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+ 100 anos da 1* travessia do Atlântico Sul; 
+ Aviação criada para Salvar Vidas; 
+ 99 anos do 1* reabastecimento em vôo; 
+ Querosene de aviação acumula 102% de alta; 
+ Diferença entre balonismo e balão não 
tripulado; 
+ Aeroporto de Juiz de Fora pode retornar a 
receber vôos comerciais; 
+ Evento em São Paulo discute segurança de vôo; 
+ Voo inaugural da ITA Airways 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 75 do nosso jornal 

digital, neste mês trazendo 

uma matéria especial sobre o 

7* Arraiá Aéreo realizado em 

Bauru SP, marcando o 

retorno dos eventos aéreos 

no Brasil após a Pandemia, e 

também uma matéria sobre o 

vôo inaugural da ITA Airways 

no Brasil. 

Tenha uma ótima leitura! 

Att, 

     Antonio 

Presidente da AFAC Aviação! 
 

 

http://www.aviacaopaulista.com/
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow
http://www.afaccasabranca.com/
https://twitter.com/AfacCasa?s=08
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Eventos para o Mês  
02/07/2022 Encontro de Aeronaves Jaguaré ES 
03 e 04/07/2022 Encontro de Paraglider São Francisco do Sul SP 
08/07/2022 Espadim Pirassununga SP 
08 a 10/07/2022 Revoada Rampa Paraiso Porciuncula RJ 
09/07/2022 AeroDay Angra dos Reis RJ 
12 a 17/07/2022 Campeonato de Balonismo  Boituva SP 
28 a 31/07/2022 ENU Rio de Janeiro RJ 

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça 
Aguardando lançamento da Agenda 

Eventos Aeromodelismo 
02/07/2022 Encontro de aeromodelismo  São José dos Campos SP 

16 e 17/07/2022. Encontro de aeromodelismo  Alvares Machado SP 
22 a 24/07/2022 Encontro de aeromodelismo  Ibiapaba CE 
25 e 26/07/2022. Encontro de aeromodelismo  Limerira SP 
29 a 31/07/2022. Jet's Over Limerira SP 

Lives de eventos aéreos para o mês 
02/07/2022 Planes Of Fame Museu - C-53 California EUA 

09 e 10/07/2022. Selfridge Air Show Estados Unidos EUA 

Agenda de Lançamentos Espaciais 
07/07/2022 Veja  
08/07/2022 Falcon 9 
11/07/2022 Falcon 9 
31/07/2022 Atlas V 

Eventos Internacionais 
25 a 31/07/2022 Oshkosh  Oshkosh 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 

   
 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 
7* Arraiá Aéreo 2022 

 
 

 

 
Vamos relembrar a edição de 2019 e 2018 para que você se 
familiarize com o evento, veja: 
2019: https://www.eventoaereo.com.br/home2019/  
2018: https://www.eventoaereo.com.br/home/  
 

Site Oficial do Evento: 
Para saber mais sobre o evento acesse o site oficial no link: 
https://www.eventoaereo.com.br/  
 

TEASER do Evento: 
Link:  https://youtu.be/l0MS35_4EFo  
 

Redes Sociais: 
Siga o Arraiá Aéreo nas seguintes redes sociais: 
Facebook: https://web.facebook.com/arraiaaereobauru  
Instagran: https://www.instagram.com/arraiaaereo/  
 

Evento: 
O evento começou no sábado (11), as 14h com a abertura do evento com a 
banda do Exercito Brasileiro, e após iniciou-se os show aéreos. No domingo o 
evento iniciou-se as 09h da manhã, e o publico pode contar com três 
ambientes, dois palcos de shows musicais, e um com eventos aéreos narrado 
pelo Vadico. Estivemos os dois dias presente e no link abaixo você pode ver 
um pouco de como foi o evento: 
 

Link: https://youtu.be/RIvkHUuOR8M  
 

 

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

 

 

O Arraiá Aéreo Inspirando Gerações é 
um grande evento com o objetivo 
nobre de usar ciência, tecnologia e 
educação para motivar jovens para o 
Futuro. E neste ano de 2022 tem sua 
7* edição acontecerá nos dias 10, 11 
e 12 de Junho em Bauru SP. 
 

 

https://www.eventoaereo.com.br/home2019/
https://www.eventoaereo.com.br/home/
https://www.eventoaereo.com.br/
https://youtu.be/l0MS35_4EFo
https://web.facebook.com/arraiaaereobauru
https://www.instagram.com/arraiaaereo/
https://youtu.be/RIvkHUuOR8M
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 
Voo inaugural da ITA Airways no Brasil 
No dia 02 de Junho de 2022, a ITA Airways, antiga Alitalia, realizou seu voo inaugural para o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos em São Paulo. Nós da AFAC Aviação transmitimos ao vivo a representação 
radar do voo desde Roma na Itália até o pouso em Guarulhos São Paulo, você pode ver no link: 
https://youtu.be/iZT8K6s1fbk  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

