A.F.A.C
Associação dos Freqüentadores do Aeródromo de Casa Branca.

Como começou?
Em meado do ano de 2006, aos domingos, havia-se o costume de 4
jovens de se encontrarem no período da tarde no aeródromo de Casa Branca,
para conversar sobre aviação, neste período o aeródromo de Casa Branca
contava apenas com operações de aviação agrícola.
No dia 18 de junho de 2006 como de costume em um domingo à tarde
com o encontro dos jovens e com um dia chuvoso, entraram em um dos
hangares do aeródromo, neste momento veio à idéia de criar uma associação.
A partir deste dia começou os trabalhos, aonde primeiramente veio a se
escolher o nome da associação, onde se escolheu AFAC, depois disso escolher
o logotipo, e o mais importante qual seria o objetivo da associação.
O primeiro objetivo que a AFAC teve foi de criar uma pagina no extinto
Orkut para divulgação de noticias da aviação, fotos e eventos aéreos, também
se criou um MSN para conversar com o publico.
Passado mais um tempo os fundadores da AFAC perceberam que
poderiam ir um pouco mais a frente, e decidiram abrir espaço para que pessoas
se cadastrassem na AFAC, esse cadastro o futuro sócio pagaria uma
mensalidade mensal, para que tivesse direito a alguns benéficos, benefícios
esses como, por exemplo, o jornal mensal AFAC, que traria 4 abordagens
descritas abaixo:
-Historia: Traria informação relacionada a historia da aviação desde os
primórdios ate dias atuais;
-Noticia: Traria informação atualizada do mundo da aviação;
-Novidade; Traria novidades do mundo da aviação, eventos aéreos, etc.;

-Informativo: Traria informações sobre mudanças de regras, duvidas e
esclarecimentos;
Com a mensalidade paga em dia o sócio recebia na sua casa via correio
este jornal mensalmente.

Passando isso surgiu uma nona idéia dos fundadores, trabalharem em parceria com
sites relacionados à aviação, uma vez que a AFAC não possuía seu próprio site, então
começou os trabalhos com diversos sites, onde a AFAC era a responsável por efetuar a
cobertura do evento aéreo, montar a matéria sobre o acontecido e enviava a estes sites, que
por sua vez divulgavam a matéria e fotos, como o nome da AFAC.

Inatividade da AFAC
Como no ano de 2006 todos os fundadores eram jovens, no final do ano de 2007 a
AFAC teve que ser desativada, pois com a chegada da maturidade dos fundadores,
necessitou-se que os mesmo desse um rumo a seu futuro, escolher suas profiçoes, seus
rumos, então a AFAC teve seus trabalhos interrompidos do final de 2007 a final de 2015.

Retorno da AFAC
No final do ano de 2015 um dos membros fundadores da AFAC, juntou novamente os
fundadores e decidiram retornar as operações , porem com objetivos diferentes, pois com o
mundo digital havia-se mudado muita coisa.
Então se criou a pagina no face book da AFAC, que substituiu a antigo jornal de papel
da AFAC, a pagina da Face book da AFAC trás noticias,informações, novidades, e historia
da Aviação.

Criou-se também a pagina do Youtube para que a AFAC pude-se divulgar seus vídeos e
trabalhos de coberturas em shows aéreos, pelo Brasil.

Criou-se o seu Fotolog , para também expor as fotos de matéria de cobertura do shows
aéreos onde a AFAC efetua a cobertura.

E o mais importante, a AFAC cria seu próprio site, onde traz conteúdo, como fonia ao
vivo de aeronaves, informações sobre meteorologia, facilidades, aeródromos, matéria de
estudos para o publico entre outros.

Mais um canal de criação da AFAC foi um grupo no WhatsApp onde seus sócios possam
trocar idéia, esclarecer duvida, e descontrair, também há um grupo da AFAC chamado sala
de bate papo, onde em datas pré estabelecidas, a AFAC convida alguém relacionado a
aviação com INVA(Instrutor de Voo), ou um ASV (agente de segurança de Voo) para bater
papo com nossos sócios e esclarecer duvidas, e expandir novas idéias.

Hoje quando uma pessoa se torna sócio da AFAC ela tem direito a tudo acima já
explicado e ainda recebe em sua casa um brinde da AFAC e o melhor sem custo algum, e
ainda tem direito a descontos em escolas de aviação parceiras , etc.

Como se cadastrar na AFAC
È simples e como já falamos gratuito, basta acessar nosso site e la existe dois canais ,
o primeiro é só clicar em cadastro AFAC e seguir as informações ou escrever através da
caixa de dialogo a intenção de se tornar sócio.
Também pode solicitar este cadastro através do email ou WhatsApp AFAC , exposto
na foto abaixo.

Futuro da AFAC
A AFAC espera em um futuro próximo se consolidar como uma associação, onde
possa levar a todo publico o fascinante mundo da Aviação.

