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AFAC

+ Nova empresa aérea brasileira “Nivia”;
+ Exposição História da Aviação em São Paulo;
+ Americana primeira cega a voar um avião;
+ Argentina inicia aplicação aérea nas videiras;
+ PP- ZAT autorizado a fazer um único vôo;
+ Piloto bate recorde e entra para o Ginness;
+ Crianças fazem festa ao conhecer aviação
agrícola;
+ Cachorro foge no Aeroporto de Congonhas;
+ Voos panorâmicos de T-6 no Brasil.

01/10/2022 a 30/10/2022
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Fundada em 18/06/2006 pela iniciativa de 4 jovens amantes da aviação , A AFAC é
uma associação especializada no mundo dá aviação ,seja ela
comercial,executiva,agrícola,desportiva ou acrobática ,tanto no Brasil como no
exterior , uma equipe produz conteúdo de qualidade 24 horas por dia , sempre
buscando manter pilotos,comissários,tripulantes e entusiastas bem informados .

Ate o ano de 2015 o objetivo da AFAC era de participar de eventos e sua divulgação era efetuada via site
parceiro, quem quiser conferir e só entrar no site: www.aviacaopaulista.com e procurar os seguintes
eventos:
* 65º Festa aviatória de Rio Claro ;

Leitores chegamos a edição

* 55 anos da Esquadrilha da Fumaça

de numero 69 do nosso jornal

* 7º Guaxupe Aerofest

digital, e neste mês falando

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

do uso da aviação agrícola
nos

Estados

Unidos

na

Hoje Possuímos vários Canais da AFAC então aproveite eles:

Aplicação sobre as cidades

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

para combater o mosquito.

=Youtube:

Uma ótima leitura!

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

Att,

=FaceBook: AFAC Aviação
=Pagina do Facebook: AFAC Casa Branca
=Site: www.afaccasabranca.com

Antonio
Presidente da AFAC Aviação!

= WhatsApp: 19-993816636
=Instagran : @Afacaviação
= Twitter: https://twitter.com/AfacCasa?s=08
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Indice
Viaje com a All Tours!!
Levamos você e seus amigos aos maiores
eventos mundiais. Viva experiências e
Embarque com uma equipe experiente nos
mais diversos tipos de viagem:
Aviação, aeromodelismo e demais. Conheça
nossos pacotes , entre em contato através:

+ Apresentação
+ Data de Eventos
+ Historias da Aviação
+Promoções

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

+Noticias da Aviação
+ Patrocinadores
+ Final

Eventos para o Mês
04 a 06/11/2022.'
12/11/2022
15 a 19/11/2022.
26 e 27/11/2022.
30/11/2022

Encontro de Paramotor
Erechin Airshow
Canastra Overland
Encontro de Aviadores e carros antigos
Balonismo

Alyo Uruguai RS
Erechin RS
Serra da Canastra (Piuí)
Juiz de Fora MG
Torres RS

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça
Em Breve!

Eventos Aeromodelismo
04 e 05/11/2022.
11 a 13/11/2022.
12 a 15/11/2022.
12/11/2022
26/11/2022

AMAER
Aeromodelismo
Campeonato de Escala
Portões Abertos Asas do Vale
Aeromodelismo

Maringa PR
Garibaldi RS
Limeira SP
Gaspar SC
Irati PR

Agenda de Live
05/11/2022.

Live F8F

Estados Unidos EUA

Agenda de lançamentos
01/11/2022
02/11/2022
06/11/2022
08/11/2022
14/11/2022
18/11/2022
23/11/2022

Atlas V
Falcon 9
Antares
Falcon 9
Artemis 1
Façcon 9
Veja

Agenda de Eventos Internacionais
05 e 06/11/2022
11 E 12/11/2022
05 e 06/11/2022

Atlanta Air Show

Peachtree City, GA

Pensacola Homecoming Air Show
Atlanta Airshow

NAS Pensacola, FL

Atlanta EUA
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Revistas Digitais
A Força Aérea Brasileira, disponibilizou uma
revista digital gratuita ao Publico geral, o
Nome dessa Revista é O Guardião.
Abaixo segue o Link de Acesso:
https://e.issuu.com/embed.html#1430959/57
657428

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

O QUE É METEOROLOGIA ?

A meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera
terrestre.
A Meteorologia Aeronáutica é o ramo da meteorologia
aplicado à aviação que visa contribuir para a garantia dos
padrões de segurança, de economia e de eficiência dos
voos.Resumindo, a meteorologia é um dos fatores mais
importante para a realização de um vôo seguro, sendo
assim você não pode deixar de conhecer os melhores
livros de Meteorologia atualmente, entre em contato com
“Sonia de Almeida” através do E-mail:
meteorologia.aviacao@gmail.com ou pelo Tel/WhatsApp:
61-9.9999-8711
Alem de garantir sua aprovação na ANAC garanta um
conhecimento para tornar seu vôo mais seguro.
Agora vocês podem ficar por dentro das
novidades do Força Aérea Brasileira através da
Revista digital NOTAER, acesse o
link: http://www.fab.mil.br/publicacao/lista
gemNotaer ou acesse nosso site na parte de
revista digitais você também encontrara o link,
acesse www.afaccasabranca.com

Agora vocês podem ficar por dentro das
novidades do Força Aérea Brasileira através
da Revista digital AEROVISÃO, acesse o
link: http://www.fab.mil.br/publicacao/listage
mAerovisao ou acesse nosso site na parte
de revista digitais você também encontrara o
link, acesse www.afaccasabranca.com
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Noticia da Aviação
Nova companhia aérea brasileira, Anívia reserva matrícula do primeiro avião, um
Boeing 737
Em maio deste ano, o AEROIN informou com exclusividade sobre a abertura do processo de certificação
de uma nova empresa aérea brasileira, a Anívia Servicos Aereos Ltda., que está sendo estruturada por
empresários ligados à Total Express, conhecida empresa de logística do país.Segundo fontes informaram
à época, o objetivo da empresa é operar carga aérea sob as regras do RBAC 121 (que engloba
operações de transporte aéreo público com aviões com configuração máxima certificada de assentos para
passageiros de mais 19 assentos ou capacidade máxima de carga paga acima de 3.400 kg). Em sumário,
o RBAC 121 permite a operação de aeronaves de maior porte.
Essa intenção da empresa fica evidente agora, já que ela
entrou com pedido junto à Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC) para reserva de sua primeira aeronave, um Boeing
737-300, que será o PS-TOT. A companhia também indica
que a aeronave tem o número de série (msn) 25215.O msn
25215 pertence a um Boeing 737-300 de 31 anos, fabricado
em 1991, e entregue inicialmente à Lufthansa, como avião
de passageiros. Foi retirado de serviço pela empresa alemã
em 2016 e convertido em cargueiro em 2019. No mesmo
ano, foi entregue à empresa americana Northern Air Cargo
(NAC), especializada em fretamentos no norte dos EUA e
Alasca, onde voa até hoje com a matrícula N362NC.
https://aeroin.net/nova-companhia-aerea-brasileira-anivia-reserva-matricula-do-primeiro-aviao-um-boeing-737/?utm_campaign=aeroclipping_-_3_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

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

Krauss Oficina de Manutenção
SERRANO AERONÁUTICA MANUTENÇÃO DE
AERONAVES OFICINA DE MANUTENÇÃO DE
AERONAVES HOMOLOGADA ANAC 141033/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.

Desde 22 de setembro de 1942 formando profissionais
, venha voar conosco em nossa aeronave P-56C ou o
lendário PT-19, não perca tempo, entre em contato
através
do
E-mail:
aeroclubedepirassununga@gmail.com
, ou pelo
telefone
193651-1480
,
site:
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/
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Comissários de voo podem descansar uma hora a mais com nova lei aprovada
nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os comissários de voo obtiveram uma vitória após 28 anos de luta, consumada com
a confirmação da Administração Federal de Aviação (FAA), na terça-feira (4), de que estava finalmente
implementada a lei que garante aos tripulantes um período mínimo de descanso de 10 horas entre os dias
de serviço.Os comissários de bordo disseram que a medida tornaria o voo “mais seguro” para cerca de
100.000 tripulantes e os milhões de passageiros sob seus cuidados. Até agora, os comissários de bordo
normalmente tinham nove horas de descanso entre os dias de serviço, mas em certas circunstâncias,
esse período de descanso poderia ser reduzido para apenas oito horas. Os líderes sindicais alertaram
que a segurança estava sendo prejudicada porque os comissários de bordo estavam voando cansados.
Mas sob as novas regras, os comissários de bordo terão pelo menos 10 horas de descanso entre os dias
de serviço, que não podem ser reduzidas por qualquer motivo. Embora a lei tenha sido aprovada em
outubro de 2018 e devesse ser implementada em 30 dias, o governo Trump supostamente colocou a
medida em segundo plano. O governo anterior inicialmente culpou o atraso em um enorme atraso
enfrentado pela FAA, causado por uma paralisação parcial do governo e, em seguida, pelo aterramento
mundial do Boeing 737 MAX. Depois veio a pandemia do COVID-19.
https://aeroin.net/comissarios-de-voo-podem-descansar-uma-hora-a-mais-com-nova-lei-aprovada-nos-estados-unidos/?utm_campaign=aeroclipping_-_5_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Procurando por capacetes agrícolas?
Aqui está a solução , Ferreira capacetes.Fabricando
capacetes com fibra tri composta, fibra de vidro, fibra de
carbono e kevilar, com pinturas personalizadas, e ainda
acompanha o engate para máscara de gases e a parte
elétrica (recepção de áudio ).Então não perca mais tempo
entre
em
contato
através
do
email
ferreira.capacete@gmail.com e ou através do Tel/whats: 199.9904-1343

