
Eventos 2022 
 

Solenidade de Entrega de Espadins 
 

 
 
A AFAC Aviação já esteve presente na formatura dos cadetes, em anos 
passados e você poderá ver como foi nos links abaixo:  
 

2018: https://youtu.be/mldIm-Vjd7w  2019: https://youtu.be/uqf1Aw2ZYOc  
 

2020: https://youtu.be/fdMUV2mFg2E  2021: https://youtu.be/AcVsGDbsT-c  
 
Evento: 
No dia 08 de dezembro de 2022 a turma Anubís da Academia da Força Aérea 
– AFA, foram declarados aspirantes a oficiais. A Solenidade contou com a 
presença do Presidente da Republica e contou com demonstração aérea do 1* 
e do 2* Esquadrão de Instrução da AFA, e também da Esquadrilha da Fumaça, 
veja no vídeo abaixo: 
 
Link: https://youtu.be/O67GUJxX3ws  
 

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

No dia 08 de dezembro 
de 2022, acontece a 
formatura do Cadete 
do 4* ano da Academia 
da Força Aérea, 
momento esse que o 
cadete se torna Oficial 
da Força Aérea 
Brasileira, marcando 
assim o seu 
encerramento na 
Academia da Força 
Aérea – AFA. 

https://youtu.be/mldIm-Vjd7w
https://youtu.be/uqf1Aw2ZYOc
https://youtu.be/fdMUV2mFg2E
https://youtu.be/AcVsGDbsT-c
https://youtu.be/O67GUJxX3ws
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Montaer Day 
 

 
 

A empresa Montaer demonstrou seu novo avião categoria LSA no Aeroclube de 
Pirassununga no dia 27 de outubro das 08h as 18h. Os representantes levaram uma 
de suas  aeronaves . 
 
O evento foi no formato presencial e o publico pode conhecer a aeronave de perto, 
inclusive detalhes como sua performance. Através do nosso correspondente Ms 
Hargar 51 estamos trazendo para você através do link abaixo um pouco de como foi o 
Montaer Day no Aeroclube de Pirassununga: 
 
Link do Vídeo: https://youtu.be/Y4O3UOhPchc  
 

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

https://youtu.be/Y4O3UOhPchc
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Domingo Aéreo Brasília 2022 
 
 

 

 

 
 

 
 
as suas duvidas, acesse: https://www.portoesabertosbabr.com.br/  
 

+ Regulamento: Acesse o link abaixo e saiba o regulamento para participar do 
evento, acesse: https://www.portoesabertosbabr.com.br/orientacoes/  
 
+ Atrações: As atrações já estão sendo confirmadas, como por exemplo a 
Esquadrilha da Fumaça. Acesse o link abaixo e saiba quais atrações já estão 
confirmadas, acesse: https://www.portoesabertosbabr.com.br/#atracoes 
 
+ Programação:  Já esta disponível a programação para o Portões Abertos na 
Base Aérea de Brasília, e você pode ver através do link: 
https://www.portoesabertosbabr.com.br/#atracoes  
 
+ Evento: 
Após 3 anos a Base Aérea de Brasília, atual Ala 1,  voltou a fazer o Portões 
Abertos. No dia 18 de Setembro das 09h as 17h, aproximadamente 90 mil 
pessoas tiveram a oportunidade de conhecer de perto várias aeronaves 
militares, e também civis , além de shows de banda e atrações infantis. O que 
mais chamou a atenção foi a demonstração da Esquadrilha da Fumaça que 
mais uma vez realizou a sua demonstração com a fumaça verde e amarela, 
levando o público ao delírio. 
Veja no link abaixo um pouco de como foi o Portões Abertos da Base Aérea de 
Brasília: 
 
Link: https://youtu.be/fJ4CsYs26p4  
 

   
 

Veja a live que realizamos no evento: https://youtu.be/EojBOeG-Lbk  
 

Este foi o Portões Abertos da Base Aérea de Brasília 2022 

 

Com a vacinação contra COVID-19 
atingindo a porcentagem necessária, as 
Bases Aéreas  pelo País retornaram 
com os seus tradicionais Domingo 
Aéreo, ou também conhecido como 
Portões Abertos.  No dia 18 de 
Setembro das 09h as 17h acontece o 
Domingo Aéreo da Base Aérea de 
Brasília com entrada franca. Abaixo 
encontra-se o site oficial do evento, 
para que você possa tirar todas 

https://www.portoesabertosbabr.com.br/
https://www.portoesabertosbabr.com.br/orientacoes/
https://www.portoesabertosbabr.com.br/#atracoes
https://www.portoesabertosbabr.com.br/#atracoes
https://youtu.be/fJ4CsYs26p4
https://youtu.be/EojBOeG-Lbk


Reno Air Race 2022 
 

 

 

 

 
  
Veja como foi a edição de 2021: 
+Live 17/09 –  3* dia: https://youtu.be/tD2RiCy6SLo  
 

+Live 18/09 –  4* dia: https://youtu.be/VwiWichsVXg  
 

+Live 19/09 –  5*dia: https://youtu.be/IBYnWxUrQdA 
 

Live/transmissões: 
Para quem estiver afim de acompanhar as lives da Edição de 2022 da Reno Air Race , 
elas está disponibilizada no canal oficial do youtube e Facebook do Reno Air Race. 
Link abaixo: 
+ Youtube: https://www.youtube.com/user/RenoAirRacingAssoc  
 

+ Facebook: https://www.facebook.com/RenoAirRaces/  
 

Live 15/09: https://youtu.be/FLV1SRqRXbk  
Live 16/09: https://youtu.be/b4aYb7jTNjc  
Live 17/09: https://youtu.be/2tkyhGQ1SvI  
Live 18/09: https://youtu.be/hHusk3hHSuU  
 

