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+ TAP e Emirates expandem Codeshare; 

+ Aerolineas terá vôos para Florianópolis; 

+ Qantas recebe de volta seus A-380 estocados; 

+ Embraer negocia 6 jatos E-175 para Nigéria; 

+ Cmte responde duvida de passageiros; 

+ Justiça obriga a ITA restabelecer benefícios ; 

+ Mesmo com a economia em crise a aviação tem 

crescimento em 2021; 

+ Aeroporto de Congonhas teste embarque por 

reconhecimento facial. 
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Fundada em 18/06/2006 pela iniciativa de 4 jovens amantes da aviação , A AFAC é 

uma associação especializada no mundo dá aviação ,seja ela 

comercial,executiva,agrícola,desportiva ou acrobática ,tanto no Brasil como no 

exterior , uma equipe produz conteúdo de qualidade 24 horas por dia , sempre 

buscando manter pilotos,comissários,tripulantes e entusiastas bem informados. 

 

Ate o ano de 2015 o objetivo da AFAC era de participar de eventos e sua divulgação era efetuada via site 

parceiro, quem quiser conferir e só entrar no site: www.aviacaopaulista.com e procurar os seguintes 

eventos: 

* 65º Festa aviatória de Rio Claro ; 

* 55 anos da Esquadrilha da Fumaça 

* 7º Guaxupe Aerofest 

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

Hoje Possuímos vários Canais da AFAC então aproveite eles: 

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

=Youtube: 

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

=FaceBook: AFAC Aviação 

=Pagina do Facebook: AFAC Casa Branca 

=Site: www.afaccasabranca.com 

= WhatsApp: 19-993816636 

=Instagran : @Afacaviação 

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

 

Leitores chegamos a edição 

de numero 58 do nosso jornal 

digital, neste mês falando da 

parceria da Emirates com a 

Tap Air Portugal, sobre o 

crescimento da aviação neste 

ano mesmo com a crise da 

Economica, e sobre muito 

mais. 

Tenha uma ótima leitura! 

 

Att. 

     Antonio 

Presidente da AFAC Aviação 

 

 

http://www.aviacaopaulista.com/
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow
http://www.afaccasabranca.com/
https://twitter.com/AfacCasa?s=08
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Eventos para o Mês  

03 a 05/12/2021. Encontro Aéreo  Catolé do Rocha PB 

10/12/2021 Espadão Pirassununga SP 
 

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça 

Cancelado devido à pandemia 

Eventos Aeromodelismo 

03 a 05/12/2021. Encontro de Aeromodelismo  Catolé da Rocha PB 

04/12/2021 Porks Fly Limeira SP 

11 e 12/12/2021 Encontro de Aeromodelismo  Alvaro Machado SP 
 

Lives de Eventos Aéreos  

04/12/2021 Live demo A6M5 Zero California EUA 

10/12/2021 Espadão 2021 Pirassununga SP 

 

 

Acesse o nosso site para a agenda atualizada: 

www.afaccasabranca.com 

 

 

Viaje com a All Tours!! 
Levamos você e seus amigos aos 
maiores eventos mundiais. 
Viva experiências eEmbarque com uma 
equipe experiente nos mais diversos 
tipos de viagem:Aviação, aeromodelismo 
e demais. Conheça nossos pacotes , 
entre em contato através:  

 
Site:http://www.alltours.com.br 
E-mail: alltours@alltours.com.br 
ALL TOURS OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 
desde 1992. Al. Rio Negro 1030 - Loja 12 - Alphaville /Barueri /SP 

 

http://www.afaccasabranca.com/
http://www.alltours.com.br/
mailto:alltours@alltours.com.br
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Historia da Aviação 

Americana Fly in Experience – 2021 
 

A EJ Escola de Aviação promoverá no dia 20 de Novembro de 2021 
em sua base na cidade paulista de Americana o “EJ Fly in 
Experience 2021”. 
 

