos-do-sul-e-centro-oeste-estao-com-novos-voos-em-julho.html?utm_campaign=aeroclipping_-_4_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/aviao-voa-por-13-horas-com-um-grande-buraco-na-fuselagem.html?utm_campaign=aeroclipping_-_5_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

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 

 

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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AVIAÇÃO AGRÍCOLA FOI TEMA DE LIVE DA AGROCOOPERAÇÃO 
Um bate-papo descontraído sobre o setor aeroagrícola marcou, agora há pouco, a quarta live da etapa 
2022 da Campanha Agrocooperação – Uma consciência, inúmeros benefícios. O encontro via web foi no 
pelo canal AgroCooperação Oficial no YouTube e contou com a piloto agrícola Joelize Friedrichs e o 
diretor operacional do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), Cláudio Júnior 
Oliveira. Com a mediação do jornalista Castor Becker Júnior, da Assessoria de Imprensa do Sindag 
(entidade parceira da campanha), a live serviu para mostrar ao público desde a estrutura da aviação 
agrícola no Mato Grosso do Sul – Estado que tem a sexta maior frota do setor no País – até a legislação 
que incide sobre a atividade. Oliveira também explicou as relações institucionais do setor, através do 
Sindag; o trabalho de melhoria contínua promovido pela instituição no segmento e o esforço para 
comunicação com a sociedade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova aeronave criada por consórcio europeu prevê avião capaz substituir do 
CN-235 ao C-130 Hercules 
Um projeto multinacional prevê o desenvolvimento de um novo avião de transporte de carga médio, com 
capacidade tática e multimissão, com objetivo de substituir os Casa CN-235 e os C-130 Hercules. 
O acordo entre a França, Alemanha e Suécia foi assinado no dia 30 de junho, prevendo uma aeronave de 
transporte de tamanho médio. O memorando de desenvolvimento designou o projeto como Future Mid-
Size Tactical Cargo (FMTC), em tradução literal Futuro Cargueiro Tátio de Médio Porte. A nova aeronave 
deverá substutir os C-130 Hercules e Casa CN-235, ou seja, uma faixa de capacidade entre as 6 e 20 
toneladas, em um projeto bastante audacioso visto a grande diferença entre os segmentos de atuação. A 
previsão é que o avião entre em serviço nos três países até 2040, com prazo de desenvolvimento de ao 
menos uma década. Ainda existe a possibilidade de outras nações se unirem ao programa.O novo avião 
poderá operar em conjunto com o Airbus A400M, também de produção de um consórcio europeu, com 
capacidade próxima das 40 toneladas, praticamente o dobro dos C-130 Hercules.O novo avião "irá 
enfrentar [de forma] coletiva e eficientemente os próximos desafios de transporte em operações militares 
ou situações de resposta a crises”, foi publicado pela Cooperação Estruturada Permanente, que rege o 
programa. 

 

O dirigente aeroagrícola abordou ainda a importância da 
ferramenta aérea para a alta produtividade de culturas como a 
soja, cana-de-açúcar, milho, algodão e outras que integram 
também o rol de produtos da economia sul-mato-grossense.  E 
lembrando que, por alta produtividade, se que dizer produzir mais 
no mesmo espaço de terra.  Ou seja, prevenindo a pressão sobre 
áreas nativas. “As aplicações aéreas abrangem também a 
aplicação de fertilizantes e a semeadura – especialmente de 
pastagens. Sem esquecer o combate a incêndios”, ponderou.  

 

 

https://sindag.org.br/noticias_sindag/sindag-prepara-pista-de-pouso-para-congresso-avag/ 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/europeus-vao-desenvolver-aviao-para-substituir-o-c-130-hercules.html?utm_campaign=aeroclipping_-_6_de_julho_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 

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.   