Boletim diário da Edição 2022 da Reno Air Race 
14/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022.html 
15/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022-15092022.html 
16/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022-16092022.html 
17/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022-17092022.html 
18/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022-18092022.html 
 

Reno Air Race dia a dia: Nosso correspondente no evento Shoresy , nos 
trouxe dia a dia tudo que de melhor aconteceu na Reno Air Race 2022, veja : 
 

Link: https://youtu.be/uBPWPbCnvWc  
 

 

 

O 2022 STIHL National 
Championship Air Races retorna 
a Reno, apresentando corrida 
aérea frente a frente a 
velocidades que podem exceder 
500 mph!  A 
 
A edição de 2022 acontecerá 
entre os dias 14 e 18 de 
Setembro em Reno EUA. Todas 
as informações sobre a corrida 
você encontra acessando o 
site:vhttps://airrace.org/ 

 

 

https://youtu.be/tD2RiCy6SLo
https://youtu.be/VwiWichsVXg
https://youtu.be/IBYnWxUrQdA
https://www.youtube.com/user/RenoAirRacingAssoc
https://www.facebook.com/RenoAirRaces/
https://youtu.be/FLV1SRqRXbk
https://youtu.be/b4aYb7jTNjc
https://youtu.be/2tkyhGQ1SvI
https://youtu.be/hHusk3hHSuU
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022-15092022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022-16092022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022-17092022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/09/reno-air-race-2022-18092022.html
https://youtu.be/uBPWPbCnvWc


Campeonato Brasileiro de Paramotor 
e Paratrike 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Veja como foi o Campeonato Brasileiro de Paramotor e 
                 Paratrike 2019:        

1* dia – 11/07/2019: Link: https://youtu.be/oWRdJjdwVi4  
2* dia – 12/07/2019: Link: https://youtu.be/ERzfTqh3cjg  
3* dia -- 13/07/2019: Link: https://youtu.be/RB9YP6huEfI  
4* dia – 14/07/2019: Link: https://vimeo.com/348809348 
 

*Evento ( Abertura e 1* dia de Provas): 

 
 

*Demais dias de provas: 

 
 

*Evento: 
Como em 2019, Casa Branca sediou o Campeonato Brasileiro de Paramotor e 
Paratrike 2022, que contou com competidores Brasileiros e internacionais, 
neste ano com a equipe do Paraguai. Durante 5 dias pode-se visto as mais 
diversas provas, que levou a um campeão. Veja no link abaixo um pouco de 
como foi o campeonato: 
Link: https://youtu.be/4VcKEQdZWvU  
 
*Veja a nossa galeria de Fotos:  
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao                                                                                                                                                                    
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

Está confirmado, Casa Branca  é sede do 
Campeonato Brasileiro de Paramotor e 
Paratrike 2022.Será entre os dias 24 e 28 
de Agosto, no Aeródromo Municipal de 
Casa Branca (SSCB). Após 2 anos o 
Campeonato Brasileiro de Paramotor e 
Paratrike está de volta aos céus de Casa 
Branca SP. 

 

https://youtu.be/oWRdJjdwVi4
https://youtu.be/ERzfTqh3cjg
https://youtu.be/RB9YP6huEfI
https://vimeo.com/348809348
https://youtu.be/4VcKEQdZWvU
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 

7* Aerolemefest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrações:  
As atrações já estão sendo confirmadas e também já estão disponível para o 
publico, lógico que estarão sujeito a mudanças, você pode conferir acessando: 
https://aerolemefest.com.br/  
 
Inscrições: 
As inscrições para o Publico geral, para os Spotter’s, e para os que irão vim 
voar já estão disponível, e você pode fazer de forma gratuita acessando o 
seguinte link: https://www.sympla.com.br/evento/setimo-aerolemefest/1603278  
 
Evento: 
Estivemos presente no evento, no dia 28 de agosto, onde o evento teve a 
presença de um ótimo publico, já na área de aeronaves, o publico pode ver as 
duas aeronaves de instrução da Academia da Força Aérea – AFA, o T-25 
instrução básica e o T-27 Instrução avançada, e o ponto alto do evento foi a 
presença de 2 T-6 . 
 

Veja através do link: https://youtu.be/UxWFXfo-BWE  
 

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

 

Promovido pela Associação de Preservação do 
Aeródromo de Leme – APAL e Prefeitura do 
município de Leme, o evento tem o objetivo de 
promover e valorizar nosso aeródromo, espaço 
tão importante para o desenvolvimento de 
nossa cidade bem como difundir a cultura 
aeronáutica despertando o desejo das novas 
gerações em seguir nessa fascinante atividade, 
quer seja profissionalmente ou apenas por 
hobby. Será realizado no dia 28 de Agosto de 
2022, e todas as informações você pode saber 
acessando o site oficial do evento:  

https://aerolemefest.com.br/ 

https://aerolemefest.com.br/
https://www.sympla.com.br/evento/setimo-aerolemefest/1603278
https://youtu.be/UxWFXfo-BWE
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://aerolemefest.com.br/


Portões Abertos AFA 2022 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

https://youtu.be/Oy8_MUMmaS0
https://youtu.be/mS_NrRgf2FU
https://youtu.be/xsej13qVw_4
https://youtu.be/iN7SPRkCB5Q
https://youtu.be/9ovR0c1e9mw
http://www.domingoaereoafa.com.br/
https://www.sympla.com.br/domingo-aereo-afa-2022__1637916
https://domingoaereoafa.com.br/orientacoes/