Imãs de geladeira feita totalmente artesanal com
prendedores de roupa e palitos de sorvete.
Ótima opção de brinde para sua empresa , opção de logo
da empresa colado nas asas, não perca tempo faça um
orçamento através do WhatsApp: 19- 9.93816636 ou pelo email: afaccb@gmail.com
Produto de qualidade para quem gosta de produto
artesanal.
Exposição “História da Aviação” será realizada em São Paulo por escola de
aviação
Em homenagem ao Dia do Aviador, comemorado em outubro, a escola de aviação Companhia das Asas,
na cidade de São Paulo, promove a Exposição História da Aviação, que faz parte do evento Preparar para
Decolar.O ser humano sempre teve o desejo de voar, desde a idade antiga, e a partir disso, a exposição
dará um panorama geral sobre esse tema, através de uma linha do tempo com os principais fatos
históricos da aviação que possibilitaram o voo, passando pelos primeiros fundamentos científicos ao
longo dos séculos até seus desdobramentos práticos na era moderna.A exposição também contará com
réplicas dos aviões 14 Bis e Demoiselle, do gênio e inventor brasileiro Alberto Santos Dumont.A trilha de
conhecimento será: Os primórdios da aviação | A era de ouro da aviação | A aviação após a Segunda
Guerra Mundial | A aviação do futuro | Curiosidades sobre as profissões da aviação civil.
venda.
A exposição acontecerá do dia 24 a 29 de outubro, das 09h00 às 21h00, no
prédio A da universidade UNISA campus Dutra (antiga UNG Dutra), próximo
ao Internacional Shopping Guarulhos.A organização também convida os
visitantes a levarem doação de 1 kg de alimento não perecível, ou um item de
beleza (ex: maquiagem) para campanha de Outubro Rosa.No dia 24/10 o
evento contará com a presença da Loja do canal Aviões e Músicas com
vários itens de aviação disponíveis.
https://aeroin.net/exposicao-historia-da-aviacao-sera-realizada-em-sao-paulo-por-escola-de-aviacao-saiba-mais/?utm_campaign=aeroclipping_-_6_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Jovem americana é a primeira mulher cega a pilotar um avião
Hoje com 21 anos, Kaiya Armstrong perdeu a visão aos 14 anos em decorrência de uma doença
autoimune. Ela perdeu totalmente sua visão periférica, conseguindo enxergar apenas o que está a alguns
centímetros a sua frente.Isto não a impediu de realizar um sonho e pilotar um avião, um Cessna 172, e
voou com ele de Phoenix, no Arizona, até Colorado Springs e depois para Kansas City, no Missouri. O
objetivo dela é chegar na capital Washington até o dia 13 de outubro, Dia Mundial da Visão.
Para fazer os voos, uma escola de voo forneceu um painel completo do Cessna mas em braile, além de
uma miniatura da aeronave com alta fidelidade, permitindo que ela treinasse em casa, algo que os pilotos
com visão normal fazem no simulador de seus computadores pessoais.Segundo a Fox News, ela sempre
voa acompanhada de um instrutor, que dá algumas dicas para manter o avião nivelado, o rumo correto e
o que fazer em cada fase do voo, mas quem pilota o avião na prática é a própria Kaiya.Segundo a mídia
americana, não ficou esclarecido se ela conseguirá obter sua licença de piloto, já que um dos requisitos
médicos para o aviador é ter uma boa visão, mas ela já está satisfeita por quebrar várias barreiras e
levantar a causa de inclusão de pessoas cegas. Confira sua entrevista em inglês
shttps://aeroin.net/jovem-americana-e-a-primeira-mulher-cega-a-pilotar-um-aviao/?utm_campaign=aeroclipping_-_10_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Maquetes Artesanais
Para quem gosta de trabalho artesanal, a AFAC esta apresentando
essas maquetes de aviões e helicópteros feitos artesanalmente de
madeira. O Tamanho é entre 22 a 25 centímetros.
Veja através desse vídeo alguns modelos:
https://vimeo.com/348840662
Alem dos modelos que se encontra no vídeo, fazemos o que você
quiser, basta nos enviar uma foto do modelo, o Valor é de R$
100,00 cada um, mais despesas postais, e o tempo de produção é
de 30 dias. Faça um orçamento através do E-mail:
afaccb@gmail.com ou através do WhatsApp: 19-9.93816636