APROSOJA/MT PROMOVE TREINAMENTO GRATUITO PARA COMBATE AÉREO 
A INCÊNDIO 
A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja/MT) está com inscrições abertas 
para o Treinamento para Aviadores Agrícolas no Combate a Incêndios. O encontro será no dia 15 de 
junho, das 8h30 ao meio-dia e das 14 horas às 17h30, na sede da entidade, em Cuiabá. O curso é 
teórico, promovido em parceria com o Grupo de Aviação Bombeiro Militar do Estado (GAvBM) e tem apoio 
do Sindag. As vagas são limitadas. “O período de seca coincide com a época de colheita do milho. Todos 
os anos a Aprosoja/MT faz campanhas em parceria com o Corpo de Bombeiros abrangendo cursos, 
cartilhas, folders, banners e materiais para redes sociais com instruções fundamentais no combate ao 
incêndio”, destaca a gerente de Sustentabilidade da Aprosoja, Marlene Lima.Já o presidente do Sindag, 
Thiago Magalhães Silva, lembra que os pilotos agrícolas estão tendo atuação cada vez mais destacada 
contra as chamas em diversas culturas agrícola e biomas espalhados pelo País. “O que leva o Sindag a 
apoiar cada vez mais a capacitação e aperfeiçoamento de seus profissionais nesse tipo de operação”. 
Conforme levantamento feito no início deste ano pela entidade aeroagrícola, em 2021 a aviação agrícola 
lançou quase 20 milhões de litros de água contra focos de incêndio em todo o País. Abrangendo desde 
áreas agrícolas no Sudeste e Centro-Oeste até reservas naturais importantes como a Chapada dos 
Guimarães, Pantanal, Cerrado nordestino e outras. 
  
 
 

 

Neste vídeo você pode escutar a chamada do Controlador com os 

pilotos na chegada a São Paulo, infelizmente não conseguimos capturar 

o áudio dos pilotos, apenas dos controladores, mas dá para imaginar 

como foi. Link: https://youtu.be/d5tjOTNtlYs  Obrigado por assistir! Se 

inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos! Deixe seu like 

e acesse o nosso site: www.afaccasabranca.com 

 

 

 

https://sindag.org.br/noticias_sindag/aprosoja-mt-promove-treinamento-gratuito-para-combate-aereo-a-incendios/ 

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/ 

 
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 profissional 
Faça um orçamento e conheça nossos planos, entre em 
contato através: 
E-mail: afaccb@gmail.com 

       
 

 

https://youtu.be/iZT8K6s1fbk
http://www.aprosoja.com.br/comunicacao/release/aprosoja-mt-e-corpo-de-bombeiros-promovem-treinamento-para-aviadores-agricolas
https://www.google.com.br/maps/@-15.5707358,-56.0763035,3a,62.1y,47.29h,87.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3KHh4pReFKO9d-UOz7QIVw!2e0!7i16384!8i8192
https://youtu.be/d5tjOTNtlYs
http://www.afaccasabranca.com/
mailto:aeroclubedepirassununga@gmail.com
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/
mailto:afaccb@gmail.com
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Iata defende setor aéreo com contratações otimizadas e base de talentos 
estabilizada 
O setor aéreo precisa contratar mais e melhor, segundo declaração da Iata, a Associação Internacional de 
Transporte Aéreo. Entre os argumentos está que o setor demite rápido, mas contrata devagar e com 
pouco tempo de treinamento para seus funcionários.A associaçao defendeu reformas abrangentes para 
gerenciar a necessidade de longo prazo de uma base de funcionários estável, em especial para os 
serviços em terra.Milhares de funcionários de empresas prestadoras de serviços deixaram a indústria da 
aviação durante a pandemia. Agora, com a retomada do setor, a grave escassez desses funcionários 
qualificados reforça a necessidade de uma reformulação que permita estabilizar a base de talentos. No 
curto prazo, a questão mais urgente é a demora na capacitação dos funcionários enquanto o setor aéreo 
se prepara para o pico da temporada de verão no hemisfério norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
A Abag se reuniu com Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste 
(CRCEA-SE) 
A Abag se reuniu com Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), órgão que 
controla o tráfego aéreo de São Paulo, para discutir as demandas da aviação de negócios, em especial as 
operações no Aeroporto de Congonhas.A entidade busca manter a viabilidade operacional dos aviões 
privados nas terminais de São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores mercados do Brasil, mas que sofre com 
a prioridade ao tráfego comercial. No encontro estiveram presente Flávio Pires, diretor-geral da Abag, 
Raul Marinho, gerente técnico, e Renato Andrade, consultor técnico, que conversaram com o Mauro 
Carrinho de Moura, coronel e comandante do CRCEA-SE. Em abril de 2022, a movimentação de 
aeronaves da aviação de negócios em Congonhas registrou alta de 40% em relação ao mesmo período 
de 2019, ano antes da pandemia de covid-19.A aviação geral manteve um crescimento constante e 
sustentado desde o último quadrimestre de 2020, sendo atualmente responsável pela conectividade da 
cidade de São Paulo com 343 aeroportos localizados em 26 estados.Comparado com a aviação regular, 
os voos comerciais atendem aproximadamente 40 destinos regulares, a maioria deles nas regiões Sul e 
Sudeste. Todavia, vale ressaltar a regularidade da operação comercial, ante os voos pontuais da aviação 
geral. A Abag busca formar um grupo de trabalho para garantir o uso de Congonhas por aeronaves da 
aviação de negócios após a concessão do aeroporto, que terá como principal vocação a operação 
regular. 
 