*Atrações: As atrações ainda não estão todas confirmadasas que já estão 
você pode observar acesssando: https://domingoaereoafa.com.br/#atracoes  
 

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

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

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

 
 

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

*Montagem do Dominho Aéreo:  
 
 
 
 

 
 

 

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

Fotos: 

 

 

 

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

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

 

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

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

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


LABACE 2022 
 

 
 
 
 

 

Estivemos presente na LABACE 2022 na terça feira dia 09 de agosto (Abertura 
da Feira), e o que chamou a atenção foi a quantidade de pessoas que foram 
prestigiar a feira. Abaixo no link você pode ver uma pouco mais da edição 
2022, veja: 

Link: https://youtu.be/Qt7A8S0XmdM  

 

 

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

 

Após dois anos sem a realização da maior 
feira de aviação executiva da América  
Latina devido a Pandemia da Covid-19, a 
“LABACE” 2022 está de volta, e mais uma 
vez sendo realizada no Aeroporto de 
Congonhas em São Paulo. 
Neste ano de 2022 a feira conta com 40 
aeronaves, dos mais diversos fabricantes. 
 

- Vamos relembrar como foi a edição de 
2019, a última antes da pandemia: 
 

- 2019: https://youtu.be/Y6EdsD-FyMg  

https://youtu.be/Qt7A8S0XmdM
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://youtu.be/Y6EdsD-FyMg


EAA AirVenture Oshkosh 2022 
EAA AirVenture Oshkosh 2022 para comemorar o 75º aniversário da Força Aérea dos EUA 

 

Entre os dias 25 e 31 de julho, a torre de controle do evento se torna a torre mais 
movimentada do mundo. 
 

+Trailer: 
A EAA disponibilizou um Trailer de propaganda para o Oshkosh 2022, veja no link: 
https://youtu.be/zl05xH1_DDI  
 

+ Site Oficial: 
Todos os detalhes do evento você pode acompanhar acessando o site Oficial do 
Oshkosh 2022: https://www.eaa.org/airventure 
 

+ Transmissão Ao Vivo (Lives): 
A transmissão será realizada pelo canal oficial da feira no, link abaixo, onde você 
poderá escolher a câmera que quer observar: ( Câmeras atualizadas Em Breve) 

 
                                 

 
Conhece a EAA - AirVenture Oshkosh? 
Através de nossos correspondentes estivemos presente na Oshkosh 2019 e 2021, 
e nos links abaixo você pode conhecer um pouquinho mais da maior feira de 
aviação do mundo:  
2019: https://youtu.be/Pge6aqas-Ew                   2021: https://youtu.be/rqzQ3xP4OKs  
 

+ Rádio EAA: 
Desde o dia de abertura até o show aéreo de domingo, a Rádio EAA é sua fonte ao vivo 
para atualizações ao minuto de pilotos, líderes do setor  
e celebridades que participam do AirVenture Oshkosh.  
Você também pode ouvir nosso conteúdo de áudio durante  
todo o ano, de convenções atuais e passadas, streaming  
na web ou em seu dispositivo móvel! Acesse:  

http://eaaradio.net/streams/audioplayer.html 
+ Feira dia a dia: 
A partir do dia 25 de Julho através de nossos correspondentes  traremos a você o 
boletim diário da Eaa AirVenture Oshkosh 2022; 
 

- Dia 25/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-1-dia-25072022.html 
- Dia 26/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-2-dia-26072022.html 
- Dia 27/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-3-dia-27072022.html 
- Dia 28/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-4-dia-28072022.html 
- Dia 29/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-b2022-5-dia-29072022.html   
- Dia 30/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-6-dia-30072022.html 
- Dia 31/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-7-dia-31072022.html 
 

O EAA AirVenture Oshkosh 2022 
ocorre entre os dias 25 a 31 de 
julho de 2022 no Aeroporto 
Regional de Wittman em Oshkosh. 
E o tema deste ano será 75º 
aniversário da Força Aérea dos 
EUA. 
 

 

 

Live do evento: 
https://bit.ly/3kF81v9 

https://youtu.be/zl05xH1_DDI
https://www.eaa.org/airventure
https://youtu.be/Pge6aqas-Ew
https://youtu.be/rqzQ3xP4OKs
http://eaaradio.net/streams/audioplayer.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-1-dia-25072022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-2-dia-26072022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-3-dia-27072022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-4-dia-28072022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-b2022-5-dia-29072022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-6-dia-30072022.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/oshkosh-2022-7-dia-31072022.html
https://bit.ly/3kF81v9


Fotos e vídeos da Feira dia a dia: 
1* dia – 25/07/2022: www.youtube.com/afacaviacao  

 
 

2* dia – 26/07/2022: https://youtu.be/I9B5pwBI-hg  
 

 
 

3* dia – 27/07/2022: https://youtu.be/6cLzQ8LD5dY  
 

 
 

4* dia – 28/07/2022: https://youtu.be/UiRk_p3uVQw  
 

 
 

5* dia – 29/07/2022: https://youtu.be/H1P8lasjZN0  
 

 
 

6* dia – 30/07/2022: https://youtu.be/sCO9lgcEdnM  
 

 
 

7* dia – 31/07/2022: https://youtu.be/i4PPMBLDJLU  
 

  

Essa foi a 

Oshokosh 2022 

http://www.youtube.com/afacaviacao
https://youtu.be/I9B5pwBI-hg
https://youtu.be/6cLzQ8LD5dY
https://youtu.be/UiRk_p3uVQw
https://youtu.be/H1P8lasjZN0
https://youtu.be/sCO9lgcEdnM
https://youtu.be/i4PPMBLDJLU


Workshop de Balonismo 
 

 

 

 

 

 

 
Horário de Início: 
Todos sabem que os balões voam bem cedo, na hora que o sol esta nascendo 
devido a temperatura e velocidade do vento calmo. Para os pilotos a atividade 
começa já pelas 06h da manha, e para o publico que queira assistir, 
recomendamos chegar por volta das 06h30min. Este horário serva para o 
Sábado e para o domingo. Já para o período da tarde no sábado apenas, 
recomenda chegar por volta das 15h. Esperamos todos no Aeroporto Municipal 
de Casa Branca SP. 
 
