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AFAC
Sun’n Fun 2022

+ Museu da TAM reabrirá ainda este ano;
+ O Aeroporto de Dubai é o segundo mais
movimentado do mundo;
+ Aviação Agrícola destaque nos EUA;
+ Evolução da participação das Mulheres na
Aviação;
+ Mudança de lei garante aviões na Rússia;
+ Relicitação do Aeroporto de Viracopos é aprovada
pela ANAC;
+ Embraer suspende apoio as aeronaves na Rússia.

01/03/2022 a 30/03/2022
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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 ;

=Site: www.afaccasabranca.com

Leitores
chegamos
a
edição de numero 62 do
nosso jornal digital, e neste
mês
falamos
que
o
Aeroporto de Dubai é o
segundo
mais
movimentado do mundo diz
pesquisas,
falamos
também falamos do retorno
da Esquadrilha da Fumaça
em suas demonstrações ao
publico, e na sua agenda
para abril com a presença
na FIDAE no Chile, e por
ultimo sobre a abertura da
segunda maior feira de
aviação nos EUA a Sun’n
Fun 2022.

= WhatsApp: 19-993816636

Tenha uma ótima leitura!

=Instagran : @Afacaviação

Att,

* 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

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

Antonio
Presidente da AFAC
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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

Eventos para o Mês
01 a 03/04/2022.
o1 e 02/04/2022.
10/04/2022
14 a 27/04/2022.
21 A 24/04/2022.
20 a 30/04/2022.
21 a 23/04/2022.
23 e 24/04/2022.
25 a 29/04/2022.

Canastra Overland
AviationXP - Sul
FlyRun
Festival de Balonismo
AeroGolf
Mundial de Paramotor
Perfomance RV
Festival de Voo Livre
Agrishow

Serra da Canastra (Piuí)
Palmeira PR
Jundiai SP
Torres RS
Trancoso BA
Saquarema RJ
Blumenau SC
Caraguatatuba SP
Ribeirão Preto SP

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

05/04/2022

FIDAE - Chile

CL

06/04/2022

FIDAE - Chile

CL

07/04/2022

FIDAE - Chile

CL

08/04/2022

FIDAE - Chile

CL

09/04/2022

FIDAE - Chile

CL

09/04/2022
02/04/2022
09 e 10/04/2022.
22,23,24/04/2022.

Eventos Aeromodelismo
Encontro de aeromodelismo
Encontro de aeromodelismo
Encontro de aeromodelismo
Fesbraer 35 anos

Cocal do Sul SC
Araras SP
Santa Gertrudes SP
Gaspar SC

Eventos Aéreos com Live

02/04/2022

Plane Of Fame Museu - TBM

California EUA

08 a 10/04/2022.

Sun and Fun 2022

Florida EUA

15/04/2022
30/04 e 01/05/2022

Crew 4 - Space X
Fortlauderdale Airshow

EUA
Fortlauderdale EUA

Lançamentos espaciais

05/04/2022 Soyuz
15/04/2022 Crew 4 - Space X

Eventos Internacionais

02 a 10/04/2022.

CANOWINDRA Ballon

Australia AUS

05 a 10/04/2022.
05 a 10/04/2022.
30/04 a 01/05/2022

FIDAE
Sun'n Fun
Fort Lauderdale Airshow

Chile CL
Florida EUA
Fort Lauderdale EUA

Para um melhor conteúdo sobre agendas acesse: www.afaccasabranca.com
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Historia da Aviação
Sun and Fun 2022