 
 

O evento começou pontualmente as 14h, seguindo o cronograma divulgado, o mesmo 
foi muito bem organizado e executado, parabéns a EJ Escola de Aviação por mais um 
evento perfeito. Abaixo vamos disponibilizar o link de nossa live do evento, e também 
o link de um resumo de todas as atrações que se apresentaram no EJ Fly-in 
Experience – Americana SP 2021: 
 

Link da Live: https://youtu.be/TH5F6IrPUmM  
 

Resumo das Atrações: https://youtu.be/viC4pbJobrw  
 
Veja Algumas atrações do evento: 

 

No dia 20 de novembro (Sábado) às 14h a 

EJ Escola de Aeronáutica promove na 

cidade de Americana-SP o primeiro EJ 

FLY IN EXPERIENCE.O evento é 

exclusivo para clientes e amigos, que terão 

a oportunidade de participar e prestigiar 

demonstrações aéreas a partir das 14h até 

as 18h. 

 

Essas são algumas atrações que já estão 

confirmadas para o Americana Fly in 

Experience 2021: 

+ Vadico (Narrador); 

+ Esquadrilha EJ; 

+ Super Decathlon; 

+ Cessna Aerobat C-152; 

+ Beagle; 

+ Planador Grob; 

+ Sukhoi 26: 

+ Extra 330. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/TH5F6IrPUmM
https://youtu.be/viC4pbJobrw
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Revistas Digitais 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

A Esquadrilha da Fumaça disponibilizou seu 

informativo de numero 36, e através deste 

link abaixo vocês tem acesso a este 

informativo , boa leitura a todos: 
https://issuu.com/esquadrilhadafumacafab/doc

s/fumaca_ja_36_issuu 

 

A Força Aérea Brasileira, disponibilizou 

uma revista digital gratuita ao Publico 

geral, o Nome dessa Revista é O Guardião. 

Abaixo segue o Link de Acesso: 

https://e.issuu.com/embed.html#1430959

/57657428 

 

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 

 

mailto:meteorologia.aviacao@gmail.com
https://issuu.com/esquadrilhadafumacafab/docs/fumaca_ja_36_issuu
https://issuu.com/esquadrilhadafumacafab/docs/fumaca_ja_36_issuu
https://e.issuu.com/embed.html#1430959/57657428
https://e.issuu.com/embed.html#1430959/57657428
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemNotaer
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemNotaer
http://www.afaccasabranca.com/
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemAerovisao
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemAerovisao
http://www.afaccasabranca.com/
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Noticia da Aviação 

Emirates e TAP expandem acordo de codeshare 
A Emirates e a TAP anunciaram a expansão do acordo de codeshare, adicionando mais 23 destinos a 
sua parceria a partir do dia 2 de novembro. Com isso, a malha em conjunto das companhias passa a 
atender mais de 90 destinos pelo mundo. Adnan Kazim, CEO da Emirates, disse que a parceria com a 
TAP reforça o compromisso das empresas em oferecer o maior número possível de conexões de e para 
Portugal. Com isso, clientes podem viajar em itinerários que incluam voos com as duas companhias, com 
uma única política de bagagem e condições tarifárias. De acordo com Kazim, a Emirates e TAP estão 
ansiosas para trazer o maior número de benefícios possíveis para seus clientes.Já Silvia Mosquera, 
Diretor Comercial e de Receitas da TAP Air Portugal, disse que a companhia está muito satisfeita em 
implementar a parceria com a Emirates, fazendo que seus clientes tenham maior acesso a diferentes 
áreas do planeta, com ênfase em destinos no Oriente Médio e Ásia. A empresa disse que está animada 
para levar os clientes da Emirates para Portugal, que inclusive podem aproveitar do programa 
de stopover da companhia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aerolíneas Argentinas terá voos para Florianópolis e Salvador 
A Aerolíneas Argentinas anunciou que incrementará suas operações no Brasil, adicionando 
voos para Florianópolis e Salvador. O reforço vem depois da abertura das fronteiras da Argentina e a 
retomada e aumento do turismo entre os dois países. Essa é uma ótima notícia porque significa a volta 
desses dois destinos ao mapa de rotas da Aerolíneas Argentinas, mas também porque estamos 
incrementando nossas operações no país de forma significativa. A conectividade com o Brasil é 
fundamental tanto para o turismo brasileiro quanto para o argentino”, disse Pablo Ceriani , presidente da 
Aerolíneas Argentinas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Lembrando que em março, as duas empresas já 
haviam assinado um memorandum de 
entendimento para expandir o seu acordo de 
codeshare, incluindo múltiplos destinos das duas 
empresas. Além disso, o acordo inclui benefícios 
mútuos entre acúmulo e resgate de pontos e milhas. 
As empresas informaram que continuam a explorar 
novas maneiras de aprimorar a parceria entre seus 
programas de fidelidade, para oferecer aos membros 
benefícios e resgates exclusivos. 