 

mailto:ferreira.capacete@gmail.com
http://www.kraussaero.com.br/
tel:35992531397
tel:35999221397
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São Paulo volta a receber a Labace 
O maior evento da aviação de negócios da América Latina, a Labace, foi confirmada e deverá ocorrer 
entre os dias 9 e 11 de agosto, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.O evento que foi paralisado 
por dois anos, por causa da crise sanitária, retorna com a expectativa de reunir os principais fabricantes, 
fornecedores de produtos e serviços da aviação executiva. São esperados potenciais compradores, 
donos de aeronaves, pilotos, entre outros.Embora a Labace tenha sido cancelada por causa da 
pandemia, a aviação de negócios em todo o mundo assistiu um crescimento constante nos últimos dois 
anos, justamente como um dos efeitos diretos dos cancelamentos dos voos comerciais regulares. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
FAB recebe simuladores do Gripen 
A base aérea de Anápolis, em Goiás, recebeu ontem o carregamento com material e equipamentos de 
suporte à operação dos caças Gripen da Força Aérea Brasileira. Entre os envios estão dois simuladores 
do Gripen E com domo e cockpit integrados, considerado um dos sistemas mais avançados do mundo. 
Os simuladores, ou tecnicamente Treinadores de Missão, serão utilizados tanto para o treinamento de 
pilotos em fase inicial, quanto para treinamento operacional, com a simulação de diversos cenários táticos 
avançados. Os dois simuladores ainda podem funcionar de forma conjunta, permitindo assim o 
treinamento de táticas de combate em formação, ou seja, quando dois ou mais aviões voam com mesma 
proa e velocidade, um ao lado do outro. De acordo com a Saab, os equipamentos de suporte à operação, 
utilizados pelos pilotos e pessoal de manutenção, inclui os sistemas de planejamento e avaliação de 
missão, softwares para o tratamento de dados digitais, sistema de geração de mapas digitais e ainda 
planejamento de enlace de dados e comunicação.“Está é uma parte importante da implementação do 
contrato. Os sistemas de suporte e treinamento são essenciais para capacitar as equipes e apoiar o 
programa e nossa responsabilidade é entregar sistemas completos e funcionais, além de realizar o 
treinamento sobre o uso e a manutenção dos aparelhos”, comentou Daniel Rydja, diretor do Programa de 
Suporte e Treinamento da Saab. O equipamento também agrega um sistema de suporte de manutenção 
em solo, voltados para o treinamento dos técnicos, que ainda tem software de treinamento virtual, que 
projeta a imagem 3D do Gripen em vários ângulos e possibilita a ampliação e visualização de detalhes de 
cada componente do caça. Os técnicos podem, por exemplo, simular a instalação de um componente ou 
a abertura de uma janela de manutenção, exatamente como é no avião real, vendo previamente o que vai 
encontrar no caça. Além disso, os manuais técnicos são totalmente interativos e integrados no mesmo 
sistema, o que permite a busca de informações de maneira mais rápida e eficiente. 

 
 

 

O evento que faz parte do calendário mundial de aviação 
executiva vai apresentar as últimas novidades do setor, incluindo 
lançamentos de aviões, acessórios e avanços nos processos de 
segurança, entre outros. Outra novidade será um espaço para 
eVtol e novas iniciativas de aeroportos privados, destinados a 
operação da aviação de negócios. 

 
 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/labace-vai-acontecer-em-agosto.html?utm_campaign=aeroclipping_-

_7_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/fab-recebeu-os-simuladores-do-gripen.html?utm_campaign=aeroclipping_-_8_de_julho_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 

 

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 
 

https://vimeo.com/348840662
mailto:afaccb@gmail.com
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Capacidade de reabastecimento em voo de helicópteros é recente na Força 
Aérea Brasileira 
A Força Aérea Brasileira realizou o primeiro exercício aéreo de reabasteciemento em voo com 
helicópteros, que teve como objetivo capacitar os aviadores de asas rotativas na complexa operação de 
transferência de combustível em voo. A manobra ocorreu no mês de junho nos céus do Rio de Janeiro. 
Os voos aconteceram na região sul do litoral carioca, sendo coordenado por um controle militar dedicado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa de aviação de Bruce Dickinson, do Iron Maiden, cria 100 novos 
empregos 
A Caerdav, uma empresa de aviação de propriedade de Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, 
anunciou em seu site oficial que está pronta para gerar 10o novas vagas de empregos após um 
investimento de 4 milhões de libras (cerca de 25,7 milhões de reais) da gestora independente de ativos 
BOOST&Co, que apoiará o crescimento da empresa.Fundada em 2012, a Caerdav presta serviços de 
manutenção, reparo e revisão de aeronaves, consultoria e treinamento de mecânicos e pilotos para 
grandes transportadoras, empresas de leasing de aeronaves e clientes privados. A companhia é 
especializada nas famílias de aviões Boeing 737, 757, 767 e Airbus A320 e detém todas as aprovações e 
licenças necessárias, permitindo que ofereça serviços para todas as principais economias-alvo 
relevantes. O negócio está baseado em um complexo de 134.000 metros quadrados em St Athan, no Sul 
do País de Gales, Reino Unido. 