Vai começar uma das maiores
feiras de aviação do mundo, a
Sun’n Fun 2022. Será entre
os dias 05 e 10 de Abril , em
Lakeland, Floria – EUA.
A Sun’n Fun é a feira
preferida dos Brasileiros, e a
segunda maior feira dos
Estados Unidos, perdendo
apenas para a Oskosh.
+ Sun’n Fun 2022:
Para saber mais sobre a Feira do ano de 2022, você pode acessar o site oficial do
evento, acesse: https://flysnf.org/
+ Transmissões ao vivo (Live):
A transmissão será realizada pelo canal Live Airshow Tv :
https://youtube.com/user/LiveAirShowTV
+ Os links das lives estão disponível abaixo:
*07/04/2022: Sexta Feira das 14has 18:30h (hora de Brasília );
Link: https://youtu.be/RjUzvWDHsTc
*08/04/2022: Sábado das 14h as 18:30h e das 20:30 as 23h (hora de Brasília );
Link: https://youtu.be/SdGZBPnGFiY
* 09/04/2022: Domingo das 14h as 18:30h(hora de Brasília):
Link: https://youtu.be/cwNVRZCILZA
+ Sun’n Fun 20222:
As atrações que já estão confirmadas você pode ver no link:
https://flysnf.org/aerospaceexpo/airshows-aircraft/airshowperformers/?fbclid=IwAR3Fm_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J5H6aBOUBCJ9CoA5CM
A Programação completa você encontra no link: https://dailyschedule.flysnf.org/
Rádio: Para quem estiver aqui no Brasil ou não estiver presente na
Sun & Fun 2022, poderá além das lives prevista, acompanhar todas
as informações, dafeira, e inclusive acompanhar a comunicação das
aeronaves com os órgãosde controle da feira.Para saber todas as
informações da Feira será disponibilizado uma rádio AM a SnFRádio,
na Freqüência 1510 ou através da Web Rádio no
link: www.liveatc.net/snf
Escuta Aérea: Já para aqueles que gostam de acompanhar a
comunicação das aeronaves com os órgãos de controle, poderam
acompanhar essa comunicação ao vivo através do link:
https://www.liveatc.net/search/?icao=klal
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Informações diárias atualizadas em tempo real:
Para quem quiser saber as informações diárias sobre a feira e em tempo real a Sun &
Fun Digital Daily trás essas informações a você, basta acessa o site: https://snfdd.com/

Boletim diário da Sun & Fun 2021:
04/04/2022:
05/04/2022:
06/04/2022:
07/04/2022:
08/04/2022:
09/04/2022:
10/04/2022:

Em Breve!

Feira dia a dia: A nossa correspondentes na Sun & Fun 2022 ( Sarasota Avionics ),
nos enviou algumas fotos e vídeos e vamos compartilhar as fotos aqui e os vídeos
através do nosso canal do youtube, ( www.youtube.com/afacaviacao ):
Segunda Feira (04/04/2022) Chegada das Aeronaves: em breve!
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Revistas Digitais
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

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

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.

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
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Noticia da Aviação
Esquadrilha da Fumaça retorna suas demonstrações

Após um período de 2 anos, a Esquadrilha da Fumaça divulgou sua agenda de demonstrações para o
mês de março de 2022. A última intenção de demonstração da ESQUADRILHA DA FUMAÇA foi no dia 08
de março de 2020, onde na ocasião a demonstração era para acontecer na cidade mineira de Varginha,
mas essa demonstração não ocorreu devido a condições climáticas. Depois dessa data todas as
demonstrações da Esquadrilha da Fumaça foram canceladas devido aos protocolos de distanciamento
social causado pela pandemia da Covid-19.
No dia 04 de março de 2022, dois anos mais tarde o EDA – Esquadrão
de Demonstração Aérea carinhosamente apelidada de Esquadrilha da
Fumaça, que neste ano completa seus 70 anos, divulgou sua agenda
para o mês de março , com as cidades de Cabreúva, Tietê e Capela do
Alto, ambas no estado de São Paulo a serem as primeiras cidades a
serem atendidas.
Wwww.afaccasabranca.com

Campanha mãos amigas da Aviação.
100 limites para voar, sem mensalidade, bolsa
piloto teórico Curso piloto privado de Aeronaves a
partir de R$ 100,00 EAD completo. Entre em
contato pelo WhatsApp: 79- 9.8872-2291 ou site:
institutoaviacao.comunidades.net
Não perca essa oportunidade. 100 limites para
V
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
193651-1480
,
site:
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/

Airbus inaugura novo campus para o treinamento de pilotos

A Academia Europeia de Voo da Airbus (AFAE), subsidiária 100% da Airbus, inaugurou um novo campus,
em Angoulême, sudoeste da França. Durante a cerimônia, a Airbus confirmou que a Volotea, companhia
aérea com sede em Barcelona, é a primeira a recrutar seus cadetes pilotos da Airbus.
A decisão da Volotea de recrutar onze dos cadetes recém-formados da Airbus é um endosso da
qualidade do Programa de Treinamento Ab-Initio da Airbus, que abriu suas portas em 2019. O programa
equipa os cadetes com as habilidades e mentalidade necessárias para se tornarem um “piloto
operacionalmente pronto” com foco no importante desenvolvimento das principais competências técnicas
e comportamentais do piloto. Atualmente nos estágios finais de seu treinamento de pilotos, os cadetes da
Airbus se juntarão à Volotea e voarão como pilotos de companhias aéreas comerciais de abril a maio
deste ano. “Este é um dia muito importante para a Volotea, pois estamos recebendo cadetes diretamente
da Airbus Flight Academy Europe pela primeira vez. Estamos todos muito entusiasmados com isso, pois
sabemos que a qualidade do programa é de alto padrão, adaptando-se perfeitamente à filosofia de
treinamento da Volotea", disse Carlos Muñoz, CEO da Volotea."Nossa empresa continua crescendo ano
após ano nossa frota Airbus, e vamos precisar de muito mais pilotos. Certamente esperamos que este
seja o início de uma parceria de longo prazo muito bem-sucedida com a Airbus Flight Academy,
beneficiando muitos jovens pilotos.”
https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/airbus-inaugura-novo-campus-para-o-treinamento-de-pilotos-03032022?utm_campaign=aeroclipping_4 d
d 2022& t
di
il& t
RD+St ti
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Embraer suspende suporte e venda de peças de aviões para a Rússia