 

“A alta temporada das viagens de verão no hemisfério norte está se 
aproximando e os passageiros já sentem os efeitos da demora na 
capacitação dos funcionários dos aeroportos", disse Nick Careen, 
vice-presidente sênior de operações e de segurança da Iata. 
 
 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/setor-aereo-precisa-contratar-mais-e-melhor.html?utm_campaign=aeroclipping_-
 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/abag-debate-sobre-a-operacao-de-avioes-executivos-em-congonhas.html?utm campaign=aeroclipping -
 

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

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.   
 

http://www.aerocurso.com/
mailto:aerocurso@aerocurso.com
http://www.kraussaero.com.br/
tel:35992531397
tel:35999221397


8 
 

A primeira travessia aérea do Atlântico Sul completou 100 anos 
A ousada missão foi feita pelos pilotos portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral e teve como 
destinado o Brasil.A grande e audaciosa viagem aconteceu entre os dias 30 de março a 17 de junho de 
1922, percorrendo 8.300 quilômetros em 62 horas e 26 minutos de voo. Porém, a viagem exigiu uma série 
de escalas e paradas técnicas, consumindo assim várias semanas.A ideia da travessia do grande lago 
(como é conhecido o Oceano Atlântico), teve como propósito fazer parte das comemorações do primeiro 
centenário da independência do Brasil, realizado em 7 de setembro de 1822.A partida do hidroavião F III-
D, de fabricação inglesa, ocorreu no famoso Rio Teja e o destino foi a então capital do Brasil, o Rio de 
Janeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EUA: DEMANDA POR SERVIÇOS AEROAGRÍCOLAS SEGUIRÁ CRESCENDO EM 2022 
Depois de um 2021 onde 56% dos operadores aeroagrícolas norte-americanos voaram mais horas ou 
trataram mais hectares do que no ano anterior, a Associação Nacional de Aviação Agrícola dos Estados 
Unidos (NAAA, na sigla em inglês) aposta em novo aumento na demanda por aplicações aéreas em 
lavouras em 2022. Por conta disso, a entidade lançou uma ferramenta de busca em seu site para 
produtores rurais que queiram contratar operadores aeroagrícolas em sua região.Pela página Find a 
Aerial Applicator (encontre um aplicador aéreo), o produtor rural precisa indicar apenas sua cidade ou 
código postal para ter acesso ao contato das empresas em sua região. O agricultor também determina o 
raio de sua busca, de 25 milhas (40 km) a até 250 milhas (400 km).Além de ser associada à NAAA, o 
operador aeroagrícola que quiser figurar entre as opções da ferramenta para possíveis novos clientes 
precisa também se comprometer a seguir o Código de Conduta da entidade.  Que abrange desde ética, 
profissionalismo e segurança nas operações até transparência e tratamento cortês com o público e 
proatividade em ações de educação para combater desinformações sobre o setor. Os dados da NAAA 
também apontam que 84 por cento das aeronaves agrícolas utilizadas nos Estados Unidos são de asa 
fixa; os 16% restantes são aeronaves de asa rotativa (helicópteros). Da frota combinada, 81% são 
movidos a turbina e 19% têm motores a pistão.Sobre aeronaves efetivamente atuando em operações 
aeroagrícolas, o último levantamento da NAAA apontou 3.120 aviões e helicópteros em atividade em 
2019. Menos do que os 3.335 aparelhos apurados em 2018.  

 

Diversas escalas foram necessárias para descanso dos 
pilotos e reabasteciemento do hidroavião. Sendo assim, a 
dupla portuguesas passou por Las Palmas, Gando, São 
Vicente, São Tiago, Penedos de São Pedro e São Paulo, 
Fernando de Noronha, Recife, Salvador, Porto Seguro, 
Vitória, e por fim, a cidade maravilhosa. Para que fosse 
realizada este voo inédito a aeronave foi modificado com 
uma maior envegardura das asas e depósitos 
suplementares de combustível nos flutuadores principais. 
 
 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/100-anos-da-primeira-travessia-de-aviao-do-atlantico-sul.html?utm campaign=aeroclipping - 8 de junho de 2022&utm medium=email&utm source=RD+Station 

 

 

https://sindag.org.br/noticias sindag/eua-demanda-por-servicos-aeroagricolas-seguira-crescendo-em-2022/ 