 

 

 

 

 

A operação contou com a participação de um KC-130 Hercules, 
do 1º/1º GT – Esquadrão Gordo, e helicópteros H-36 Caracal 
(H225M) do 1º/8º GAV – Esquadrão Falcão e do 3º/8º GAV – 
Esquadrão Puma. Com a capacidade de reabastecimento em 
voo de helicópteros plenamente operacional, o Brasil entra no 
seleto grupo de países que possuem tal capacidade. A intenção 
é no futuro qualificar os aviadores para realizarem a manobra de 
reabstecimento em voo com os KC-390, que estão ampliando 
sua presença na força aérea. 

 https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/fab-reabasteceu-helicopteros-em-voo.html?utm_campaign=aeroclipping_-_11_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://www.radiorock.com.br/2022/07/13/empresa-de-aviacao-de-bruce-dickinson-iron-maiden-cria-100-novos-empregos/?utm_campaign=aeroclipping_-_13_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

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. 
 

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. Utilizando 
nossos produtos seus voos simulados atingirão um nível profissionalFaça um 
orçamento e conheça nossos planos, entre em contato através:E-mail: 
afaccb@gmail.com 
Tel/WhatsApp: 19-9.9381-6636 Não perca tempo, produto de qualidade! 

 

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

 

https://caerdav.com/news/the-sky-is-the-limit-for-caerdav-after-4m-funding-package/
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/brasil-sera-o-primeiro-pais-da-america-do-sul-ter-capacidade-de-reabastecer-em-voo-helicopteros_4115.html
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/brasil-sera-o-primeiro-pais-da-america-do-sul-ter-capacidade-de-reabastecer-em-voo-helicopteros_4115.html
mailto:afaccb@gmail.com
mailto:afaccb@gmail.com
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Aviões agrícolas vão poder combater incêndios florestais 
Foi sancionada a lei que permite o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais. A norma, 
publicada nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial da União, altera o Código Florestal e o Decreto-Lei 
917/69, que trata do emprego da aviação agrícola no País. Conforme a lei, os planos de contingência 
para combate a incêndios florestais, elaborados pelos órgãos ambientais, deverão ter diretrizes para o 
uso da frota aeroagrícola. Para serem utilizadas nessas operações, as aeronaves deverão atender às 
normas técnicas definidas pelo poder público e ser pilotadas por profissionais qualificados.A atividade 
poderá ser incentivada pelo poder público e constará de políticas, programas e planos governamentais de 
prevenção e combate aos incêndios florestais, passando inclusive pela formação e treinamento de pilotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KC-390 e A-29 Super Tucano já colecionam vendas internacionais 
A Embraer anunciou que o KC-390 e o A-29 Super Tucano estarão expostos na Royal International Air 
Tattoo (Riat, na sigla em inglês), um importante evento aeronáutico do setor de defesa que acontecerá na 
base aérea de Fairdford, no Reino Unido, no dias 15 e 17 de julho.O cargueiro multifunção e o caça leve 
ficarão em exposição estática na área da empresa brasileira. O público presente, incluindo militares e 
representantes de governos de vários paises, poderão ver de perto as aeronaves. 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias-2022/julho/avioes-agricolas-vao-poder-combater-incendios-florestais?utm_campaign=aeroclipping_-_14_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

 

O fabricante busca mais vendas internacionais para o C-390 e o 
KC-390 (versão com capacidade para reabastecimento em voo) e 
a Europa é uma das maiores apostas da empresa, tanto que as 
três vendas internacionais foram justamente para países 
europeus, como Portugal, com cinco unidades, Hungria, com 
duas unidades e Holanda, também com cinco. O caça leve A-
29 Super Tucano é utilizado por mais de 15 forças aéreas em 
todo o mundo e mais de 260 aeronaves já foram entregues. As 
mais recentes foram para Filipinas e Nigéria. 

 https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/avioes-militares-da-embraer-serao-apresentados-no-reino-unido.html?utm_campaign=aeroclipping_-_12_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

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. 99615-7097E-
mail: contato@escolaavi.com.br ou pelo site: www.escolaavi.com.br 
Decole na sua carreira com os melhores, decole com a Academia de Voo 
Internacional Escola de Aviação 

 

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 

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. 