A Embraer, fabricante brasileira de aviões, se juntou às empresas que adotaram sanções contra a
Rússia e suspendeu a venda de peças e o suporte técnico para os aviões das companhias aéreas do
país. A norte-americana Boeing e a europeia Airbus também paralisaram os serviços no território russo
em reação à invasão da Ucrânia.A empresa brasileira tem negócios com a Rússia desde 2002, quando
entregou o modelo 135BJ. Depois disso, o Brasil ainda forneceu ao país as linhas de jatos Embraer
Legacy e Embraer Praetor, e o Boeing BBJ. Em janeiro, executivos brasileiros haviam fechado um acordo
com a Jet Flight Service, fornecedora global de serviços manutenção e reparo, com sede na Rússia.
Ontem, o ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, disse que o presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden, sabe que a única alternativa às sanções econômicas contra seu país é uma
Terceira Guerra Mundial, que seria "uma guerra nuclear devastadora".
https://noticias.r7.com/brasilia/embraer-suspende-suporte-e-venda-de-pecas-de-avioes-para-a-russia-03032022?utm campaign=aeroclipping - 3 de marco 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

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

Companhias europeias planejam rotas alternativas depois do fechamento do
espaço aéreo da Rússia

Com o fechamento do espaço aéreo russo para muitas companhias aéreas da Europa devido ao conflito
na Ucrânia, as mais variadas alternativas tem surgido nos últimos dias para que os voos sejam mantidos.
Além da alta do preço do petróleo, os desvios para aerovias alternativas devem impactar severamente
nos resultados financeiros no primeiro semestre de 2022.Este é o caso por exemplo da empresa Finnair,
que divulgou hoje um comunicado dizendo que suas equipes de planejamento de tráfego e operações
trabalham arduamente para replanejar os voos asiáticos para os próximos dois meses. “Continuamos a
voar para Bangkok, Delhi, Phuket e Cingapura, com um tempo de voo mais longo”, diz Perttu Jolma, que
lidera a equipe de planejamento de tráfego da Finnair. “Os voos para o nordeste da Ásia são difíceis de
replanejar, pois o desvio pela Rússia torna os voos muito mais longos.” A Finnair voa para Tóquio Narita
quatro vezes por semana a partir de 9 de março. O tempo de voo é de cerca de 13 horas, em vez das 9,510 horas normais. A empresa também informou que continuará seus voos para Xangai uma vez por
semana a partir de 10 de março e voos para Seul três vezes por semana a partir de 12 de março, com um
tempo de voo de 12 a 14 horas, dependendo da direção.
Os voos entre Helsinque e Osaka e Hong Kong foram
cancelados até o final de abril, já que voar com rotas mais longas
não é possível no momento.Há muitos cálculos a serem feitos ao
planejar o desvio pelo espaço aéreo russo. A rota mais longa
significa mais queima de combustível, mudanças no número de
tripulantes e suas horas de trabalho, e tudo isso impacta nos
custos. “O tempo de voo mais longo afeta muito as finanças dos
voos, aumentando os custos de combustível, custos de tripulação
e custos de navegação”, explica Perttu. “
https://www.revistaflap.com.br/aviacao-comercial/companhias-europeias-planejam-rotas-alternativas-depois-do-fechamento-do-espaco-aereo-da-russia/?utm_campaign=aeroclipping_8 d
d 2022&
di
il&
RD S i
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A evolução da participação das mulheres na aviação