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 

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 
 
 

https://www.agaviation.org/AF_AerialDirectory.asp
https://www.agaviation.org/AF_AerialDirectory.asp
https://www.agaviation.org/codeofconduct
mailto:ferreira.capacete@gmail.com
https://vimeo.com/348840662
mailto:afaccb@gmail.com
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Setor aéreo doméstico registra melhor mês de abril dos últimos dois anos 
Mais de 6,1 milhões de passageiros voaram pelo país em abril deste ano. Foi o que trouxe o Relatório de 
Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), divulgado na sexta-feira (03/06). O 
índice representa o melhor mês de abril dos últimos dois anos e aponta para uma alta de 132% em 
relação ao mesmo período de 2021. Entre os aeroportos mais movimentados está o de Guarulhos (SP), 
que registrou 2,51 milhões de viajantes. Em seguida, aparece o de Viracopos (SP), com 963,3 mil 
pessoas, sendo o melhor mês de abril dos últimos dez anos.Apenas nos últimos feriados do mês de abril, 
o número de viajantes ultrapassou a marca de 3 milhões. Só no feriado de Tiradentes, cerca de 1,8 
milhão de passageiros voou pelo país. Uma alta de 38% quando comparado à temporada de Páscoa. Os 
destinos mais procurados, segundo a Booking.com - uma das maiores plataformas de reservas de 
viagens do país –, foram as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), 
Curitiba (PR), Gramado (RS), Salvador (BA), Recife (PE) e Alagoas (AL). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Entidades do setor aéreo se reuniram, em Brasília, com órgãos do Governo, em 
defesa ao veto 
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a Associação Latino-Americana e do Caribe de 
Transporte Aéreo (Alta), a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) e a Junta de 
Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil (Jurcaib) enviaram uma carta a vários 
órgãos e autarquias do Governo Federal, pedindo o veto ao retorno da franquia obrigatória de bagagem. 
Representantes das entidades se reuniram nesta quarta-feira (8) com o secretário-executivo do Ministério 
da Infraestrutura, Bruno Eustáquio, com o secretário de Aviação Civil (SAC), Ronei Glanzmann, e com a 
diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Entre alguns dos motivos apresentados, destaca 
que a adoção da medida desalinha o Brasil das melhores práticas internacionais, pois apenas Cuba e 
Coreia do Norte ainda adotam essa medida. Além disso, o atual modelo de cobrança pela franquia 
permite uma classe tarifária mais barata para quem voar sem bagagem. Anteriormente, o valor do 
despacho era diluído no preço das passagens de todos os passageiros, mesmo se alguém só estivesse 
com um volume de mão a bordo. “Essa reunião foi mais um exemplo de como temos ampliado a 
interlocução com o Poder Público em busca de alinhamento do mercado brasileiro com as melhores 
práticas internacionais, além de debater soluções para enfrentar os custos estruturais. Reitero que o 
eventual retorno da franquia obrigatória de despacho de bagagem é um erro, uma distorção em relação 
ao que o resto do mundo pratica” segundo o Presidente da Abear, Eduardo Sanovicz. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/viagens-e-turismo/2022/06/setor-aereo-domestico-registra-melhor-mes-de-abril-dos-ultimos-dois-anos?utm_campaign=aeroclipping_-_7_de_junho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 www.escolaavi.com.br 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/entidades-vao-a-brasilia-pedir-o-veto-a-gratuidade-do-despacho-de-bagagens.html?utm_campaign=aeroclipping_-_9_de_junho_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. 99615-7097 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 de Aviação 
 

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 - 

  
 
 

http://www.escolaavi.com.br/
mailto:contato@escolaavi.com.br
http://www.escolaavi.com.br/
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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Evento em São Paulo discute segurança na aviação 
Organizado pela ALTA (Associação Latino Americana e do Caribe de transporte Aéreo), em parceria com 
a ICAO, IATA e a Flight Safety Foundation, o 11º Pan American Aviation Safety Summit aconteceu entre 
os dias 6 a 8 de junho, no Hilton São Paulo Morumbi Hotel, como foco na revisão das tendências de 
segurança (Safety) e o desenvolvimento de soluções que sejam fundamentais para o futuro da indústria 
da aviação, especificamente na região pan-americana e no contexto da pandemia da covid-19. 
As ações colaborativas decorrentes de conversas-chave, seminários e reuniões do Comitê de Segurança 
com profissionais influentes do setor sobre preocupações mútuas e questões emergentes contribuíram 
significativamente para a melhoria da segurança da aviação na região.Mais de 60 profissionais estiveram 
envolvidos em reuniões privadas nesse encontro, que teve por objetivo o compartilhamento de boas 
práticas entre empresas aéreas, fabricantes de aeronaves e associações da indústria. Para mim, como 
brasileiro, o fato de realizarmos um evento como esse no nosso país, é motivo de orgulho”, disse o 
Comandante Virgílio Corrieri, Diretor de Segurança Operacional (SAFETY) da ALTA:A conferência 
internacional contou com painelistas como Javier Punte (ICAO - Organização Internacional de Aviação 
Civil), João Garcia (ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil), Comandante José Ruiz Llorente (IATA - 
Organização Internacional de Transporte Aéreos), Dra. Laura Antunes (Consultoria Fly), Comandante 
Marcelo Marcusso (Latam Linhas Áreas), Nicholas Reyes (FAA - Federal Aviation Administration) entre 
outros importantes nomes no setor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Falha em sensor do Stratolaunch reduziu pela metade o voo de teste 
O maior avião do mundo retomou seus voos de testes, mas teve que abortar seu sexto voo experimental 
após um sensor apresentar uma falha. Embora não tenha comprometido a segurança, o sensor, instalado 
próximo ao profundor esquerdo, tinha como objetivo coletar dados gerais do voo. Com a falha os 
engenheiros consideraram que não havia sentido manter o teste se não teria a totalidade dos dados 
necessários. 
 