 
 

https://urgente:%20Holanda%20escolhe%20o%20KC-390%20da%20Embraer/
mailto:contato@escolaavi.com.br
http://www.escolaavi.com.br/
https://vimeo.com/432832166
mailto:afaccb@gmail.com
tel:19993816636
http://www.afaccasabranca.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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A bituca de cigarro que incendiou um avião em pleno vôo 
Viajar de avião, para muitos, é um sonho, e quem já viajou sabe o quão confortável e rápido é. No 
entanto, várias pessoas têm medo de viajar de avião, ainda que ele seja considerado um dos meios de 
transporte mais seguros do mundo. Mas isso não impede que incidentes aconteçam durante uma viagem. 
Por exemplo, na tarde do dia 11 de julho de 1973, a torre de controle do aeroporto de Orly, em Paris 
recebeu a seguinte mensagem: “Já que vamos morrer, ao menos não mataremos mais pessoas lá 
embaixo”.Essa frase veio da cabine de um avião Boeing 707 da Varig, onde o paraibano Gilberto Araújo 
Silva, comandante do voo, lutava para respirar. À medida que o avião ia se enchendo de fumaça, o piloto 
tentava explicar para a torre sua decisão de pousar no meio de uma zona rural, mesmo estando a menos 
de um minuto da pista do aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piloto escapa ileso após pouso de emergência com a ajuda do paraquedas do 
avião 
Um piloto belga escapou ileso, depois que sua aeronave Dyn’Aéro MCR01 (OO-E64) teve um problema 
em voo, lhe obrigando a acionar o paraquedas balístico do equipamento. Um vídeo gravado do solo 
mostra o pequeno avião pousando lentamente de nariz em uma estrada em Sint-Andries, nos arredores 
de Bruges.Segundo matéria do site britânico Sky News, autoridades disseram que o piloto, cujo nome não 
foi revelado, era experiente e que sua vida foi quase certamente salva pelo Sistema de Recuperação 
Balística (BRS) do avião.Esse tipo de paraquedas balístico, que pode ser instalado em aeronaves 
pequenas, é acionado pelo piloto quando observa uma situação de emergência, combinada com a 
impossibilidade de realizar um pouso controlado. Ele é ejetado de seu invólucro por uma pequena 
explosão, muito parecido com o usado em um assento de ejeção, e fornece sustentação ao avião até que 
chegue no solo. Como se notam pelas raras imagens, a queda suave faz com que a integridade física dos 
ocupantes seja preservada. No caso do piloto belga, é possível vê-lo saindo da aeronave logo após a 
aterrissagem. Ele havia decolado de Zuienkerke para um curto voo na sexta-feira, 15 de julho. 
No vídeo acima (esperar pelo carregamento), é possível ver a descida do equipamento já com o 
paraquedas acionado. 

 

Aproximadamente 10 minutos antes, cerca de duas da 
tarde, o voo já estava em seus últimos quilômetrosdo 
trajeto Rio de Janeiro-Paris. Os pilotos já tinham avisado 
os 134 ocupantes e começado o procedimento de 
descida. Nesse momento, uma passageira saiu tossindo 
de um dos banheiros da aeronave. “Quase morri aí 
dentro”, disse ela.Então, duas comissárias de bordo foram 
até o banheiro e, através da porta aberta viram uma 
nuvem de fumaça bem grossa. Uma das comissárias foi 
buscar o extintor, mas quando ela voltou o incêndio já 
estava se espalhando pelo corredor do avião. 

 https://www.fatosdesconhecidos.com.br/a-bituca-de-cigarro-que-incendiou-um-aviao-em-pleno-voo/?utm_campaign=aeroclipping_-_15_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

 

https://aeroin.net/piloto-escapa-ileso-apos-pouso-de-emergencia-com-a-ajuda-do-paraquedas-do-aviao/?utm_campaign=aeroclipping_-_18_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

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. 