 

 

https://passageirodeprimeira.com/emirates-e-tap-expandem-acordo-de-codeshare/ 

 

 

https://passageirodeprimeira.com/aerolineas-argentinas-tera-voos-para-florianopolis-e-salvador/ 

 

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 

 

Aeroclube de Pirassununga 

Desde 22 de setembro de 1942 formando 
profissionais , venha voar conosco em nossa 
aeronave P-56C ou o lendário PT-19, não perca 
tempo, entre em contato através do E-mail: 
aeroclubedepirassununga@gmail.com  , ou pelo 
telefone 19- 3651-1480   , site: 
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/ 

 

https://passageirodeprimeira.com/argentina-anuncia-a-reabertura-de-fronteiras/
https://passageirodeprimeira.com/tap-e-emirates-expandem-code-share-e-terao-beneficios-mutuos-para-clientes-elite/
https://passageirodeprimeira.com/tap-e-emirates-expandem-code-share-e-terao-beneficios-mutuos-para-clientes-elite/
http://www.aerocurso.com/
mailto:aerocurso@aerocurso.com
mailto:aeroclubedepirassununga@gmail.com
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/
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Comissão debate proposta que regulamenta transporte aéreo individual de 
passageiros 
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-
feira (8) para debater o transporte aéreo remunerado individual de passageiros. 
O debate será realizado às 10h30, no plenário 13, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa 
pelo portal e-Democracia.O deputado Hugo Leal (PSD-RJ), que pediu a audiência, lembra que o encontro 
tem como objetivo discutir os impactos do Projeto de Lei 2166/21, que dispõe sobre criação e 
regulamentação do Transporte Aéreo Remunerado Individual de Passageiros (TARP). 
Conforme a proposta em análise na Câmara, a aeronave deverá estar registrada em nome de pessoa 
física, ter até seis assentos e estar com a documentação em dia. O equipamento deverá ser operado por 
seu proprietário, podendo contar com piloto auxiliar, desde que o dono comande a aeronave em mais da 
metade dos voos realizados a cada ano.Tanto o comandante quanto o piloto auxiliar deverão possuir pelo 
menos 300 horas de voo em comando e terem  Certificado de Habilitação Técnica (CHT) de Piloto 
Comercial. 

 

 

 

 

 

 
Embraer lançou quatro aviões conceitos que vão usar energia renovável 
A Embraer anunciou hoje (8) quatro novas aeronaves, designadas Energy Family, que visam adotar 
novos conceitos de propulsão para os próximos vinte anos. Por ora, a família de aviões se trata apenas 
de conceitos básicos de projeto, não representando um modelo comercial final.A Energia Family é 
composta por quatro aviões conceito que focam em mercados diferentes e incorporam diversas propostas 
de propulsão, como eletricidade, célula de combustível de hidrogênio, turbina a gás (motor a jato 
tradicional) bicombustível e híbrido-elétrico.Durante o anúncio, realizado ao vivo no YouTube, a Embraer 
ressaltou que a viabilidade de cada avião está sendo analisada de acordo com sua viabilidade técnica e 
comercial. Não há solução fácil ou única para chegar à emissão zero. Novas tecnologias e sua 
infraestrutura de suporte serão disponibilizadas com o tempo. Estamos trabalhando agora para ajustar os 
primeiros conceitos de avião, aqueles que podem começar a reduzir as emissões o quanto antes”, 
destacou Luis Carlos Affonso, vice-presidente sênior de Engenharia, Tecnologia e Estratégia Corporativa 
da Embraer. 