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

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

O governo da província argentina de San Juan (no oeste do país) iniciou na última quinta-feira (6), as
operações aeroagrícolas do calendário de combate à traça-da-uva (Lobesia botrana). A praga, que ataca
os vinhedos, é uma ameaça à economia local, que tem os vinhos finos entre seus mais destacados
produtos. Os tratamentos, que se repetem todos os anos, são feitos com inseticida de baixo impacto
ambiental e feromônios (dissolvidos na água) para aplicações aéreas. Além disso, os produtores contam
com armadilhas para detecção dos insetos.
As aplicações estão a cargo de uma empresa aeroagrícola e o trabalho é
supervisionado por técnicos da Diretoria de Sanidade Vegetal, Animal e
Alimentar do governo provincial. Tudo de acordo com a Lei Provincial de
Agroquímicos, que exige aeronaves equipadas com sistema DGPS, distâncias
de segurança moradias de pontos ambientalmente sensíveis e outras ações de
boas práticas em campo (similar ao que ocorre no setor aeroagrícola brasileiro).
https://sindag.org.br/noticias_sindag/argentina-inicia-aplicacoes-aereas-para-proteger-videiras/
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Donos da Crefisa fundam a Placar Linhas Aéreas e têm voos comerciais no
Brasil como objetivo
Uma nova companhia começa a se formar no Brasil com a curiosa razão social Placar Linhas Aéreas
S/A. A abertura da empresa foi identificada por ferramentas de inteligência de dados do AEROIN e
posteriormente confirmadas na Junta Comercial. Além disso, a aérea já deu entrada em seu processo
de certificação junto à ANAC.Apesar do nome incomum para uma empresa aérea, uma consulta aos
seus dados cadastrais permite inferir que a escolha não se deu ao acaso, já que seus sócios são ninguém
menos do que o famoso casal dono da financeira Crefisa, Jose Roberto Lamacchia e Leila Mejdalani
Pereira, alguns dos maiores investidores do futebol brasileiro. Leila, inclusive, é presidente da Sociedade
Esportiva Palmeiras. A empresa aérea foi aberta recentemente, no começo de outubro, e registrada com
o CNPJ 48.199.524/0001-80. Segundo seu registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP), os sócios indicaram que ela tem por finalidade de operação de voos não-regulares
(fretamentos) de passageiros e carga aérea.Apesar de não constarem outros detalhes por ora, fontes
confirmaram ao AEROIN que a nova companhia já deu o pontapé inicial junto à Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC) para certificar uma aérea sob as regras do RBAC 121 (operações de transporte
aéreo público com aviões com configuração máxima certificada de assentos para passageiros de mais 19
assentos ou capacidade máxima de carga paga acima de 3.400kg).Lembrando que o processo de
certificação geralmente demora meses e é composto por cinco etapas. Os próximos passos poderão
fornecer mais detalhes das intenções operacionais da empresa.
https://aeroin.net/donos-da-crefisa-chegam-na-aviacao-e-fundam-a-placar-linhas-aereas-voos-comerciais-sao-foco/?utm_campaign=aeroclipping_-_17_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

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

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.
Faça um orçamento e conheça nossos planos, entre em contato
através:E-mail: afaccb@gmail.com Tel/WhatsApp: 19-9.9381-6636Não
perca tempo, produto de qualidade