 

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.brEste você pode confiar . 

 

https://www.fatosdesconhecidos.com.br/porta-de-aviao-abriu-durante-voo-e-passageiros-a-mantiveram-fechada/
https://news.sky.com/story/belgian-pilots-lucky-escape-as-plane-floats-down-to-earth-after-mid-flight-emergency-12652722
https://www.fatosdesconhecidos.com.br/youtuber-causou-acidente-de-aviao-para-ganhar-visualizacoes/
https://vimeo.com/405882317
mailto:vadicoaero@hotmail.com
mailto:krauss@kraussaero.com.br
mailto:contato@kraussaero.com.br
http://www.kraussaero.com.br/
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Qatar Airways recebe 20.000 inscrições para 700 vagas de piloto 
Embora haja uma escassez contínua de pilotos nos EUA, uma companhia aérea do Oriente Médio não 
está lutando para encontrar candidatos qualificados.Em uma reunião com repórteres no Farnborough 
Airshow, na Inglaterra, na segunda-feira, o CEO da Qatar Airways, Akbar Al Baker, disse que a 
companhia aérea decidiu há alguns meses que queria contratar 700 pilotos e recebeu 20.000 inscrições. 
De acordo com a publicação Business Insider, Baker enfatizou que todas as inscrições eram de 
indivíduos "qualificados e classificados", o que significa que os pilotos já tinham o treinamento e a 
certificação necessários para pilotar uma aeronave específica."Eles têm que passar por uma instalação 
de testes muito rigorosa antes de selecionarmos, porque somos muito, muito exigentes", disse Al Baker. 
Segundo o CEO, os pedidos vieram de todo o mundo, menos dos EUA, e que a operação do Catar não 
foi impactada por questões de pessoal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A travessia da cordilheira é algo normal hoje, mas continua tão complexo quanto 
no início 
Desde o início da era da aviação na América do Sul, o homem queria atravessar a grande muralha da 
Cordilheira dos Andes em um avião. Desde o início da aviação comercial na região, as rotas transandinas 
são operadas por inúmeras companhias aéreas e aeronaves.Mas hoje em dia, é muito mais comum ver 
aeronaves cruzando de um lado a outro da cordilheira, que é a espinha dorsal do continente. Mas, você já 
se perguntou por que você tem que apertar os cintos de segurança? Por que a maioria das aeronaves 
atravessa o sul do continente e não a área da Colômbia e do Peru? Responderemos a todas essas 
perguntas e muitas outras neste artigo. Cordilheira dos Andes é uma cadeia montanhosa que se estende 
de sul a norte e atinge uma altitude máxima de 6.900 metros (Monte Aconcágua) na área central do Chile 
e Argentina, perto das cidades de Santiago e Mendoza. No setor sul da América do Sul, a cordilheira é 
mais estreita do que no norte, ou seja, áreas de países como Peru, Colômbia e Equador. Esta informação 
é importante para entender porque a maioria dos voos cruzam o sul da serra e não o norte.Agora, os dois 
fatores que podem afetar uma travessia da cordilheira em um voo comercial ou privado são 
meteorológicos. O primeiro fator são as ondas de montanha, são variações na direção do vento que são 
geradas quando uma forte corrente de ar colide perpendicularmente com uma cordilheira muito alta. 

 
 
 

https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/qatar-airways-recebe-20000-inscricoes-para-700-vagas-de-piloto-19072022?utm_campaign=aeroclipping_-_20_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/atravessando-a-cordilheira-dos-andes-em-um-voo-comercial.html?utm_campaign=aeroclipping_-

_22_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

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. 

 

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 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.afaccasabranca.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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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Sistema CNT oferece redução de peso, menor consumo energético e melhorias 
aerodinâmicas 
A Embraer avançou no desenvolvimento e teste de um novo sistema de proteção contra gelo. O projeto, 
desenvolvido em parceria com a norte-americana Collins Aerospace, é baseado nanotubos de carbono 
(CNT, na sigla em inglês) para sistemas de proteção contra gelo. 
A tecnologia é mais eficiente, em termos energéticos, e leve do que os sistemas atualmente em uso. Os 
testes do sistema CNT ocorrem usando a plataforma de testes de um Phenom 300E, que teve o conjunto 
instalado no estabilizador vertical.Após ser integrado na aeronave de testes, o aquecedor CNT e o 
controlador anti-gelo passaram por cerca de dez horas de testes em solo e voo em “ar seco”. Em nota a 
Embraer afirma que o primeiro voo, realizado em dezembro de 2021, na unidade de Gavião Peixoto, 
interior de São Paulo, foi executado com sucesso, demonstrando a integração perfeita do novo sistema 
de proteção.  