 

 

 

 

 

 

https://www.camara.leg.br/noticias/823449-comissao-debate-proposta-que-regulamenta-transporte-aereo-individual-de-passageiros/?utm_campaign=aeroclipping_-_8_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

Os modelos apresentados são voltados para nichos específicos 
de mercado, que mesmo distante de se tornarem reais permite 
um amplo estudo sobre a viabilidade de mercado. “Aeronaves 
pequenas são ideais para testar e comprovar novas tecnologias 
de propulsão para que elas possam, posteriormente, ser 
aplicadas em aeronaves maiores. É por isso que nossa Energia 
Family é uma plataforma tão importante”, explicou Affonso. 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/embraer-lancou-quatro-avioes-conceitos-que-vao-usar-energia-renovavel_7298.html?utm_campaign=aeroclipping_-

_9_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Krauss Oficina de Manutenção 

SERRANO AERONÁUTICA MANUTENÇÃO DE 
AERONAVESOFICINA DE MANUTENÇÃO DE 
AERONAVES HOMOLOGADA ANAC 1410-
33/ANAC,situada na cidade de Paraguaçu - MG 
(ICAO SNPU, e também trabalhamos com 
 Despachante Aeronáutico. www.kraussaero.com.br 
35. 99253- 1397 (TIM) 35. 99922- 1397 (VIVO) 
Aviões HOMOLOGADOS: Particulares, de 
Aeroclubes, Planadores. Aviões EXPERIMENTAIS 
Qualidade e segurança você encontra aqui.   

 

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

https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/2410
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/2410
https://www.camara.leg.br/deputados/141450
https://www.camara.leg.br/noticias/803587-projeto-permite-que-anac-autorize-o-transporte-aereo-individual-de-passageiros/
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/os-quatro-avioes-propostos-pela-embraer-em-detalhes_7302.html
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/os-quatro-avioes-propostos-pela-embraer-em-detalhes_7302.html
http://www.kraussaero.com.br/
tel:35992531397
tel:35999221397
http://institutoaviacao.comunidades.net/
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Dois aviões da Airbus voam como pássaros e poupam 6 ton de poluentes 
A Airbus realizou hoje (9) a primeira demonstração de um voo em formação de longa distância, sob 
regras do tráfego aéreo internacional e regulado pelo espaço aéreo transatlântico. Dois A350 voaram por 
três quilômetros entre Toulouse (TLS), na França, e Montreal (YUL), no Canadá. 
Segundo o fabricante, graças ao sistemas de controle de voo desenvolvidos para essa viagem foi 
possível posicionar a aeronave que voava atrás em ponto ideal, permitindo reduzir a potência do motor e 
assim o consumo de combustível. O princípio utilizado foi similar ao adotado por grandes aves 
migratórias, como os gansos, que voam juntos em uma formação distinta em forma de V. 
Foram evitadas a emissão de mais de seis toneladas de CO₂ na viagem. Ainda que a viagem tenha sid 
oexperimental, os dados poderão permitir no curto prazo um gerenciamento de tráfego melhor, 
posicionando as aeronaves de forma ideal dentro das aerovias. 

 

 

 

 

 

 
Deputada consegue R$ 10 milhões para Aeroporto Metropolitano ter voos comerciais 
A deputada federal Rosana Valle (PSB) conseguiu, com apoio da bancada paulista, a aprovação de uma 
emenda conjunta, de R$ 10 milhões, a serem destinados à Infraero, para que o Aeroporto Civil 
Metropolitano da Baixada Santista, em Guarujá, entre em operação, para todas as aeronaves comerciais, 
já a partir do ano que vem, atendendo todo Estado de São Paulo, além das nove cidades da região. 
A Infraero fará as obras necessárias para que o aeroporto opere voos nacionais de aviões comerciais de 
todos os portes. "Com este recurso será possível melhorar a pista  para receber aeronaves pequenas e 
também grandes", comemorou Rosana, satisfeita por ter  conseguido  a adesão dos 70 deputado 
federaiseleitos pela população do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/dois-avioes-da-airbus-voam-como-passaros-e-poupam-6-toneladas-de-poluentes_7314.html?utm_campaign=aeroclipping_-_10_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/deputada-consegue-r-10-milhoes-para-aeroporto-metropolitano-ter-voos/150985/ 