Setor tradicionalmente visto como masculino, a evolução da participação das mulheres na aviação já é
uma realidade para além das aeromoças. Ainda incipiente, a participação feminina no comando de
aeronaves tem crescido de forma exponencial.Esse aumento é fundamental, pois contribui para quebrar
preconceitos culturais e expandir as possibilidades de atuação para as mulheres. No entanto, para que
chegássemos aos números de hoje, muitas mulheres precisaram enfrentar desafios, desbravando esse
universo que não as via como aptas ao trabalho.Poucas pessoas influenciaram tanto a presença feminina
na aviação do que Harriet Quimby. Foi, em 1911, a primeira mulher americana a obter uma licença de
piloto. Menos de um ano depois, marcou seu nome ao se tornar a primeira mulher a cruzar o Canal da
Mancha.À época, seu feito recebeu pouca atenção da imprensa, já que, um dia antes, o
transatlântico Titanic havia naufragado. Faleceu ainda em 1912, vítima de um acidente com o avião que
pilotava.
https://www megacurioso com br/artes cultura/121289 6 mulheres inspiradoras que foram pioneiras na aviacao htm?utm campaign=aeroclipping

joaoignacio@yahoo.com.br

7 de marco de 2022&utm medium=email&utm source=RD+Station

Super Antena Aviação Irradia 3x + Potencia HT Icom Yaesu
Etc Valor R$139,80 ANTENA DE LONGO ALCANCE , DEIXA SEU HT
SUPER POSSANTE !!!IDEAL PARA HT AVIAÇÃO BALONISMO ULTRA
LEVE E RADIO BASELIDER DE VENDAS NO MERCADOVOCE QUE
TEM UM HT AIR BAND AUMENTARÁ O ALCANCE DE ATÉ 3 VEZES
COM A INCRIVEL MK-11 SER ESCUTADO EM AVIAÇÃO É MUITO
IMPORTANTE , A MK-11 LHE DA ESTE CONFORTO .MODELO MK-11
EXCELENTE PARA PILOTOS AERONAUTICOS , ESTAÇÕES EM
TERRA etc .PARA RADIOS ICOM , YAESU , SCANNERS etc COM
CONECTOR BNCFREQ. DE OPERAÇÃO = 116 a 137 Mhz
Freq.POTENCIA MAX. 25 W MhzACOMPANHA INSTRUÇÕES EM
PORTUGUÊS E TABELA DE MEDIDAS AÉRONAUTICAS . Para Adquirir
entre em contato com João Inácio através do
Email: joaoignacio@yahoo.com.br ou através do Tel/Whatsapp: 119 86062399 Produto de Qualidade

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 email: afaccb@gmail.com
Produto de qualidade para quem gosta de produto
artesanal.
Anac aprova edital de relicitação do Aeroporto de Viracopos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou a relicitação do Aeroporto Internacional de
Viracopos, em Campinas (SP), nesta terça-feira (8). Agora, o terminal campineiro deve passar por um
novo processo de concessão para determinar seu principal investidor, em leilão ainda sem data definida.
Os documentos jurídicos da relicitação de Viracopos agora seguem para a análise do Tribunal de Contas
da União (TCU), etapa após a qual retornarão à Anac para definição da data do leilão e publicação do
edital.A Aeroportos Brasil, que detém 51% do terminal através das duas empresas que formam a
concessionária, já havia manifestado a intenção de “devolver” a gestão do local em 2017. Os demais 49%
pertencem a Infraero.Resumidamente, a concessionária não conseguiu fazer o aeroporto lucrar o
suficiente e deu entrada em um processo de recuperação judicial, pela primeira vez, em maio de 2018. Já
em janeiro de 2019, o Governo Federal protocolou um edital em busca de empresas interessadas em
assumir Viracopos.Em agosto de 2021, a Anac aprovou a Consulta Pública nº 12/2021, que recebeu
contribuições relativas à minuta de edital, ao contrato de concessão e aos Estudos de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEAs) de Viracopos.Em 13 de setembro de 2021, foi realizada uma
audiência pública virtual para participação de interessados no leilão.A principal alteração na minuta do
edital do processo de relicitação refere-se à mudança na forma de pagamento da contribuição inicial, que
corresponderá a 90% do Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa livre do projeto, calculado em R$
3,43 bilhões. O valor estimado para todo o contrato é de R$ 13,4 bilhões.Contudo, o início do novo
contrato de parceria é condicionado ao pagamento à atual concessionária da indenização calculada pela
Anac.
https://brasilturis.com.br/anac-aprova-edital-de-relicitacao-do-aeroporto-de-viracopos/?utm_campaign=aeroclipping_-_10_de_marco_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Museu da TAM ganha casa nova

Informações publicadas na internet dão conta que o Museu da TAM reabrirá ainda este ano em
uma novo local. Segundo as informações a Helisul comprou o acervo do museu e reabrirá na
cidade de foz do Iguaçu no Paraná.
www.afaccasabranca.com

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 no.mercado Brasileiro.

(37)3236-7800

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 !