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Blue Angels ampliam presença feminina no time de vôo 
Os Blue Angels, a equipe acrobática da Marinha dos Estados Unidos, terá sua primeira mulher piloto no 
time que voa os caças F/A-18 Super Hornet. A tenente Amanda Lee deverá iniciar o curso especial das 
demonstrações aéreas no outono, do hemisfério norte, com os primeiros shows ocorrendo no início de 
2023.É a primeira vez, em 76 anos de história, que os Blue Angels terá uma mulher compondo o time de 
seis pilotos que voam no time principal, que é composto atualmente pelos F/A-18 Super Hornet. 
Ainda que seja um fato inédito entre os pilotos do time de caças, os Blue Angels contam atualmente com 
a capitã Katie Higgins nos comandos do C-130J Hercules, usado como aeronave de apoio e que realiza a 
abertura das apresentações, com um voo performático de alto desempenho. Os Blue Angels são o time 
de demonstração aérea mais antigo do mundo, formado em 1946. Como curiosidade, o segundo mais 
antido é a nossa Esquadrilha da Fumaça, que recentemente completou 70 anos. 

 

 

A realização do voo teste foi possível após a conclusão da 
avaliação de parâmetros estruturais, compatibilidade 
eletromagnética, e mais de 500 horas de ensaios em túnel 
de gelo, onde são simulados diversos tipos de formação em 
baixas temperaturas e vários tipo de umidade relativa do ar, 
entre outros testes.As atividades de pesquisa continuarão 
com ensaios adicionais em solo e voo em condições naturais 
de gelo. O projeto faz parte da abordagem de 
desenvolvimento de tecnologias More Electric Aircraft 
(Aeronave Mais Elétrica), que inclui uma série de iniciativas 
da indústria para contribuir com a meta de zero emissões de 
carbono até 2050. 

 
 
 

https://aeromagazine.uol.com.br/

artigo/embraer-testa-sistema-anti-

gelo-mais-

eficiente.html?utm_campaign=aer

oclipping_-

_21_de_julho_de_2022&utm_med

ium=email&utm_source=RD+Statio

n 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/blue-angels-tera-sua-primeira-piloto-de-caca.html?utm_campaign=aeroclipping_-_19_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

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. 

 

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! 
 

 

http://www.webradiofrequencialivre.com/
mailto:nelsonanaia58@gmail.com
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Chega ao Brasil o KC-30, maior avião da história da Força Aérea Brasileira 
Após a assinatura, em abril deste ano, de um contrato com a Azul Linhas Aéreas para aquisição de duas 
aeronaves A330-200, compatíveis com uma transformação para a versão militar MRTT, o primeiro dos 
dois novos jatos da Força Aérea Brasileira (FAB) acaba de chegar ao Brasil nesta manhã de segunda-
feira, 25 de julho, conforme as imagens apresentadas nesta matéria.Designado na FAB como KC-30, este 
avião, que operava na Azul como PR-AIS e passará a voar como FAB 2901, passou por um processo de 
substituição de pintura na Irlanda, para a tradicional cor cinza dos aviões da FAB. A transformação deste 
exemplar para a versão MRTT será feita posteriormente, em função da falta de prazo hábil para a entrega 
contratual.Depois da pintura, o A330-200 seguiu para os Estados Unidos, onde foi entregue 
contratualmente, e neste domingo, 24, partiu para o Brasil.O pouso aconteceu no Aeroporto Internacional 
de Viracopos, em Campinas (SP), pouco antes das 07h00 da manhã. Depois dessa passagem por 
Campinas, na terça-feira, 26, a aeronave será apresentada oficial em cerimônia na Base Aérea do 
Galeão, no Rio de Janeiro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A segurança do Nightwatch é uma dos maiores segredos do Pentágono 
O "avião do juízo final" está a caminho de Brasília trazendo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, 
Lloyd J. Austin, para a XV Conferência de Ministros da Defesa das Américas, que acontece na capital 
federal. Acompanhe o trajeto ao vivo da aeronave pelo Flight Radar 24, a previsão de chegada entre 
20h40 e 21h.A aeronave em questão é o E-4B Nightwatch (Boeing 747-200) e cumpre a missão de 
Comando Aéreo Estratégico para o  Presidente, o Secretário de Defesa e o Estado-Maior Conjunto. 
Brasília sedia o encontro deste ano com Ministros da Defesa de 34 países das américas. O evento 
começou nesta segunda-feira (25) e vai até quinta-feira (28). O foco principal é o debate, análise e 
intercâmbio dos temas de ideias e experiências no campo da defesa e da segurança. 
"O secretário Austin realizará reuniões bilaterais com vários de seus colegas da região. Essa série de 
compromissos de alto nível reflete o profundo compromisso dos Estados Unidos em trabalhar ao lado de 
parceiros regionais para traçar nossa visão compartilhada de um Hemisfério Ocidental democrático, 
próspero e seguro", disse o Pentágono. 