 
 
 

https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/evento-em-sao-paulo-discute-seguranca-na-aviacao-09062022?utm_campaign=aeroclipping_-_10_de_junho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

 

 

 O Roc, o avião de fuselagem dupla da norte-americana 
Stratolaunch está em fase de ensaios de voo, visando uma 
possível certificação especial. O sexto voo de teste foi 
realizado a partir do aeroporto de Mojave, onde está o Air and 
Space Port (KMHV), uma área dedicada a operação do 
gigantesco avião que tem 117 metros de envergadura e 73 
metros de comprimento. 
 
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/o-maior-aviao-do-mundo-realizou-seu-sexto-voo-de-teste.html?utm_campaign=aeroclipping_-
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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 
 

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 Emails: krauss@kraussaero.com.br  
ou contato@kraussaero.com.br ou pelos telefones 35-99253-
1397 ou 35-99922-1397 ou ainda e para saber tudo sobre a 
Krauss Aero acesse o site : www.kraussaero.com.br 
 

mailto:krauss@kraussaero.com.br
mailto:contato@kraussaero.com.br
http://www.kraussaero.com.br/
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Conheça a aviação criada para salvar vidas 
A diferença, literal, entre a vida e a morte. É assim que pode ser descrito o trabalho dos profissionais do 
transporte aeromédico. É explicável: seja para um transporte de urgência, seja para levar um paciente de 
uma localidade com menos recursos para outra melhor equipada, o transporte aeromédico é uma solução 
cada vez mais utilizada no Brasil.E não é uma missão simples. É preciso reunir, dentro de uma mesma 
aeronave adequadamente equipada, profissionais de aviação capazes de planejar e replanejar voos de 
acordo com as necessidades de pacientes, e uma equipe médica que compreenda toda a complexidade 
da atividade aérea. Os dois grupos precisam unir seus conhecimentos e voar para salvar vidas. 
O trabalho tem crescido. Líder no Brasil na área, a Unimed Aeromédica completou 25 anos de atuação 
com a marca de 9,2 milhões de quilômetros percorridos. E a Revista Asas iniciou uma websérie inédita 
para mostrar como é o trabalho dessa aviação tão específica, e tão necessária. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aeroporto de Juiz de Fora pode retomar voo comercial 
Sem operar voos comerciais desde 2014, o Aeroporto Francisco Álvares de Assis, conhecido 
como “Serrinha”, em Juiz de Fora, está em processo de adequação. O objetivo é que volte a ser 
atrativo a voos comerciais, mais do que apenas às aeronaves executivas que chegam à Zona da 
Mata.Para isso, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) assumiu a operação e 
gestão do terminal. O contrato assinado com a Prefeitura de Juiz de Fora, da ordem de R$ 5 milhões, 
contempla a gestão administrativa e operacional do equipamento. A atuação vai desde a 
manutenção da limpeza e conservação de áreas comuns até a gestão de contratos comerciais e a 
comercialização de áreas internas.  
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www edrotacultural com br/conheca-a-aviacao-criada-para-salvar-vidas/?utm campaign=aeroclipping - 14 de junho 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 

 

Na operação, o trabalho diz respeito ao 
gerenciamento das tarefas de rotina, como 
fiscalização, vistorias e inspeções, manutenções 
preventivas, apoio de TI, entre outros.De acordo 
com o secretário de Mobilidade Urbana da cidade 
(SMU), Tadeu David, o prazo para prestação dos 
serviços é de 24 meses. Mas pode ser prorrogado 
por igual período até o limite de 60 meses. 
Segundo ele, a Infraero vai trabalhar 
nas adequações necessárias para que se melhor 
aproveite seu potencial. 
 

https://diariodocomercio.com.br/economia/aeroporto-de-juiz-de-fora-pode-retomar-voo-comercial/?utm_campaign=aeroclipping_-_15_de_junho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