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
Aeroporto de Moscou fecha terminal após crise na aviação russa

A agência de notícias estatal RIA Novosti informou que o terminal D do aeroporto Internacional
Sheremetyevo, em Moscou, está fechado por causa da “situação na indústria da aviação”.
Várias companhias aéreas russas, incluindo a Aeroflot, interromperam todos os voos internacionais
depois que a União Europeia, Grã-Bretanha, EUA e Canadá proibiram aviões russos de seu espaço aéreo
devido à invasão da Ucrânia por Moscou. O Aeroporto Internacional de Sheremetyevo é um dos quatro
aeroportos internacionais que servem a cidade de Moscou. É o aeroporto mais movimentado da Rússia,
bem como um dos mais movimentados da Europa.
Originalmente construído como uma base aérea militar,
Sheremetyevo foi convertido em um aeroporto civil em 1959.Em
2017, o aeroporto movimentou cerca de 40,1 milhões de
passageiros e 308.090 movimentos de aeronaves. Durante
2018, o aeroporto registrou um aumento de 14,3% no número de
passageiros para um total de 45,8 milhões. O aeroporto serve
como o principal hub para a companhia aérea russa Aeroflot e
sua filial Rossiya Airlines, além de empresas como Nordwind
Airlines, Pegas Fly, Royal Flight e Ural Airlines .
https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/aeroporto-de-moscou-fecha-terminal-apos-crise-na-aviacao-russa-10032022?utm campaign=aeroclipping - 11 de marco de 2022&utm medium=email&utm source=RD+Station

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
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CCR Aeroportos assume a operação de nove aeroportos brasileiros

A CCR Aeroportos assumiu, simultaneamente, a operação de nove aeroportos brasileiros, concedidos
no ano passado pelo Governo Federal na 6ª Rodada de Concessões Aeroportuárias. Nos dias 24 e 31 de
março, a empresa finaliza a transição operacional de outros ativos conquistados no mesmo leilão,
somando 15 novos aeroportos, em oito estados das regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do
Brasil.Nesta primeira virada operacional, a companhia passa a ser responsável pelos aeroportos de
Londrina e Bacacheri, no Paraná; Bagé, Pelotas e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; Joinville, em Santa
Catarina; Imperatriz, no Maranhão; Petrolina, em Pernambuco; e Palmas, no Tocantins.
No dia 24, passa a operar os aeroportos de Goiânia, na capital de Goiás; de São Luís, capital do
Maranhão, e de Teresina, na capital do Piauí. E, finalmente, em 31 de março, a CCR Aeroportos assume
mais três: os de Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná, e o de Navegantes, em Santa Catarina.
Até o fim do primeiro semestre, a empresa assume o Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte,
concedido pelo Governo de Minas. Cristiane Gomes, CEO da CCR Aeroportos, disse que a empresa tem
o compromisso de zelar pela segurança, além de oferecer serviços diferenciados para promover
experiências únicas para os passageiros.“
A CCR Aeroportos tem como compromisso zelar pela
segurança, oferecer serviços diferenciados e promover
experiências únicas para nossos clientes. Para isso,
pretendemos potencializar as vocações de cada aeroporto,
fomentar o desenvolvimento sustentável das regiões onde
estamos inseridos, os negócios, o turismo, a geração de
empregos e a renda”.
https://passageirodeprimeira.com/ccr-aeroportos-assume-a-operacao-de-nove-aeroportos-brasileiros/?utm_campaign=aeroclipping_-_14_de_marco_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

19-9.93816636

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

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.

O aeroporto de Dubai agora é o segundo mais movimentado do mundo

A OAG (Official Aviation Guide, Guia Oficial da Aviação, em inglês) um dos maiores provedores de dados
de viagens internacionais, com sede no Reino Unido, divulgou o ranking dos aeroportos mais
movimentados do mundo em março.A empresa explica que, para a obtenção da lista, é usada a
capacidade total das companhias aéreas (voos domésticos e internacionais). O ranking é baseado na
capacidade programada no mês, e comparados com o mesmo período de 2019, no pré-pandemia. O
grande destaque está entre os terminais do oriente, especialmente em Dubai (DXB), nos Emirados
Árabes, que assumiu o segundo lugar, com mais de 3,7 milhões de assentos, Nova Delhi (DEL), na Índia,
que subiu 17 posições, ficando em terceiro lugar, com mais de 3,5 milhões, e Guangzhou (CAN), também
conhecido como ‘Cantão’, na China, que subiu seis posições, ficando com pouco mais de 3,4 milhões de
assentos, assumindo o quarto lugar. O aeroporto internacional de Atlanta (ATL), nos Estados Unidos,
continuou no topo, disponibilizando mais de 4.5 milhões de assentos no período. A OAG também divulgou
as rotas mais movimentadas do mês. Na América Latina, um dos destaques é a que liga São Paulo
(GRU) e Miami (MIA), pela Latam Airlines e pela American Airlines, que ficou em décimo lugar na região,
disponibilizando quase 97 mil assentos.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/aeroportos-do-oriente-estao-entre-os-mais-movimentados-do-mundo.html?utm_campaign=aeroclipping_-
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Putin muda lei para manter aviões estrangeiros na Rússia