 
 

 

A aeronave KC-30 será o maior vetor já operado pela FAB e 
trará de volta a capacidade de transporte estratégico para o 
país, podendo transportar 250 passageiros e voar até 8.000 
milhas náuticas, além de poder realizar reabastecimentos de 
outras aeronaves em voo (REVO).Em toda a sua história, 
a FAB teve somente um vetor capaz de cumprir esta 
variedade de missões estratégicas: o Boeing KC-137, que 
voou pela última vez em 2013. Com a nova aquisição, a FAB 
une as possibilidades do Embraer KC-390 Millennium às 
características de emprego estratégico do KC-30, resultando 
em um significativo incremento em sua operacionalidade. 

 
 

https://aeroin.net/chega-ao-brasil-o-kc-30-maior-aviao-da-historia-da-forca-aerea-brasileira/?utm_campaign=aeroclipping_-_25_de_julho_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 
 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/aviao-do-juizo-final-esta-a-caminho-de-brasilia.html?utm_campaign=aeroclipping_-_26_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

https://www.flightradar24.com/TITAN25/2ccafc59
http://www.webradiofrequencialivre.com.br/
http://www.webradiofrequencialivre.com.br/
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A crescente demanda por voos no futuro mostra a necessidade por mais 
contratações 
Um relatório divulgado pela Boeing, esta semana, mostra que o mundo vai precisar de mais de dois 
milhões de profissionais de aviação nos próximos 20 anos, a fim de apoiar com segurança a recuperação 
das viagens aéreas e atender ao crescente crescimento de longo prazo. São cerca de 602 mil pilotos, 610 
mil técnicos de manutenção e 899 mil tripulantes que serão necessários para os voos comerciais no 
futuro. A maior parte está na China, na Europa e na América do Norte. Em um outro relatório do 
fabricante divulgado anteriormente, o Commercial Market Outlook, a frota mundial de aviões deverá 
dobrar até 2021, para pouco mais de 47 mil unidades. “À medida que o setor de aviação comercial se 
recupera da pandemia e planeja um crescimento de longo prazo, prevemos uma demanda constante e 
crescente por pessoal de aviação, bem como a necessidade contínua de treinamento altamente eficaz”, 
disse Chris Broom, vice-presidente de Treinamento Comercial. Soluções, Boeing Global Services. 

 
 
F-15 completa 50 anos como referência em defesa aérea 
Há exatos 50 anos, em 27 de julho de 1972, voava pela primeira vez o McDonnell Douglas F-15 Eagle, 
até hoje, o principal caça de defesa aérea da força aérea dos Estados Unidos (United States Air Force – 
USAF) e de países aliados. Criado no contexto do fim da guerra do Vietnã, o jato supersônico incorporou 
em seu projeto avanços tecnológicos e tem recebido refinamentos para se manter atualizado. A 
perspectiva é a de que o F-15 continue a desempenhar um papel de protagonista nas guerras aéreas dos 
Estados Unidos nas próximas décadas.O desenvolvimento do F-15 começou com uma concorrência 
envolvendo quatro empresas: Fairchild Republic, McDonnell Douglas, North American Rockwell e General 
Dynamics. As propostas técnicas foram desenvolvidas ao longo de dois anos e encaminhadas ao 
Pentágono em junho de 1966 e, em 23 de dezembro daquele ano, a McDonnell Douglas foi selecionada. 
A empresa já tinha a experiência bem-sucedida de projetos como o A-4 Skyhawk e o F-4 Phantom II. 