Evento: 
O evento na parte da manhã não teve um publico legal, porém na parte da 
tarde no sábado, mais de 200 pessoas puderam conhecer a história e 
curiosidades do balonismo. A Senhora Marina Presidente do ADB explicou e 
brincou com jovens e adultos que estavam no local. Abaixo você encontra um 
link do vídeo de como foi o Workshop de Balonismo e também algumas fotos: 
 
Link: https://youtu.be/PdwyG_JI8d0  
 

 
 

Veja a nossa galeria de Fotos:  
 

Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

Olha que novidade legal para o 
pessoal da cidade de Casa Branca SP 
e região. Entre os dias 30 e 31 de 
Julho, o pessoal poderá aprender um 
pouco de como é ser um piloto de 
Balão, desde a sua construção, seu 
enchimento, decolagem, vôo, pouso e 
por fim a guarda do Balão. 

Para participar é simples, basta 
mandar uma mensagem solicitando a 
sua inscrição no Workshop de 
Balonismo no  e-mail: 
contato@aerodesportobrasil.com.br 

https://youtu.be/PdwyG_JI8d0
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 2022 
 
 

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

 
Congresso no APP: 
O Congresso da Aviação Agrícola conta com um Aplicativo também, para 
baixar basta clicar no link abaixo, ou procurar na sua loja de APP por 
“Congresso Avag”: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.yazo.avag 
 

 
Redes Sociais do SINDAG: 
Siga o Sindag nas redes sociais, os links estão abaixo: 
 

 
 

 

 
Evento: 
A AFAC Aviação estará presente no evento nos 3 dias e você poderá 
acompanhar tudo sobre o evento também em nossas redes sociais: 
Facebook: https://www.facebook.com/antoniojuniorafac           Instagran: https://www.instagram.com/p/BUoqgDtlXwM/    
 
Live: 
Se a internet permitir faremos uma live no dia 20 e 21 de julho para que você 
possa conhecer melhor o Congresso da Aviação Agrícola 2022,  acesse o link 
abaixo e ative as notificações: 
Link 20/07/2022: https://youtu.be/dqXW2Z62aLQ  
 
 

 

https://twitter.com/sindagbr  

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

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

https://chat.whatsapp.com/Gf5EQ24TYqZ4gbSnYi6kOE 

https://www.youtube.com/channel/UCL_4IPaX5j6uQTMxr5X9eWQ  

https://www.linkedin.com/company/sindag/  

 

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

Os expositores confirmados , já 
estão disponível para consulta 
no seguinte link:  
https://congressoavag.org.br/pt/exposito
res/

 
 

 

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


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

 
 

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

 
 

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

 
 
Como foi o Congresso da Aviação Agrícola 2022? 
 

O Congresso da Aviação Agrícola 2022, teve sua  cerimônia de abertura às 
10h do dia 19 de julho, com diversas autoridades do setor. Durante os três dias 
do Congresso o publico pode conhecer as atualidades e tecnologias novas do 
setor, alem dos drones com alta tecnologia na aplicação de defensivos 
agrícolas. Outro ponto bastante interessante do congresso foi o show aéreo 
com a aeronave AT-402. Veja uma pouco de como foi este Congresso no link 
abaixo:  

 
https://youtu.be/kFKg0hrXMqs 

 
Veja a nossa galeria de Fotos:  

 

Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02  

http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022-1.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022-2.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/07/congresso-da-aviacao-agricola-2022.html
https://youtu.be/kFKg0hrXMqs
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


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/afacaviacao 
 
Flickr: 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


Memorial Aeroespacial Brasileiro 
 
 
 
 
 
 

 

Instalado em uma área de 75 mil metros quadrados, o museu trás um acervo 
de réplicas de foguetes, aviões e mísseis de uso das Forças Armadas, e 
maquetes de diversas aeronaves. Está localizado próximo ao aeroporto de São 
José dos Campos,  sendo a entrada e o estacionamento totalmente gratuito. 
 
Veja no link abaixo, um vídeo que realizamos do local e conheça um pouco 
mais do MAB – Memorial Aeroespacial Brasileiro: 
 
Link: https://youtu.be/p6ZE5krdaLs  
 

 
 

 
 

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

Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

O MAB – Memorial Aeroespacial 
Brasileiro, foi inaugurado em 
fevereiro de 2004 em uma parceria 
entre o CTA – Comando Geral de 
Tecnologia Aeroespacial, empresas 
ligadas ao setor, prefeitura e a 
Associação Brasileira de Cultura 
Aeroespacial (ABCAer). 

https://youtu.be/p6ZE5krdaLs
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


1° Aero Franca 
 

 
 

 
Veja o convite que a Esquadrilha da Fumaça fez para o evento: 
Instagran: https://www.instagram.com/tv/Cdqc1B7AcfP/?utm_source=ig_web_copy_link  
Facebook: https://www.facebook.com/AEROCLUBEFRANCA/videos/795064741474979  
 
Lives: 
A transmissão ao vivo do evento foi realizado pela AFAC Aviação: 
Link: : https://youtu.be/1PcfAW_PP-0  
 