Um avião de 1949 está autorizado a fazer um voo único entre Campinas e o
interior do Paraná
No começo do mês de setembro, o AEROIN antecipou com exclusividade a informação de que a equipe
da empresa de táxi aéreo Helisul solicitou uma aprovação excepcional para que o clássico avião
Grumman HU-16 Albatross de matrícula PP-ZAT (número de série 49080) voltasse aos céus brasileiros. A
novidade é que o pedido foi aprovado pela ANAC, informaram fontes.A aeronave tem uma longa
história.
Foi produzida em 1949, começou sua carreira na Força Aérea dos
Estados Unidos (USAF), tendo depois voado na Força Aérea
Brasileira (FAB), antes de passar à mão de proprietários privados.
Atualmente, pertence à Eloy Biesuz, sócio da Helisul.Apesar de
manter sua condição de aeronavegabilidade, a máquina passou
vários anos estacionada no aeroporto do Campo dos Amarais, em
Campinas, sem poder voar devido à falta de pilotos habilitados.
https://aeroin.net/um-aviao-de-1949-esta-autorizado-a-fazer-um-voo-unico-entre-campinas-e-o-interior-do-parana/?utm_campaign=aeroclipping_-_13_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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União Europeia concorda com derrogação temporária das regras de slots nos
seus aeroportos
Os Estados-Membros da União Europeia chegaram hoje a um acordo sobre a derrogação dos requisitos
de utilização de faixas horárias nos aeroportos da UE. O acordo prevê medidas temporárias em reação
principalmente à pandemia de Covid-19 e suas consequências e aos impactos das viagens aéreas da
guerra da Rússia contra a Ucrânia.A situação atual do transporte aéreo é marcada por um retorno
significativo da demanda de passageiros no verão deste ano, uma vez que aeroportos e companhias
aéreas não foram capazes de retomar as operações na velocidade necessária. Espera-se que essa
tendência de alta continue, embora permaneça abaixo do nível pré-Covid nos próximos meses e seja
muito diferente de um mercado ou região para outra. As estatísticas mais recentes mostram operações
aéreas abaixo da previsão inicial. No que diz respeito à próxima temporada de inverno a partir do final de
outubro, os Estados-Membros concordaram que um alto grau de incerteza devido à inflação, crises
energéticas, um possível retorno das ondas de Covid-19 e medidas relacionadas, bem como a evolução
da guerra, deve ser levado em conta.
https://aeroin.net/uniao-europeia-concorda-com-derrogacao-temporaria-das-regras-de-slots-nos-seus-aeroportos/?utm_campaign=aeroclipping_-_14_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

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

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

Piloto bate recorde do Guinness ao fazer 40 decolagens e aterrissagens em uma
hora
O piloto búlgaro Nikolai Kalaijiev estabeleceu um novo recorde do Guinness para o número de
decolagens e aterrissagens em uma hora, informou a imprensa de seu país, no sábado, 15 de outubro.
Kalaijiev, 35, é um piloto militar com licença de piloto de aviação civil e licença de piloto acrobata. O piloto
usou uma aeronave ultraleve para fazer 40 decolagens e pousos em 60 minutos, quatro a mais que a
conquista anterior, os voos foram realizados a uma altitude de 300 m.Uma entrevista após a façanha foi
realizada pela mídia búlgara, mas o conteúdo ainda não foi incluído em redes sociais. Da mesma forma, a
equipe do Guinness ainda vai anunciar oficialmente o atingimento da marca.
“Em condições tão extremas, o mais importante é manter a calma. Voo
desde 2016 em todos os tipos de aeronaves militares e civis, tenho cerca
de 500 horas no ar”, disse o recordista a repórteres.
Em seu site na internet, Niko diz que é um “inovador” e não um
“imitador”. Em seus planos estão outros recordes, incluindo estabelecer
um recorde do Guinness por experimentar uma força de 7,5 G negativo
com uma aeronave civil.
https://aeroin.net/pilotohttps://aeroin.net/piloto-bate-recorde-do-guinness-ao-fazer-40-decolagens-e-aterrissagens-em-uma-hora/?utm_campaign=aeroclipping_-_18_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Stationbate-recorde-do-guinness-ao-fazer-40-decolagens-e-aterrissagens-em-umahora/?utm_campaign=aeroclipping_-_18_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Quer Anunciar sua Marca , ou seu Trabalho?Entre em contato
conosco e conheça nossos planos .Você se surpreendera com
o valor. afaccb@gmail.com
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CRIANÇAS FAZEM FESTA AO APRENDER SOBRE AVIAÇÃO AGRÍCOLA
Setenta e duas crianças, alunas da na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
(Emeief) Mundo da Criança Tiago Panatto, em Cerejeiras, Rondônia, visitaram na última semana a base
da empresa Jusarah Aeroagrícola, no interior do Município. A movimentação ocorreu na segunda-feira
(dia 10) e foi um desdobramento do projeto Semeando Esperança, lançado no dia 1º na escola. Aliás, a
Emeief Tiago Panatto marcou a estreia nacional da iniciativa, junto com a Jusarah
Aeroagrícola“Estávamos (no dia 1º) conversando com eles e explicando sobre a aviação agrícola. Mas as
crianças tinham tantas perguntas (sobre o piloto, como é lavada a aeronave e até e como ela faz para não
tocar o solo, entre outras), que não daria para responder tudo na escola. Era melhor mostrar”, recorda a
empresária Taylla Lara Scherwinski de Faria, da Jusarah.Daí o convite da visita à empresa, aceito pela
diretora Beatriz Delazari. Resultado: uma atividade inesquecível para os pequenos. Todos alunos das
turmas o 5º ano do Ensino Fundamental. “A chegada já foi uma festa, quando eles avistaram, ainda no
ônibus da Prefeitura, os aviões no hangar”, completa Taylla.
https://sindag.org.br/noticias_sindag/ro-criancas-fazem-festa-ao-aprender-sobre-aviacao-agricola/