 
 
   www.escolaavi.com.br 
 
contato@escolaavi.com.br  

 

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 
 E-mail: contato@escolaavi.com.br  
ou pelo site: www.escolaavi.com.br 
Decole na sua carreira com os melhores, decole com a 
Academia de Voo Internacional Escola de Aviação 

 

https://www.diariodolitoral.com.br/politica/deputada-pede-r-10-milhoes-para-aeroporto-em-guaruja/150332/
https://www.diariodolitoral.com.br/politica/deputada-pede-r-10-milhoes-para-aeroporto-em-guaruja/150332/
http://www.escolaavi.com.br/
mailto:contato@escolaavi.com.br
https://vimeo.com/348840662
mailto:afaccb@gmail.com
mailto:contato@escolaavi.com.br
http://www.escolaavi.com.br/
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Crise fez aeroporto chinês ser o mais movimentado do mundo em 2020 
Com a crise sanitária global os principais aeroportos do mundo sofreram drástica queda no movimento de 
passageiros. Uma das mudanças foi na posição do ranking mundial, com o aeroporto de Atlanta (ATL), 
nos Estados Unidos, perdendo a liderança para Guangzhou (CAN) na China. 
O aeroporto norte-americano registrou queda de 61,2% no movimento de passageiros em 2020, sendo 
um dos mais afetados pela pandemia. Ao mesmo tempo, o terminal texano de Dallas / Fort Worth (DFW), 
que era o décimo mais movimentado do mundo em 2019, passou para o quarto lugar entre os aeroportos 
com maior fluxo de passageiros em 2020. Segundo dados do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI 
World, em inglês), antes da crise sanitária entre os dez maiores aeroportos da Ásia-Pacifico, quatro 
estavam na China. Com a rápida resposta do país a pandemia, incluindo ações eficientes em controle da 
doença, atualmente sete dos mais movimentados aeroportos asiáticos são chineses. Aliás, seis deles são 
novos na lista. 

 

 

 

 

 

 

Tráfego aéreo doméstico lidera a recuperação em todo o mundo 
O Conselho Internacional de Aeroportos (ACI World, em inglês) apontou o impacto da crise sanitária na 
demanda de transporte aéreo nos últimos meses.O Relatório Global de Tráfego Aeroportuário 2021 
(WATR), mostrou que a covid-19 reduziu o número de passageiros globalmente em mais de 5,6 bilhões 
em 2020, no comparativo com 2019, com previsão que até o final deste ano a redução ainda atinja outros 
4,6 bilhões viajantes. Segundo a ACI World o tráfego global de passageiros em 2021 deve encerrar com a 
metade do total transportado em 2019, totalizando apenas 4,6 bilhões ante 9,2 bilhõeshá dois anos. Ainda 
assim, o resultado é superior ao registrado no ano passado, quando a aviação regular enfrentou sua 
maior crise histórica. 

 

 

 

 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/crise-fez-aeroporto-chines-ser-o-mais-movimentado-do-mundo-em-2020_7319.html?utm_campaign=aeroclipping_-_11_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

Ao longo de 2020 os aeroportos mundiais tiveram uma 
redução acentuada nos movimentos de aeronaves, com 
diminuição de 39,5%, chegando a apenas 62 milhões de 
operações.No lado oposto, o impacto no transporte cargueiro 
foi relativamente menor, visto a demanda por equipamentos 
de proteção individual (EPI), medicamentos e insumos para 
combate a pandemia, além do crescimento do volume de 
mercadorias negociadas pelo varejo online. Porém, no total a 
carga aérea global diminuiu 9,6% em 2020 em relação a 
2019, com 108 milhões de toneladas movimentadas. 