Atrações e Programação: 
Segue as atrações e a programação do 1* Aero Franca 2022 
 

 
 
No link abaixo você pode ver um resumo do que foi o evento:  
 

Link: https://youtu.be/FVEKixyb0Q8  
 

 
 

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

1° Aero Franca, aconteceu no dia 29 de 
maio de 2022 das 08h as 18h, no 
Aeroclube de Franca , com entrada 
gratuita. 
O evento contou com vôos panorâmicos de 
helicóptero, local Kids para as crianças, 
food truck, entre outros, e as 16h o show foi 
por conta da Esquadrilha da Fumaça. 
Realização: Aeroclube de Franca 
Apoio: Rede Voa Aeroportos e Prefeitura Municipal 
de Franca 
 

https://www.instagram.com/tv/Cdqc1B7AcfP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/AEROCLUBEFRANCA/videos/795064741474979
https://youtu.be/1PcfAW_PP-0
https://youtu.be/FVEKixyb0Q8
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Aniversário de 70 anos da Esquadrilha da Fumaça 
 

 
 

Com as incertezas do cenário causado pelo Covid-19 a Esquadrilha da fumaça 
resolveu fazer seu evento presencial no mês de agosto, e para comemorar os seus 70 
anos irá promover uma live em seu canal do youtube no dia 14 de Maio as 14:30h. 
 

Sobre a Live: 
A live contou com 4 atrações civis e a Esquadrilha da fumaça e você pode 
acompanhar no link oficial da live: https://youtu.be/MZGmhQaL9Q0  
 
Nós da AFAC Aviação estivemos próximo a AFA, e realizamos algumas filmagens veja 
através do link: https://youtu.be/Vg_SKFYh-ew  
  

Live de 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link 1 oficial da Live: https://youtu.be/GG8ZhClbI3E 
 

Link 2 Gravado TV/Local: https://youtu.be/GG8ZhClbI3E 
 

Aniversários passados: 
Abaixo vamos disponibilizar alguns links do nosso canal do youtube com a cobertura 
de alguns aniversários da Fumaça no Passado e algumas demonstrações pelo Brasil, 
e solicitamos que se possível inscreva-se no canal: 
 

Aniversário 55 anos: https://youtu.be/YNztpP1cB5k    Aniversário 65 anos: https://youtu.be/iIw9GFzKeL4  
 

Demonstração 2019: https://youtu.be/q21U2lI88Lc      Demonstração 2018: https://youtu.be/z4wT3t_9J3U              
 

Galeria de fotos da Live 2022: 

 

Fundada em 14 de Maio de 
1952 o Esquadrão de 
Demonstração Aérea (EDA) 
carinhosamente apelidado de 
Esquadrilha da Fumaça, 
completará no dia 14 de Maio 
de 2022 seus 70 anos de vida, 
alegrando o Brasil e o Mundo 
por onde passou. 

 No ano de 2020  já com a pandemia no 
País a Esquadrilha da Fumaça 
comemorou seus 68 anos nos 
promovendo também uma live, o que 
abriu o caminho para que outras 
esquadrilhas pelo Brasil adota-se o 
modelo. Abaixo está disponibilizado 2 
links da live, sendo o primeiro o oficial, e o 
segundo metade foi gravado na televisão 
e metade gravado nos arredores da 
Academia da Força Aérea – AFA, onde 
estava sendo realizado a live, veja: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/MZGmhQaL9Q0
https://youtu.be/Vg_SKFYh-ew
https://youtu.be/GG8ZhClbI3E
https://youtu.be/GG8ZhClbI3E
https://youtu.be/YNztpP1cB5k
https://youtu.be/iIw9GFzKeL4
https://youtu.be/q21U2lI88Lc
https://youtu.be/z4wT3t_9J3U


Sun and Fun 2022 
 

 
 

+ 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: 
 

*04/04/2022: Segunda Feira Chegada das Aeronaves a partir das 09h. 
Link: https://youtu.be/6oNcI4qqLc4  
 

*07/04/2022: Quinta Feira das 14has 18:30h (hora de Brasília ); 
Link:   https://youtu.be/RjUzvWDHsTc  
*08/04/2022: Sesta Feira das 14h as 18:30 (Hora de Brasília); 
Link: https://youtu.be/SdGZBPnGFiY   
* 09/04/2022: Sábado 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/airshow-
performers/?fbclid=IwAR3Fm_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J-
5H6aBOUBCJ9CoA5CM  
 
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  
 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://flysnf.org/
https://youtube.com/user/LiveAirShowTV
https://youtu.be/6oNcI4qqLc4
https://youtu.be/RjUzvWDHsTc
https://youtu.be/SdGZBPnGFiY
https://youtu.be/cwNVRZCILZA
https://flysnf.org/aerospaceexpo/airshows-aircraft/airshow-performers/?fbclid=IwAR3Fm_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J-5H6aBOUBCJ9CoA5CM
https://flysnf.org/aerospaceexpo/airshows-aircraft/airshow-performers/?fbclid=IwAR3Fm_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J-5H6aBOUBCJ9CoA5CM
https://flysnf.org/aerospaceexpo/airshows-aircraft/airshow-performers/?fbclid=IwAR3Fm_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J-5H6aBOUBCJ9CoA5CM
https://dailyschedule.flysnf.org/
http://www.liveatc.net/snf
https://www.liveatc.net/search/?icao=klal


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: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-preparacao.html 
05/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-05042022-abertura-da-feira.html 
06/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-2-dia-quarta-feira.html 
07/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-quinta-feira-07042022-3.html 
08/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-08042022-4-dia.html 
09/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-sabado-09042022.html 
10/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-10042022-6-dia.html 