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

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

Agora é possível, no Brasil, fazer voos panorâmicos em um avião da Segunda
Guerra Mundial
A todos que admiram os belos aviões de décadas passadas e seus inconfundíveis sons de motores e
hélices dos velhos tempos, e que sempre imaginaram como seria a sensação de voar em tais máquinas,
agora se torna uma realidade no Brasil experimentar tal sensação.O museu de aviação WS Aircraft
Museum, localizado na região metropolitana de Curitiba (PR), publicou hoje em sua rede social que a We
Fly, empresa do grupo, está certificada para oferecer voos panorâmicos a bordo de um dos clássicos
aviões de seu acerto, um AT-6D fabricado em 1943, popularmente chamado de “T-meia”.Segundo
descrição da própria empresa, “
A partir de agora você pode ter a incrível experiência de voar no
icônico North American T-6, aeronave de treinamento de pilotos da
2ª GUERRA MUNDIAL. A We Fly (SAE) – Empresa do grupo WS –
está certificada para voos panorâmicos na região de Campo Largo,
a poucos minutos de Curitiba – PR”.
https://aeroin.net/agora-e-possivel-no-brasil-fazer-voos-panoramicos-em-um-aviao-da-segunda-guerra-mundial/?utm_campaign=aeroclipping__19_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Quer Anunciar sua Marca , ou seu Trabalho?Entre em
contato conosco e conheça nossos planos .Você se
surpreendera com o valor. afaccb@gmail.com
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Pista de Congonhas fecha após cachorro fugir de voo da Latam
Nesta quarta-feira (19), dois fatos interromperam momentaneamente as operações no aeroporto de
Congonhas, na capital paulista. No primeiro deles, ainda de manhã, um pequeno avião teve problemas na
pista auxiliar, utilizada quase que exclusivamente pela aviação executiva, e a manteve fechada por alguns
minutos. Mais tarde, um cachorro fugiu e, desta vez, fechou a pista principal, maior e usada pela aviação
comercial.Segundo informações de fontes no local, o caso foi registrado por volta das 13h30, no
desembarque do voo LA-3029, que havia chegado de Cuiabá. O cão, de alguma forma ainda não
detalhada, conseguiu fugir do compartimento onde estava e correu na direção do pátio, onde os aviões
estavam estacionados.
Imediatamente, a equipe de segurança e a torre de controle foram
avisados. Um alerta foi emitido e as operações acabaram sendo
suspensas por mais seis minutos, afetando alguns voos que
pousariam naquela faixa horária e tiveram que realizar uma volta
extra até que o aeródromo fosse liberado novamente.À imprensa, a
Latam confirmou o ocorrido e disse que lamentava a situação. O cão
foi encontrado na noite de quarta-feira (atualizado).
https://aeroin.net/pista-de-congonhas-fecha-apos-cachorro-fugir-de-voo-da-latam/?utm_campaign=aeroclipping_-_20_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Já pensou em ter a uma camisa personalizada do seu jeito?
Agora você pode ter, camisetas 100% poliéster, estampa de alta qualidade e
durabilidade nos tamanhos P,M,G,GG.
Enviamos para todo o Brasil, faça um orçamento através do WhatsApp: 199.93816636 ou e-mail: afaccb@gmail.com
Não perca essa oportunidade, ótima opção de presente.