A Rússia implementou uma nova lei que torna mais difícil para empresas estrangeiras de leasing de
aeronaves reaver seus aviões diante das sanções ocidentais.
Também chamado de arrendamento mercantil, o leasing é
uma espécie de aluguel de aeronaves feito pelas companhias
aéreas, algo bem comum no mercado.A nova lei permitirá que
jatos estrangeiros sejam registrados na Rússia "para garantir
o funcionamento ininterrupto das atividades no campo da
aviação civil".As companhias aéreas russas têm 515 jatos
alugados do exterior no valor de cerca de US$ 10 bilhões (R$
51 bilhões).Proprietários estrangeiros têm até 28 de março
para recuperar as aeronaves arrendadas por empresas
russas antes que as sanções entrem em vigor.
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60745863?utm_campaign=aeroclipping_-_16_de_marco_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

www.escolaavi.com.br

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 ou
pelo site: www.escolaavi.com.br
Decole na sua carreira com os melhores, decole com a Academia de
Voo Internacional Escola.

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 email: afaccb@gmail.comNão perca essa oportunidade,
ótima opção de presente também.
Iata, Alta e outros membros do setor aéreo discutiram o combate a fraudes
A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) e a Associação LatinoAmericana e do Caribe de Transporte Aéreo (Alta) realizaram na quarta-feira (16) a
primeira reunião de Prevenção a Fraudes com Cartão de Crédito Brasil desde o início
da pandemia. A iniciativa tem como objetivo promover discussões, compartilhar as
melhores práticas e facilitar o acesso aos recursos de prevenção da fraude. Mais de
50 representantes das empresas aéreas que operam no Brasil e na América Latina
participaram do encontro, além da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços), ELO, Mastercard, Visa e Rede.Os encontros têm
como objetivo a definição das melhores práticas e normas para a indústria, apoiando a
prevenção e detecção da fraude e a redução de perdas, além de proporcionar os
meios para construir conhecimentos e experiência multidisciplinares em matéria de
fraude a nível da indústria, melhorando o desempenho do setor. Esta troca de ideias
reforçará a comunicação e cooperação dentro da cadeia de fornecimento de
pagamentos de uma forma flexível, levando em conta as especificidades do mercado,
ao mesmo tempo que apoia a implementação de soluções antifraude comuns”,
segundo o gerente de relacionamento da Iata no Brasil, Jefferson Simões.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/setor-aereo-se-reune-para-discutir-o-combate-a-fraudes.html?utm_campaign=aeroclipping_-_17_de_marco_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Congresso sobre gerenciamento de crise tem repercussão positiva no setor aéreo

A Associação Brasileira de Parentes Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos fez um balanço positivo
sobre o Congresso sobre “Gerenciamento de Crise e Assistência aos Familiares de Vítimas em Eventos
Traumáticos”, evento presencial realizado esta semana - os dias 15 e 16 de março - em São Paulo.
O evento foi coordenado pela presidente da ABRAPAVAA, Sandra Assali, e contou com a participação
de empresas e instityuições que atuam no setor aeronáutico como, Latam, Gol, Azul Linhas Aéreas,
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC), Consultoria FLY, entre outras. "Sem dúvida foi um grande acontecimento, a repercussão
tem superado nossas expectativas. Além de reunirmos grandes nomes envolvidos nos diversos ramos da
aviação, especialmente no gerenciamento de crise, a ABRAPAVAA deverá avançar nos principais
assuntos levantados por nossos convidados. Queremos dar continuidade a esse trabalho e continuar
fazendo jus à referência da Associação na representatividade de amigos e parentes de vítimas de
eventos traumáticos", diz Sandra Assali.O encontro foi considerado um dos maiores relacionados à
segurança aérea no país, e teve ainda a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, além de palestras com investigadores de acidentes, advogados especializados no setor,
jornalistas, legistas, psicólogos, entre outros."Estamos aqui porque esse tipo de evento é necessário e
fizemos questão de apoiar o Congresso", disse Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.
https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/congresso-sobre-gerenciamento-de-crise-tem-repercussao-positiva-no-setor-aereo-17032022?utm campaign=aeroclipping - 18 de marco 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.