 

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: https://youtu.be/6oNcI4qqLc4  

 
- Terça Feira (05/02/2022) Abertura da Feira: https://youtu.be/yhxoPAGVfWk  

 
- Quarta Feira (06/04/2022) 2* dia da Feira: https://youtu.be/umtdAtHnNtk  

 
- Quinta Feira (07/4/2022) 3* dia da Feira: https://youtu.be/4mQWfMBts7E  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

-Sesta Feira (08/04/2022): https://youtu.be/7wiQ_4l2iKw -Sábado (09/04/2022): https://youtu.be/ftALVPEgMhI  
 

                             Domingo (10/04/2022): https://youtu.be/dMQOFZoW61Q  

 

Essa foi a Sun’n Fun 2022 

https://snfdd.com/
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-preparacao.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-05042022-abertura-da-feira.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-2-dia-quarta-feira.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-quinta-feira-07042022-3.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-08042022-4-dia.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/sunn-fun-2022-sabado-09042022.html
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https://youtu.be/ftALVPEgMhI
https://youtu.be/dMQOFZoW61Q


FIDAE 2022 
 

 
 
+ Site oficial: 
Link: https://www.fidae.cl/en/  
 

+ Trailer FIDAE 2022: 
Link: https://youtu.be/ZLsjHVuoVMk  
 

+Ultima Edição: 
A ultima edição da FIDAE ocorreu no ano de 2018, já que a edição de 2020 foi 
cancelada devido a pandemia que se instalou no mundo. Na edição de 2018 o 
Brasil esteve presente com a Aeronave KC-390 (C-390 Millennium) e com a 
Esquadrilha da Fumaça (EDA), que já esta confirmada nesta edição de 2022. 
 

+ Transmissões ao vivo: 
Algumas transmissões podem ocorrer por um curto período no canal oficial da 
FIDAE no youtube, link abaixo: 
Link: https://www.youtube.com/channel/UCAD-yS0HLRN-RW5aJPAbeQQ  
 

No link abaixo você poderá acompanhar algumas fotos da Feira , dia a dia: 
06/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/fidae-2022-06042022.html 
07/04/2022: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/fidae-07042022.html 

Galeria de Fotos/vídeos FIDAE 2022 
Quarta Feira – 06/04/2022:  

 
Quinta Feira – 07/04/2022:  

 
Galeria de fotos FIDAE 2022 

Instagran: https://www.instagram.com/fidaeoficial/      Facebook: https://www.facebook.com/fidaeoficial  

 

A Feira Internacional Aeroespacial, FIDAE, é a 

principal feira aeroespacial, de defesa e segurança 

da América Latina. Devido à sua longa e bem 

sucedida carreira, hoje é reconhecido mundialmente 

como o principal evento da região. 

A Feira acontece entre os dias 5 e 10 de abril no 

FIDAE 2022.  
 

 

https://www.fidae.cl/en/
https://youtu.be/ZLsjHVuoVMk
https://www.youtube.com/channel/UCAD-yS0HLRN-RW5aJPAbeQQ
http://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/fidae-2022-06042022.html
https://afacaviacao.blogspot.com/2022/04/fidae-07042022.html?fbclid=IwAR1oQk0l1yJvOO_ZYAQfmVxwVpLiahtyhBgdJQAWtw13pdSqbVwFTXAfylw
https://www.instagram.com/fidaeoficial/
https://www.facebook.com/fidaeoficial


Singapore Airshow 2022 
 

 
 
 
 
+ Site oficial: 
Link: https://www.singaporeairshow.com/   
 
+ Trailer Singapore Airshow 2022: 
Link: https://youtu.be/citilpTFceU  
 
+ Exposição Estáticas: 
Já está disponível as aeronaves que estarão em exibição estática no Singapore 
Airshow 2022, e você pode ver através do link:  
https://www.singaporeairshow.com/highlights/static-displays  
 
+ Transmissões ao vivo: 
O canal oficial do Singapore Airshow 2022 do youtube é: 

https://www.youtube.com/channel/UCDZCcdxLdzD2qQWUi7-ae1A 
 

+ Galeria do Singapore Airshow 2022: 
As fotos do Singapore Airshow 2022 podem ser vistas nos canais oficiais do 
Facebook e Instagran do evento, os links estão abaixo: 
 
+ Instagran: https://instagram.com/singaporeairshow?utm_medium=copy_link 
 

+ Facebook: https://www.facebook.com/OfficialSingaporeAirshow  
 

 

A cada dois anos, delegações governamentais e 
militares de alto nível, bem como altos executivos 
corporativos de todo o mundo, participam do 
Singapore Airshow para estabelecer parcerias e 
fechar acordos nesta região. Como o maior show 
aéreo da Ásia, este é o lugar para as principais 
empresas aeroespaciais e jogadores iniciantes 
ansiosos para deixar sua marca no mercado 
internacional aeroespacial e de defesa! 
O evento oferece uma plataforma única para a 
liderança de pensamento da indústria por meio de 
sua conferência de alto nível, fóruns e eventos co-
localizados. Os principais players do setor, chefes 
governamentais e militares se reúnem aqui 
semestralmente para contribuir com diálogos, trocar 
ideias e buscar soluções e estratégias para 
promover os interesses do setor aeroespacial e de 
defesa global. 

https://www.singaporeairshow.com/
https://youtu.be/citilpTFceU
https://www.singaporeairshow.com/highlights/static-displays
https://www.youtube.com/channel/UCDZCcdxLdzD2qQWUi7-ae1A
https://instagram.com/singaporeairshow?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/OfficialSingaporeAirshow