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

Mulher piloto de Uganda inspira meninas a se tornarem aviadoras
Confiante em mais velocidade e espaço, Monica está aprendendo a pilotar uma aeronave multimotor,
enquanto inspira jovens mulheres que gostariam de seguir uma carreira na indústria dominada por
homens.Uganda tem uma das taxas mais baixas de mulheres aviadoras, mas essas entusiastas pioneiras
estão mudando a percepção. “Não há nada como isso é para homens ou, isso é para mulheres. Eu quero
inspirá-lo que você pode fazer isso, você pode fazer qualquer coisa. Você pode se tornar um engenheiro;
você pode se tornar um piloto como eu ou aqueles muitos outros trabalhos que as pessoas acham que
são para mim”, disse Monica.Cecilliah Kayesu, de 10 anos, está fazendo seu primeiro voo no que ela
espera ser a decolagem para uma carreira na conquista dos céus.Agradeço à Comandante Monica
porque ela me fez voar pelos céus. Eu nunca tinha estado no céu. Eu realmente agradeço a ela e agora
meus sonhos se tornarão realidade por causa da Capitã Monica”, expressou a jovem Cecilliah.
https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/mulher-piloto-de-uganda-inspira-meninas-a-se-tornarem-aviadoras-20102022?utm_campaign=aeroclipping_-_21_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Programa AFAC na WEB
Todas as Terças Feiras das 09h as 21h, venha acompanhar o
programa da AFAC que fala de Circuito aérea Brasileiro e
mundial, agenda de eventos e muita musica boa, acesse:
WWW.webradiofrequencialivre.com.br ,a rádio do Vadico, a voz
da aviação Brasileira.
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Tupolev, uma das joias da indústria aeronáutica russa, completa 100 anos
O dia 22 de outubro de 2022 marca o 100º aniversário da fundação do escritório de design aeronáutico
criado por Andrey Nikolayevich Tupolev, que viria se tornar a Tupolev Design Bureau, agora Tupolev
PJSC (parte da United Aircraft Corporation), uma das joias da engenharia aeronáutica russa.
Ao longo de um século de existência, os engenheiros da Tupolev desenvolveram cerca de 300 aeronaves
e modificações, das quais cerca de 90 foram implementadas em protótipos e mais de 40 foram
construídas em série. Desde 1923, mais de 18 mil aeronaves com o nome do famoso designer de
aeronaves foram produzidas. O começo e primeiros dias A história do Tupolev Design Bureau começou
com a organização da Comissão para a Construção de Aeronaves no Instituto Aero Hidrodinâmico
Central (TsAGI) em outubro de 1922. Andrey Tupolev, um jovem projetista de aeronaves, foi nomeado
presidente da comissão, que insistiu no uso generalizado de ligas de metal leve na construção de
aeronaves, acreditando com razão que elas eram o futuro da aviação.
A primeira aeronave doméstica totalmente metálica ANT-2 (cujo nome
inclui as iniciais e o sobrenome de Tupolev) foi construída em
1924. Nele, o projetista não só aplicou a experiência mundial do uso de
metal corrugado no revestimento, como também aprimorou o processo
de sua fabricação, aumentando a rigidez e reduzindo o peso, além de
desenvolver uma tecnologia que acelerou a produção de máquinas
produzidas em massa.
https://aeroin.net/tupolev-uma-das-joias-da-industria-aeronautica-russa-completa-100-anos/?utm_campaign=aeroclipping_-_24_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Avião ATR 72 da Passaredo é reciclado e transformado em etiquetas de
bagagem colecionáveis
A empresa Aviationtag, especializada na reciclagem de partes da fuselagem de aviões e sua respectiva
transformação em itens de colecionador, acaba de lançar uma coleção com tags feitas a partir de um
antigo avião muito conhecido no Brasil, o ATR-72-500 de matrícula PR-PDH (msn 572), da Passaredo. O
novo item está sendo vendido por 32 euros no site da empresa.A história da aeronave começou em 1999,
quando foi inicialmente entregue à companhia aérea indiana Jet Airways, operando sob o registro VTJCA. Após quatro anos voando com ali, 72 foi devolvido ao seu locador e estacionado na Irlanda com o
registro EI-FAN.Em novembro de 2003, um novo locatário foi finalmente encontrado, com o avião indo
para o Brasil para voar para a Passaredo Linhas Aéreas como PR-PDH. Passaredo batizou o ATR de
“Tucano”. No final de 2016, o msn 572 retornou ao seu locador e ficou estacionado em Saarbrücken.
https://aeroin.net/aviao-atr-72-da-passaredo-e-reciclado-e-transformado-em-etiquetas-de-bagagem-colecionaveis/?utm_campaign=aeroclipping_-_25_de_outubro_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.