https://www4.infraero.gov.br/imprensa/noticias/infraero-assume-gestao-do-aeroporto-de-juiz-de-fora/
https://vimeo.com/405882317
mailto:vadicoaero@hotmail.com
https://vimeo.com/432832166
mailto:afaccb@gmail.com
tel:19993816636
http://www.afaccasabranca.com/
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PROJETO SOBRE USO DE AVIÕES CONTRA INCÊNDIOS PODE SER VOTADO 
NESTA SEMANA 
Proposta aprovada em 2020 pelo Senado tem aprovação de comissões da Câmara desde setembro do 
ano passado e, na última quinta-feira, teve aprovado regime de urgência para votação no Plenário 
A Câmara dos Deputados já tem pronto para votação no Plenário o Projeto de Lei (PL) 4629/20, que inclui 
o uso da aviação agrícola nas políticas do governo de combate a incêndios florestais. A proposta, do 
senador Carlos Fávaro (PSD-MT), já havia sido aprovada no Senado em outubro de 2020 e, na última 
quinta-feira (9) a Câmara aprovou o requerimento da deputada Professora Rosa Neide (PT/MT) para que 
o projeto tramitasse em regime de urgência.No entanto, o requerimento da deputada petista já havia sido 
apresentado ainda em 10 de outubro de 2020, pouco depois do PL 4629/20 ter sido encaminhado pelo 
Senado. Nesse meio tempo, o projeto teve aprovação unânime nas Comissões de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (CMADS, em maio de 2021) e de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC, 
em setembro de 2021) e há nove meses aguardava para ir a votação no Plenário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUA propõe nova regra que obriga os novos projetos de aviões a serem 
sustentáveis 
A Administração Federal de Aviação (FAA) do Departamento de Transportes dos EUA (DOT) divulgou 
ontem (16) uma regra proposta para reduzir os gases de efeito estufa emitidos pela maioria das 
aeronaves de grande porte que voam no espaço aéreo dos EUA. A regra exigiria mais eficiência de 
combustível para novas aeronaves a jato subsônicas e aeronaves turboélices e hélices de grande 
porte que ainda não estão certificadas, e para novos aviões fabricados após 1º de janeiro de 2028. 
“É um passo importante na redução da quantidade de emissões de gases de efeito estufa liberadas pelos 
aviões de nosso país e, finalmente, atingindo a ambiciosa meta do presidente Biden de emissões líquidas 
zero até 2050“, disse o secretário de Transportes dos EUA, Pete Buttigieg.Exemplos de aeronaves 
comerciais que terão necessidade de atender às normas propostas incluem o próximo Boeing 777X e 
versões futuras do 787 Dreamliner e do Airbus A330neo; jatos comerciais como o Cessna Citation; e 
aviões turboélices civis como o ATR 72 e o Viking Limited Q400. A regra proposta não se aplica aos 
aviões já em serviço.A ação de hoje faz parte do Plano de Ação Climática da Aviação dos EUA, que 
pretende alcançar emissões líquidas de gases de efeito estufa zero do setor de aviação dos EUA até 
2050. 
 

 
 
 
 
 
 

https://sindag org br/noticias sindag/projeto-sobre-uso-de-avioes-contra-incendios-pode-ser-votado-nesta-semana/ 

 

 

https://aeroin.net/eua-propoe-nova-regra-que-obriga-os-novos-projetos-de-avioes-a-serem-sustentaveis/?utm campaign=aeroclipping - 17 de junho 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 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.comNão perca essa oportunidade, 
ótima opção de presente também. 

 

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://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2264144
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2264293
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1986617&filename=Parecer-CMADS-07-04-2021
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2057492&filename=Parecer-CCJC-16-08-2021
mailto:afaccb@gmail.com
http://www.afaccasabranca.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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Sindicato português critica a escolha de aviões Embraer pela TAP 
Os jatos Embraer E-Jet (E190 e E195 E1, de primeira geração) são operados pela TAP Express desde 
que a Azul era acionista da empresa portuguesa. A sinergia das duas empresas, na época investidas pelo 
brasileiro David Neeleman, atingiu o pico em 2016, com a transferência de turboélices ATR e jatos 
Embraer da Azul para a TAP Express, substituindo os antigos Fokker 100. Os aviões brasileiros 
acabaram ficando na TAP, mesmo depois de Neeleman deixar a empresa e o governo português 
reestatizar a companhia em meio à pandemia, mas agora, com o verão europeu já em curso e a falta de 
funcionários, a TAP optou por buscar mais jatos Embraer. Estes jatos têm chegado para a aérea 
portuguesa com tripulação técnica (pilotos) e manutenção, mas os comissários serão fornecidos pela 
própria Portugália para a TAP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Embraer inaugurou, a ampliação de seu centro de serviços, localizado em 
Sorocaba, no interior de São Paulo. 
A unidade, em operação desde março de 2014, passa a contar agora com quatro hangares, sendo três 
deles dedicados à serviços de manutenção, reparo e revisão de componentes e um para suporte à 
operação de base fixa. Com isso, sua área útil foi dobrada de 20 mil m² para 40 mil m². “Há um grande 
crescimento no segmento da aviação executiva no Brasil e vemos grandes oportunidades para o setor de 
serviços para os próximos anos”, segundo o presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte, Johann 
Bourdais.A chamada Embraer Sorocaba conta com um portfólio de serviços para manutenção, reformas 
de interior, hangaragem, atendimentos aeroportuários, assistência em escala e preservação de 
aeronaves, além de oficinas homologadas para diversos componentes aeronáuticos. O centro também 
realiza modificações de aviões, como as conversões de jatos Legacy 450 em Praetor 500, por exemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

São ao menos cinco aviões que estão reforçando a malha de 
verão, o que parece não ter agradado os pilotos:“Esta opção por 
aviões Embraer consiste na utilização de aviões menores, 
obrigando a mais voos para transportar o mesmo número de 
passageiros, num aeroporto saturado (Lisboa-Portela), onde ainda 
por cima a TAP foi forçada a ceder 18 ‘slots’. Esta é uma opção 
claramente errada, que obriga a reduzir o número de lugares 
disponíveis e coloca em causa o Plano de Recuperação e o próprio 
futuro da empresa”, afirmou o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil 
(SPAC), em nota divulgada pela página Aviação TV. 
 