Memorial 17 de Julho 
 

 
 
Estivemos conhecendo o memorial 17 de Julho, que foi construído 
para homenagear as 199 pessoas que perderam sua vida no maior 
acidente aéreo do Brasil. No dia 17 de Julho de 2007 o vôo JJ 3054 
operado pela TAM Linhas aéreas com a aeronave Airbus A-320 , 
procedente de Porto Alegre, varou a pista 35 esquerda do 
Aeroporto de Congonhas em São Paulo vindo a se chocar com o 
prédio da própria empresa. Das 199 pessoas que perderam a sua 
vida 187 encontrava-se na aeronave e 12 no prédio. 
Abaixo se encontra um link do vídeo que realizamos no local: 
 
Link: https://youtu.be/-bULMCt-lKA  
 

 
 
 
 
 
 
 

Este memorial “17 de 
julho” foi construído 
para homenagear as 
199 pessoas que 
perderam a sua vida 
no maior acidente 
aéreo do Brasil. 

17 de julho de 2007 

Veja a nossa galeria de Fotos:  
 

Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

 

https://youtu.be/-bULMCt-lKA
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Vídeos, Lives e Eventos Brasil/Exterior 2022 
 
 
 

 
 

+ Operações no Aeroporto Internacional de Brasília- SBBR! 
Link: https://youtu.be/6YjHZBswDVk  
 

+ #TBT Visita ao aeródromo de Amarais – Campinas 2007 
Link: https://youtu.be/Gn6VI3rg7fo  
 

+ Musal – Museu Aeroespacial (31/01/2022) 
Link: https://youtu.be/Z61kr4U3y5c 
 

+ Áudio da Esquadrilha da Fumaça no retorno aos treinamentos 2022  
Link: https://youtu.be/JrrizDEveZU  
 

+ Pulverização Agrícola 2022 – Aeronave Ipanema 
Link: https://youtu.be/3BSnU6NSHTk  
 

+ Homenagem ao Antonov Na-225 Mriya 
Link: https://youtu.be/81pZ2HitavM  
 

+ Aproximação para pouso Cabeceira 09 do Aeroporto de Guarulhos 
Link: https://youtu.be/wEkYKULKlrw  
 

+ Aeroporto Internacional de Salvador – SBSV 
Link: https://youtu.be/9p9xFxO47BA  
 

+ Demonstração T-6 Texas em Ribeirão Preto SP (16/04/2022); 
Link: https://youtu.be/OgI2a6YqOCI  
 

+ Demonstração da Esquadrilha da Fumaça em Porto Seguro BA (22/04/2022); 
Link: https://youtu.be/6-LtJwF2wS8  
 

+ Airbus A 350-900 AirFrance 
Link: https://youtu.be/X4eLUA9a6uY  
 

+ Homenagem ao dia mundial da Abelha (20/05/2022); 
Link: https://youtu.be/Re5SEz6dmeo  
 

+ Domingo Aéreo no Aeroclube de Montinegro ( 22/05/2022); 
Link: https://youtu.be/Yxul4B84FOU  
 

+ Áudio da chegada do vôo inaugural ITA Airways em São Paulo (02/06/2022); 
Link: https://youtu.be/d5tjOTNtlYs  
 

+ Pulverização Agrícola Air Tractor AT-401 
Link: https://youtu.be/llAspC4DusM  
 

+ P-56C Paulistinha; 
Link: https://youtu.be/AE5S5JqY6zs  
 

+ Operação de Asas Rotativas em Helipontos elevados; 
Link: https://youtu.be/XK3JGAW4dno  
 

 

 

Vídeos 2022 
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+ Demonstração da Esquadrilha da Fumaça em Poços de Caldas (23/07/2022); 
Link: https://youtu.be/RGQiziI9ons  
 
+ Demonstração da Esquadrilha da Fumaça em Ribeirão Preto (31/07/2022); 
Link: https://youtu.be/pEzfPju-EZs  
 
+ Passagem do meteoro por São Paulo (03/08/2022); 
Link: https://youtu.be/_GqGmO28-o4  
 
+ Formatura de Sargento temporário AFA 2022 – Turma Horus – 12/08/2022; 
Link: https://youtu.be/DySCmQph8Go  
 
+ Voo histórico entre a Esquadrilha da Fumaça e Embraer da Azul; 
Link: https://youtu.be/ChiRE2rGBFE  
 
+ Desfile 7 de Setembro em Pirassununga SP; 
Link: https://youtu.be/5zygHtfu7Uw  
 
+ Conheça “ESCUADRILLA "HALCONES"; 
Link: https://youtu.be/ureS5EFXbk0  
 
+ Chegada de dois Caças F-39 Gripen ao Brasil (25/09/2022); 
Link: https://youtu.be/MO3QtiX3TiU  
 
+ Projeto Levando a Aviação para todos! (16/09/2022); 
Link: https://youtu.be/Prr51tHW5No  
 
+ Itápolis Airshow 2022 (01/10/2022) 
Link: https://youtu.be/UqB3KZCCF6I  
 
+ 3 em 1 – Conheça 3 dos mais movimentados aeroportos do país; 
Link: https://youtu.be/ciF7dhxrqAc  
 
+ Domingo Aéreo PAMA – SP – 16/10/2022; 
Link: https://youtu.be/KSgK8NqPeBU  
 
+ Fabrica da Boeing na Carolina do Sul; 
Link: https://youtu.be/Vsu-ziqjSU8  
 
+ Câmera Aeroclube de Pirassununga – 05/11/2022 
Link: https://youtu.be/Q5loTFTo8i4  
 