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
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!
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Quais foram os caças de terceira geração?
O avião de combate, ou caça, apareceu pela primeira vez na época da Primeira Guerra Mundial, como
o Canaltech mostrou recentemente. Ele, no entanto, era movido a pistão e, por isso, não foi enquadrado
nas primeiras gerações de caças, também já retratadas em outra reportagem. A evolução nas áreas de
aerodinâmica e eletrônica foi o grande marco dos aviões que se enquadram na categoria de caças de
terceira geração. Desenvolvidas entre as décadas de 1960 e 1970, estas aeronaves mostraram
maturação dos recursos implantados nos caças de segunda geração e, com isso, tornaram-se ainda mais
letais.Os caças de terceira geração, portanto, foram os aviões de guerra dotados de motores mais
sofisticados, capazes de facilmente atingir velocidades supersônicas, mísseis ar-ar aprimorados e outras
novidades aviônicas; ou seja, na área de equipamentos eletrônicos das aeronaves de combate.
https://canaltech.com.br/avioes/quais-foram-os-cacas-de-terceira-geracao-227732/?utm_campaign=aeroclipping__26_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Unidade histórica do avião chinês Comac C919 será entregue em dezembro
A China Eastern Airlines confirmou para dezembro a chegada de sua primeira aeronave a jato C919 de
fuselagem estreita desenvolvida pela China Commercial Aviation Corporation (COMAC). O momento é
histórico pois também representa a primeira entrega do modelo para operação comercial.
O anúncio foi feito na terça-feira pelo agência estatal chinesa Sina, citando o CEO da companhia aérea, Li
Yangmin.A COMAC, com sede em Xangai, desenvolve e fabrica o C919 desde 2008. A primeira aeronave
de teste saiu da linha de montagem em novembro de 2015 e, em maio de 2017, foi ao ar pela primeira
vez em Xangai. No meio deste ano, a COMAC anunciou a conclusão dos testes, num marco que foi
seguido pela certificação da aeronave pela autoridade chinesa. A aeronave pode ser produzida em
diversas modificações com diferentes números de assentos (de 158 a 190). O alcance médio de voo do
C919 será de cerca de 4.075 km, o máximo de 5,5 mil km, e a altura de até 12 km.
A COMAC já recebeu 28 pedidos para 815 unidades do C919, totalizando
cerca de US$ 74 bilhões, segundo o site da empresa. Destas, apenas 34
aeronaves serão entregues a companhias aéreas estrangeiras e o
restante a empresas chinesas.A COMAC prevê que até 2039 mais de
40,6 mil novas aeronaves serão necessárias em todo o mundo por um
valor total de cerca de US$ 5,9 trilhões. A participação dos chineses C919
e ARJ21 pode ser de cerca de US$ 732 bilhões.
https://aeroin.net/unidade-historica-do-aviao-chines-comac-c919-sera-entregue-em-dezembro/?utm_campaign=aeroclipping_-_27_de_outubro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

EUA: APÓS FURACÃO, FLÓRIDA TEM OPERAÇÕES AÉREAS CONTRA MOSQUITOS
Depois de sofrer os estragos com a passagem do furacão Ian, no final de setembro, a Flórida agora se
concentra em uma guerra contra mosquitos, que se proliferam nas áreas inundadas. O Estado já investiu
mais de US$ 3 milhões de dólares (o equivalente a pouco mais de R$ 15,5 milhões) em aplicações
aéreas e terrestres de combate a mosquitos em uma área de 485,6 hectares entre áreas urbanas e rurais.
Só no Condado de Lee (a cerca de 160 quilômetros de Miami) as operações envolvem cinco helicópteros,
seis aviões e 12 caminhões. Desde a passagem do Ian, o Distrito de Controle de Mosquitos de Lee (órgão
encarregado das operações locais) já realizou 21 missões áreas, abrangendo mais de 222,5 mil hectares
de área tratada.As aplicações visam prevenir principalmente casos de febre do Nilo Ocidental, encefalite
de Saint Louis e dengue. Até porque, enquanto em todo o ano passado a Flórida teve cinco casos do Nilo
Ocidental e nenhum de dengue, somente até o último dia 15 de outubro o Departamento de Saúde da
Flórida já havia apontado 30 casos de dengue adquirida localmente e dois casos de febre do Nilo.
PREOCUPAÇÃOConsequência secundária de furacões e grandes tempestades, grandes populações de
mosquitos são, além de perigosas do ponto de vista da saúde, irritantes para os moradores. E mais ainda
para quem trabalha no socorro e na restauração da infraestrutura de áreas atingidas.“Imagine alguns
milhares vindo até você. Essa é a grande preocupação depois de furacões e grandes eventos de
inundação”, disse Daniel Markowski, consultor técnico da Associação Americana de Controle de
Mosquitos. “O grande número de mosquitos pode tornar qualquer atividade da vida diária horrenda”,
destacou para o portal norte-americano de notícias NBC News.O controle de mosquitos com aplicações
de produtos tem duas fases. A primeira, nos primeiros dias após as chuvas, é com aplicação de larvicidas
químicos ou biológicos nas áreas alagadas. Em seguida, vem a aplicação de inseticidas para combater os
mosquitos que emergem das águas.“Todo habitat de mosquito tem ovos no solo, esperando por essa
chuva, [ele] fica inundado e você tem literalmente milhões e milhões emergindo de uma só vez”,
comentou Markowski. Por enquanto, o Estado da Flórida não solicitou ajuda da Força Aérea do País para
reforçar o controle de mosquitos – como fez o Estado da Louisiana, em outubro 2020, após a passagem
do Furacão Delta.
Aliás, a aposta de pesquisadores da Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) é de que cada vez mais situações
como essas se repitam. Isso porque as mudanças climáticas devem aumentar
a incidência e intensidade de furacões, calor e inundações pelo planeta.
Criando condições propícias ao desenvolvimento de mosquitos e incubação de
vírus.
https://sindag.org.br/noticias_sindag/eua-apos-furacao-florida-tem-operacoes-aereas-contra-mosquitos/
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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
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