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

Russos perderam ao menos quatro Su-34

Uma série de informações desencontradas mostram números das baixas russas e ucranianas nesse
primeiro mês do conflito. Se por um lado a força aérea da Rússia adotou uma estratégia pouco ortodoxa
dentro da doutrina Ocidental, as forças ucranianas surpreenderam com uma feroz resistência desde as
primeiras horas do conflito.Ainda assim os números oficiais, de ambos os lados, são pouco confiáveis. A
Rússia evita comentar suas ações militares, em especial não nega ou confirma qualquer baixa. Já a
Ucrânia firma que tem obtido um considerável número de vitórias, em especial de seus sistemas
antiaéreos.
Após duas semanas de levantamento, usando nove fontes
independentes, a equipe de AERO Magazine lista os números de
vitórias e baixas na aviação de ambos os lados. Os números são
uma média das fontes consultadas, que em geral não apresentaram
grande discrepância, a maior parte dos valores estavam com um ou
dois aviões para mais ou para menos.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/conheca-o-numero-real-de-aeronaves-perdidas-por-russos-e-ucranianos.html?utm_campaign=aeroclipping_-
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AVIAÇÃO AGRÍCOLA EM DESTAQUE NA CAPITAL NORTE-AMERICANA

Nos Estados Unidos, a aviação agrícola esteve nas comemorações do Dia Nacional da Agricultura
(National AG Day) em Washington. A data é celebrada em 22 de março (dois dias após o Dia Mundial da
Agricultura) e programação na capital norte-americana foi na segunda e na terça-feira (dias 21 e 22), no
Passeio Nacional (National Mall) – o parque que abrange a área entre o Lincoln Memorial e o Monumento
Washington, próximo ao Capitólio.
O espaço contou com mostra de tecnologias agrícolas (de
máquinas a sistemas digitais), além de órgãos de pesquisa e
entidades do setor. O setor aeroagrícola esteve representado no
estande da Associação Nacional de Aviação Agrícola do país
(NAAA, na sigla em inglês), que colocou inclusive um helicóptero
em seu estande.
https://sindag.org.br/noticias_sindag/aviacao-agricola-em-destaque-na-capital-norte-americana/

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.

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!
Para evitar Rússia, aviões fazem desvios de até três horas; companhias dão
diplomas a passageiros que voam sobre Polo Norte

Com o espaço aéreo da Rússia fechado, companhias aéreas que antes utilizavam essas rotas estão
fazendo desvios para evitar as restrições - e até mesmo empresas russas sofrem com a
proibição. A companhia aérea russa Aeroflot, por exemplo, adicionou três horas de tempo de voo em um
voo da Sérvia para Moscou. Os desvios somam 40% do tempo de voo, de acordo com a consultoria de
aviação Ishka, e até US$ 12 mil por hora em custos adicionais, disse o consultor de aviação Robert Mann
à ABC News.A transportadora finlandesa Finnair cancelou algumas rotas para a Ásia, mas se
comprometeu a continuar voos para os principais mercados do continente, como Seul, Xangai e Tóquio.
No início de março, a Finnair operou um voo entre Helsinque e Tóquio, sobrevoando o Ártico em vez da
Rússia, adicionando quase quatro horas à viagem habitual de nove horas. Em vez de reclamar, muitos
passageiros ficaram entusiasmados em sobrevoar o Ártico. Tanto que a empresa anunciou que, nos
próximos voos, os viajantes receberão diplomas dizendo "Eu voei sobre o Polo Norte."
Para cumprir a nova rota, a Finnair adicionou também mais um piloto à tripulação — antes eram três,
agora são quatro. “Temos um beliche específico para a tripulação de voo onde podemos dormir e
descansar, e também aumentamos o número de refeições”, explicou em reportagem da Business
Insider o capitão Aleksi Kuosmanen, vice-piloto-chefe da frota da Finnair que voa na nova rota. A Finnair
não é a única transportadora que adicionou horas de voo entre a Europa e a Ásia. A Japan Airlines tinha
um tempo médio de voo de 12 horas e 12 minutos entre Londres e Tóquio antes da Rússia invadir a
Ucrânia, mas um voo de 4 de março durou 14 horas e 50 minutos, segundo dados do Flightradar24. A
British Airways também adicionou uma hora de tempo entre Nova Délhi e Londres, voando ao sul da
Rússia. O fechamento do espaço aéreo russo faz parte de uma série de sanções que a União Europeia
aplicou no país depois da invasão russa à Ucrânia em 24 de fevereiro.
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2022/03/para-evitar-russia-avioes-fazem-desvios-de-ate-tres-horas-companhias-dao-diplomas-passageiros-que-voam-sobre-polo-norte.html?utm_campaign=aeroclipping_-_24_de_marco_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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A Bombardier anunciou que cancelou os pedidos de todos os aviões executivos
encomendados por empresas e oligarcas russos.