 

https://aeroin.net/sindicato-portugues-critica-a-escolha-de-avioes-embraer-pela-tap/?utm campaign=aeroclipping - 20 de junho de 2022&utm medium=email&utm source=RD+Station 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/embraer-ampliou-seu-centro-de-servicos-no-brasil.html?utm campaign=aeroclipping - 22 de junho 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. 
 

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. 

 

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://aeroin.net/tambem-ja-esta-pronto-o-1o-embraer-190-da-tap-express/
https://aeroin.net/tambem-ja-esta-pronto-o-1o-embraer-190-da-tap-express/
https://www.facebook.com/AviacaoTV/posts/pfbid0f8FVAG1yEJEfp4Xqjva9ryX8uP25ZoFinpcHACAgWR6yAqECNGcTD7LfhdJDaUnGl
http://www.webradiofrequencialivre.com.br/
http://www.webradiofrequencialivre.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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Risco na aviação: DECEA explica diferença entre entre Balonismo e Balão Não-
Tripulado 
Com a aproximação do período de festas juninas, triplica a prática de soltura de balões, uma tradição em 
muitas regiões do País. Com isso, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) explica a 
diferença entre as modalidades.Os balões que caracterizam o risco baloeiro e comprometem a segurança 
de voo são aqueles não tripulados. Além de um crime ambiental, soltar balões representa um real perigo 
para a aviação. As consequências de uma colisão entre um balão e uma aeronave podem ser drásticas. 
Eles voam sem destino: não há como controlar a altura atingida nem prever o local onde cairão. Por isso 
existe o risco de provocar queimadas e atingir aeronaves.  
 
Embraer ampliou seu centro de serviços no Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um Airbus H225 realizou o primeiro voo de helicóptero com combustível de 
aviação 100% sustentável (SAF) 
Um Airbus H225 realizou o primeiro voo de helicóptero com combustível de aviação 100% sustentável 
(SAF), que alimentaram os dois motores Makila 2, da Safran. O voo faz parte da campanha de ensaios 
destinada a entender o impacto do uso de SAF nos sistemas do helicóptero, em especial nos conjuntos 
mecânicos dos motores. Espera-se que os testes continuem em outros tipos de helicópteros, com 
diferentes arquiteturas de combustível e motores, com o objetivo de certificar o uso apenas de SAF até 
2030. Este voo com SAF alimentando os dois motores do H225 é um marco importante para a indústria 
de helicópteros. Isso marca uma nova etapa em nossa jornada para certificar o uso de 100% SAF em 
nossos helicópteros, fato que significaria uma redução de até 90% apenas nas emissões de CO2", disse 
Stefan Thome, vice-presidente executivo de engenharia e chefe técnico Oficial da Airbus Helicopters. 

 
‘Temos uma Peppa Pig na pista’, avisa piloto ao controle de tráfego aéreo 
Não é algo que se ouve todos os dias na frequência de comunicação de um aeroporto internacional, mas 
um piloto de companhia britânica Jet2 avisou ao controle de tráfego aéreo no aeroporto de Manchester, 
na Inglaterra, que havia um balão Peppa Pig na pista.Eles viram o inflável rosa de cerca de um metro 
depois que pousaram a aeronave, de acordo com o que reporta o portal inglês The Sun nesta quinta-feira, 
23 de junho, com base no que presenciou um spotter.O observador de aviões Glen Ramsey, 49, disse ao 
jornal que também viu e fotografou o balão enquanto observava, do parque de observação do aeroporto, 
os aviões pousarem.Ele disse: “O balão tinha pernas, então parecia que a Peppa Pig estava realmente 
atravessando a pista”. Ramsey também descreveu que achava que o inflável poderia ter escapado de 
uma área de recreação infantil em uma torre de observação.Os pilotos do avião da Jet2 chegaram de em 
voo de Faro, em Portugal, por volta das 14h da terça-feira, 21 de junho, quando avistaram o objeto na 
pista enquanto taxiavam para o pátio. Depois que um deles relatou ao controle de tráfego aéreo sobre o 
objeto, um caminhão e um carro de bombeiros foram enviados para a pista para pegar o balão e verificar 
se havia algo a mais perdido pela área operacional.O aeroporto de Manchester confirmou o incidente 
ao The Sun e disse que a coleta e remoção de lixo soprado pelo vento “faz parte das operações padrão 
do aeródromo no dia-a-dia”. 

 

 

O balão ecológico – que não carrega fogo – representa 
o mesmo risco para a segurança de voo.A Lei de 
Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9605/98) determina 
que “fabricar, vender, transportar ou soltar balões que 
possam provocar incêndios nas florestas e demais 
formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer 
tipo de assentamento humano” é crime, proibindo a 
prática no Brasil e prevendo pena de até três anos de 
prisão. 
 