 

 

 
 

 

Derivado do A330 o BelugaXL é uma versão mais nova 
A Airbus realizou em 2018 o primeiro voo de seu novo supercargueiro, o Beluga XL, baseado no A330-
200. Construído com o propósito de transportar componentes dos aviões do próprio fabricante europeu, o 
modelo de proporções mais robustas vai substituir a frota atual de A300-600 Super Transporter, ou 
Beluga.A nova aeronave se destaca por sua enorme área de carga, com mais de 2.200 metros cúbicos, 
comprimento útil total de 45 metros e diâmetro de 8,8 metros. Como comparação, a fuselagem do A380, o 
maior avião comercial do mundo, tem 7,15 metros de diâmetro. Com isso, o modelo se revela o maior 
cargueiro especial da atualidade, superando até mesmo o Antonov An-225, que tinha cubagem um pouco 
menor.A capacidade de transporte é de até 53 toneladas (ligeiramente inferior à do 747 Dreamlifter, da 
Boeing, que pode transportar até 60 toneladas), com alcance máximo de 2.200 milhas náuticas (4.070 
km), suficiente para atender aos voos entre as unidades de produção da Airbus na Europa. A Airbus 
estruturou sua logística e produção em diversas unidades instaladas em vários países da Europa, com 
destaque para as fábricas na Alemanha, na Espanha e na França, onde se produz a maior parte dos 
componentes da sua linha de produtos civis e militares. Com um território bastante acidentado, a Europa 
torna pouco viável o transporte de componentes de grandes dimensões por via terrestre, tornando o 
transporte aéreo o mais rápido e eficiente.Desde a década de 1970, a Airbus utiliza alguns aviões 
especiais para transportar os componentes de suas aeronaves até sua linha de montagem final em 
Toulouse, na França, ou Hamburgo, na Alemanha. O mais famoso deles é o A300-600ST, popularmente 
chamado de Beluga, que deverá ser retirado progressivamente de serviço ao longo dos próximos anos. 
Com o lançamento do A350 XWB, os engenheiros logísticos da Airbus se depararam com um grande 
problema, a necessidade de realizar múltiplos voos para transportar seções do novo avião. O maior 
problema diz respeito às asas, que são transportadas uma por vez nos atuais Belugas. Como referência, 
para produzir um A350 são necessários sete voos a mais do A300ST do que o necessário para construir 
um A320neo. Embora a capacidade de transporte dos modelos atuais permita transportar até 
componentes do A380, os Beluga vêm mostrando sua limitação como cargueiro e já apresentam 
problemas operacionais no horizonte. Com mais de 25 anos de idade, o número de horas dedicadas a 
revisão do cargueiro se tornou mais constante. Normalmente, cada avião realiza em média cinco voos 
diários, basicamente em seis dias da semana. Apenas em 2017, os cinco Belugas acumularam 8.600 
horas de voo. 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/mundo-vai-precisar-de-2-milhoes-de-profissionais-de-aviacao.html?utm_campaign=aeroclipping_-_27_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Entre as principais novidades estavam um radar com 
capacidade look-down/shoot-down, uma evolução tecnológica 
necessária após a superação da doutrina de que o papel dos 
interceptadores seria apenas destruir bombardeiros a grandes 
altitudes. Os armamentos seriam quatro mísseis AiM-7 Sparrow, 
de guiagem semi-ativa, instalados de maneira conformal na 
fuselagem, além dos AiM-9 Sidewinder para combate de curto 

alcance. 
 

 

https://www.edrotacultural.com.br/f-15-completa-50-anos-como-referencia-em-defesa-aerea/?utm_campaign=aeroclipping_-_28_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/belugaxl-e-uma-versao-ainda-maior-do-beluga.html?utm_campaign=aeroclipping_-_29_de_julho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 
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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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