A Bombardier anunciou que cancelou os pedidos de todos os aviões executivos encomendados por
empresas e oligarcas russos. A medida faz parte do pacote de sansões aplicadas pelo Ocidente contra a
Rússia, que está estrangulando a capacidade econômica do país. A confirmação do cancelamento
ocorreu durante um evento em Montreal, no Canadá, quando o CEO da Bombardier, Eric Martel, disse a
agência Reuters que o fabricante estava seguindo as restrições impostas pelo Canadá e demais países
ocidentais. O encerramento unilateral dos pedidos deverá beneficiar demais clientes da Bombardier, que
poderão ganhar agilidade na fila de entregas dos jatos executivos. Atualmente existe uma elevada
demanda por aviões de negócio em todo o mundo, o que torna a medida menos drástica do ponto de
vista empresarial. Os embargos impostos aos oligarcas russos tem sido motivo de elogios e críticas em
todo o mundo. Se por um lado a pressão econômica tem causado dificuldades em alguns aliados do
Kremlin, em outros as sanções estão sendo burladas por alguns dos maiores bilionários da Rússia.
O oligarca Gennady Timchenko, que detém uma fortuna
superior aos US$ 15 bilhões, e figura entre os empresários
mais ricos da Rússia e tem forte relação com o presidente
Vladimir Putin, conseguiu aumentar sua fortuna em 10% em
apenas um dia. Outros dez bilionários russos acumularam em
um único dia um total de US$ 8,3 bilhões, segundo dados da
agência Bloomberg. O crescimento foi ocasionado após a
reabertura da bolsa russa, onde a maior parte dos oligarcas
negociam ações de suas empresas de petróleo e gás natural.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/bombardier-cancela-todos-os-pedidos-de-avioes-feitos-por-oligarcas-russos.html?utm_campaign=aeroclipping_-_25_de_marco_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Não incidência de TFAC sobre o Certificado Médico Aeronáutico

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) tem empenhado significativos esforços no sentido de
simplificar e dar mais racionalidade aos procedimentos e requisitos estabelecidos para todos os seus
regulados, em busca de aumentar a eficiência na prestação de serviços e fomentar o desenvolvimento do
setor. Os profissionais da aviação civil são parte importante dessa iniciativa e são também abrangidos
pelas inovações trazidas pela Medida Provisória nº 1.089, de 29 de dezembro de 2021, mais conhecida
como a MP do Voo Simples.Ocorre, contudo, que o processo de construção da proposta de
racionalização da cobrança da Taxa de Fiscalização da Aviação Civil (TFAC) sobre serviços prestados
pela Agência, uma das inovações proporcionadas pela edição da MP nº 1.089, ainda passa por ajustes.
Esclarecemos que, ainda durante o prazo legal de tramitação da MP do Voo Simples no Congresso
Nacional, haverá a plena transparência e divulgação sobre todos os procedimentos oferecidos aos
regulados da Agência. A ANAC mantém seu compromisso com a total transparência de suas decisões e
com a busca da segurança e da simplificação dos seus processos, o que vale também para o assunto em
tela. Nesse sentido, a Agência esclarece que não serão cobradas TFACs para o processo de emissão e
revalidação do Certificado Médico Aeronáutico (CMA).
https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2022/nao-incidencia-de-tfac-sobre-o-certificado-medico-aeronautico?utm_campaign=aeroclipping_-_28_de_marco_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos nomeou Billy
Nolen

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos nomeou Billy Nolen como administrador
interino do órgão, depois que o atual gestor, Steve Dickson, anunciou sua aposentadoria. Ele deixará o
cargo no fim desta semana, depois de cerca de dois anos e meio muito difíceis para a aviação
internacional.Enquanto isso, o governo de Joe Biden está buscando um candidato para se tornar o
administrador permanente da FAA, cujo mandato é de cinco anos e deve ser passado pelo crivo do
Senado dos EUA. Nolen é administrador associado para a segurança da aviação no órgão desde janeiro,
onde liderou uma equipe de mais de 7.600 funcionários que supervisionam todos os aspectos da área.
Ele começou sua carreira profissional em 1989,
como piloto na American Airlines, e ocupou cargos
de liderança em outras duas companhias aéreas, ao
longo dos anos. Alguns dos primeiros papéis do novo
gestor são a condução do prosseguimento da
retomada da aviação no país, com repercussão
internacional, e continuar com o processo de
certificação do 737 MAX 10, além da retomada
operacional do 787, ambos da Boeing, depois de
cerca de um ano de produção de novas aeronaves
paradas, por conta de defeitos de fabricação.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/definido-novo-nome-para-liderar-o-maior-regulador-da-aviacao-no-mundo.html?utm_campaign=aeroclipping_-
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Eventos Abril 2022
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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
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