+ Diretamente do Cockpit; 
Link: https://youtu.be/rRNbDJ19Moo  
 
+ Raio quase atinge aeronave da Gol Linhas Aéreas no pouso; 
Link: https://youtu.be/ZHXWhPp_-yw  
 
+ Retrospectiva 2022: 
Link: https://youtu.be/8sgYXvPC3YM  
 

https://youtu.be/RGQiziI9ons
https://youtu.be/pEzfPju-EZs
https://youtu.be/_GqGmO28-o4
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https://youtu.be/ciF7dhxrqAc
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https://youtu.be/ZHXWhPp_-yw
https://youtu.be/8sgYXvPC3YM


 
 

 
 
 
 
 
+ Live demo F-86 (08/01/2022); 
Link:  https://fb.watch/aqypJmu7V8/   
 
+ Live demo Mig-15 (05/02/2022); 
Link: https://fb.watch/a-lYgaibx_/   
 
+ Live demo P-40 (05/03/2022); 
Link: https://fb.watch/bAS9Zlv0JQ/  
 
+ Demonstração da Esquadrilha da Fumaça – Tietê SP (08/03/22); 
Link: https://youtu.be/FGa4tCM2egI  
 
+ Cerimônia Alusiva do dia do Especialista Aeronáutico (25/03/2022); 
Link: https://youtu.be/d7qdUbxgoTw  
 
+ Tampa Bay Airfest 2022; 
Link - 26/03: https://youtu.be/-wwPDBhdAmw 
Link - 27/03: https://youtu.be/XrbOktfZ57w 
 
+ Demonstração da Esquadrilha da Fumaça – Florianópolis SC (27/03/2022); 
Link: https://youtu.be/eg2ITVA35ak 
 
+ Demonstração da Esquadrilha da Fumaça – Tubarão SC (28/03/2022); 
Link: https://youtu.be/N2uVspC-1fs  
 
+ Live demo e TBM Avanger (02/04/2022); 
Link: https://fb.watch/c8tRTTn9uS/  
 
+ Live Fort Lauderdale 2022 (30/04 a 01/05/2022); 
Link - 30/04/2022: https://youtu.be/9gc4jHyEFZM  
Link: 01/05/2022: https://youtu.be/4gQYVni4FYw  
 
+ Live demo SBD Dauntless (04/06/2022); 
Link: https://fb.watch/drzIzzv6kk/  
 
+ Live OC Airshow 2022 ( 11 e 12/06/2022); 
Link - 11/06/2022: https://youtu.be/mH6Gx2RIG2Q  
Link - 12/06/2022: https://youtu.be/dE9B-rZ_u-0  
 
+ Live demo C-53D (02/07/2022) 
Link: https://fb.watch/e0m_sRBdmb/  

 

Lives 2022 
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+ Selfridge Air Show ( 09 e 10/07/2022); 
Link - 09/07/2022: https://youtu.be/pI7fWpU1COQ  
Link - 10/07/2022: https://youtu.be/y8t4d8LhJLw  
 
+ Live Demo T-6 Texas (06/08/2022); 
Link: https://fb.watch/eKCqS4dUgf/  
 
+ Seafar Airshow (07/08/2022); 
Link: https://youtu.be/sveFmWNYSlg  
 
+ Demonstração da Esquadrilha da Fumaça Limeira SP (07/08/2022); 
Link: https://youtu.be/hsW5WlHn9zQ  
 
+ NAS Oceana Airshow 2022; 
Link 17/09: https://youtu.be/JJbnMVp1NXU  
Link 18/09: https://youtu.be/Smx2NqP7OvA  
 
+ Itápolis Airshow 2022 (01/10/2022); 
Link: https://youtu.be/cJuGH1Cbfd8  
 
+ Live demo Zero (03/12/2022); 
Link: https://fb.watch/hbqF2U7bNz/  
 
 
 
 

Eventos Brasil/Exterior 2022 
 

Esquadrilha da Fumaça retorna suas demonstrações em 2022 
Link: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/03/esquadrilha-da-fumaca-retornara-suas.html  
 
Pré Estreia do Top Gun – Maverik (23/05/20220; 
Link: http://afacaviacao.blogspot.com/2022/05/top-gun-maverick.html 
 
Reconstrução do Antonov Mriya 225; 
Link: https://afacaviacao.blogspot.com/2022/11/reconstrucao-do-antonov-mriya-225.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado por nos acompanhar! 
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	O 2022 STIHL National Championship Air Races retorna a Reno, apresentando corrida aérea frente a frente a velocidades que podem exceder 500 mph!  A
	Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
	EAA AirVenture Oshkosh 2022
	EAA AirVenture Oshkosh 2022 para comemorar o 75º aniversário da Força Aérea dos EUA
	Entre os dias 25 e 31 de julho, a torre de controle do evento se torna a torre mais movimentada do mundo.
	+ Rádio EAA:
	Desde o dia de abertura até o show aéreo de domingo, a Rádio EAA é sua fonte ao vivo para atualizações ao minuto de pilotos, líderes do setor
	e celebridades que participam do AirVenture Oshkosh.
	Você também pode ouvir nosso conteúdo de áudio durante
	todo o ano, de convenções atuais e passadas, streaming
	na web ou em seu dispositivo móvel! Acesse:
	http://eaaradio.net/streams/audioplayer.html
	O EAA AirVenture Oshkosh 2022 ocorre entre os dias 25 a 31 de julho de 2022 no Aeroporto Regional de Wittman em Oshkosh. E o tema deste ano será 75º aniversário da Força Aérea dos EUA.
	TEASER do Evento:
	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.