 
 

https://aeroin.net/perigo-na-aviacao-decea-explica-diferenca-entre-entre-balonismo-e-balao-nao-
 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/helicoptero-da-airbus-fez-primeiro-voo-100-sustentavel.html?utm_campaign=aeroclipping_-_23_de_junho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

https://aeroin.net/temos-uma-peppa-pig-na-pista-avisa-piloto-ao-controle-de-trafego-aereo/?utm campaign=aeroclipping - 24 de junho 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! 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10945249/Pilot-averts-disaster-spots-Peppa-Pig-balloon-floating-runway-Manchester-airport.html
http://www.webradiofrequencialivre.com.br/
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O querosene de aviação (QAV) acumulou alta de 102,4% 
O querosene de aviação (QAV) acumulou alta de 102,4% nos últimos doze meses, impactando ainda 
mais nas operações aéreas no Brasil. O insumo que representa a maior parte dos custos de um voo 
regular tem pressionado o caixa das empresas aéreas em um momento de retomada, após dois anos de 
baixa demanda gerada pela pandemia.A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) destaca 
que embora o combustível tenha dobrado de valor, a tarifa aérea média real registra alta de 12,6%, na 
comparação com valor acumulado de janeiro a abril de 2022 (R$ 580,41) com a tarifa aérea média real do 
ano passado (R$ 515,22).  
 

 
 
 
Há 99 anos era realizado o primeiro reabastecimento em vôo 
Há quase 100 anos, quatro aviadores norte-americanos entraram para a história da aviação ao realizarem 
o primeiro reabastecimento em voo. O que começou como um experimento se tornou uma capacidade 
muito importante para diversas forças aéreas no mundo todo, incluindo a brasileira. O fato ocorreu em 27 
de junho de 1923 em San Diego, Califórnia, e envolveu dois biplanos Airco DH.4B do Serviço Aéreo do 
Exército dos EUA — que mais tarde se tornou Corpo Aéreo, depois Força Aérea do Exército e finalmente, 
em 1947, a Força Aérea dos EUA (USAF) como uma instituição independente — tripulados pelos 
tenentes Virgil Hine, Frank Seifert, Lowell Smith e John Richter. 
 

 
 
 
 
FORT RECEBE MAIS UMA VISITA DE ESTUDANTES 
A empresa Fort Aviação Agrícola, de Rio Verde/GO, recebeu no último sábado (25) a visita de 24 
formandos dos cursos de Técnico Agrícola e de Agronomia do campus local do Instituto Federal Goiano. 
O grupo foi capitaneado pelo professor Rafael Leal (que já promoveu uma série de vistas técnicas 
semelhantes à base da Fort) e a movimentação durou praticamente toda a manhã. Conforme o sódio 
diretor da Fort, Clertan Alves de Macedo, os estudantes conheceram as instalações da base, as 
aeronaves e as tecnologias embarcadas, além do pátio de descontaminação. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Os dados mais recentes, disponíveis pela Anac, mostram que o setor 
aéreo brasileiro tem enfrentado forte pressão com custos. Outro desafio 
para as empresas aéreas no Brasil tem sido a desvalorização do real 
frente ao dólar, somado a flutuação da moeda norte-americana nos 
últimos meses, que impacta no planejamento de curto e médio prazo do 
setor. 
 https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/querosene-de-aviacao-acumula-alta-de-1024-em-12-meses.html?utm_campaign=aeroclipping_-_27_de_junho_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

As duas aeronaves foram modificadas com base em estudos do 
engenheiro e aviador russo-estadunidense Alexander de 
Seversky. De maneira simplificada, o DH.4B de Hine e Seifert 
seria o avião-tanque, estendo uma mangueira de 15,24 metros 
até o DH.4B de Smith e Richter, que voava logo 
abaixo. Enquanto Hine e Smith pilotavam suas aeronaves, 
Seifert e Richter ficaram responsáveis pela transferência de 
combustível entre os aviões. Com as aeronaves conectadas, os 
pioneiros foram capazes de transferir 284 litros de gasolina de 
um avião para a outro, marcando o primeiro reabastecimento em 
voo na história.  
 
 

https://www.aeroflap.com.br/ha-99-anos-era-realizado-o-

 

 

O grupo também teve uma palestra 
abordando a legislação e atuação dos 
órgãos reguladores sobre a atividade. 
 Em seguida, aproveitaram o café da 
manhã oferecido pela Fort e depois 
acompanharam as demonstrações 
práticas das aeronaves. “Eles estavam 
bastante interessados e perguntaram 
bastante”, destaca Macedo. “Tanto que o 
evento era para ter terminado às 11 
horas acabou indo além do meio-dia”, 
festeja o empresário.  Ele também 
adianta que a Fort já tem agenda de 
visitas para o segundo semestre, 
inclusive com crianças. Será duas visitas 
de escolas com os pequenos, além de 
mais uma turma de formandos – desta 
vez, da Universidade de Rio Verde 
(UniRV). 
 
 

https://sindag.org.br/noticias sindag/fort-recebe-mais-uma-visita-de-estudantes/ 
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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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