 
 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/trafego-aereo-domestico-lidera-recuperacao-em-todo-o-mundo_7318.html?utm_campaign=aeroclipping_-

_12_de_novembro_de_2021&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 
 

Procurando por capacetes agrícolas? 
Aqui está a solução , Ferreira capacetes.Fabricando capacetes 
com fibra tri composta, fibra de vidro, fibra de carbono e kevilar, 
com pinturas personalizadas, e ainda   acompanha  o engate 
para máscara de gases e a parte elétrica (recepção de áudio 
).Então não perca mais tempo entre em contato através do 
email ferreira.capacete@gmail.com e ou através do Tel/whats: 
19-9.9904-1343 

mailto:ferreira.capacete@gmail.com
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Qantas recebe de volta A380 estacionado por quase dois anos 
A Qantas recebeu um de seus Airbus A380 que estava estacionado há quase dois anos. O avião, 
chamado de Hudson Fysh, em homenagem a um dos fundadores da Qantas, pousou no aeroporto de 
Sydney nesta terça-feira (10), após voltar de Dresden, na Alemanha. O capitão da Qantas, Richard 
Tobiano, disse que foi um dia fantástico, não apenas para a tripulação da Qantas, mas também para os 
passageiros que adoram voar a bordo da aeronave. “O A380 é uma aeronave fantástica e estamos muito 
felizes em recebê-lo de volta. O retorno antecipado é um símbolo da rapidez com que a demanda por 
viagens internacionais se recuperou e esta aeronave terá um papel fundamental na preparação de nossa 
tripulação para retornar às operações de voo do modelo no ano que vem”. Inicialmente esperada para 
permanecer estacionada até o final de 2023, a Qantas anunciou que seis A380s com cabines 
reformadas retornariam antes do previsto, sendo três para operar voos para Los Angeles a partir de abril 
de 2022 e três para operar voos para Londres a partir de julho de 2022, que também foi antecipada 
(originalmente, a operação para Heathrow estava prevista para ocorrer somente em novembro de 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeira a bordo interrompeu subida de avião em São Paulo 
Essa foi a causa da despressurização na cabine de um Boeing 767 que decolou de Viracopos na última 
semana e virou notícia na mídia nacional por dar voltas (orbitar) na região. A aeronave nivelou no FL100, 
queimou combustível e retornou a Viracopos para um pouso seguro na pista 15 cerca de 2h30 após a 
decolagem.  A queima de combustível (fuel dumping) é recomendada nesses casos para evitar danos 
estruturais à aeronave durante o pouso. O Boeing 767-300 cargueiro da Cargojet Airways, matrícula C-
GVIJ realizando o voo W8-1592 de Viracopos, SP (Brasil), para Miami, FL (EUA), com dois tripulantes, 
decolou do aeroporto,  e a tripulação percebeu que a cabine não pressurizava mais do que 5 psi e foi 
incapaz de manter a pressão. Ambos os controladores de pressão falharam. A tripulação interrompeu a 
subida no nível FL260. 

 

 

 

 

 

O  

 

Segundo a Qantas, os A380 funcionam bem 

nessas rotas de longa distância quando há 

demanda suficiente.No total, espera-se que 

todos os dez A380 com interiores 

reformados retornem ao serviço no início de 

2024, dependendo do tempo de recuperação 

do mercado. Da atual frota do modelo na 

companhia, dois A380 serão aposentados. 
https://passageirodeprimeira.com/qantas-recebe-de-volta-a380-estacionado-por-quase-dois-anos/ 

 

https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/sujeira-a-bordo-interrompeu-subida-de-aviao-em-sao-paulo-16112021?utm_campaign=aeroclipping_-_16_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Olha que legal, aviões Tucaninhos da Esquadrilha 
da Fumaça em feltro, cortado, costurado e 
bordado a mão e totalmente artesanal, 
confeccionado com muito carinho, pela  
*Tucaninhos Artesanato*, para atender o público 
infantil, adulto e colecionadores. Ótima opção de 
presente. Enviamos para todo o Brasil, faça um 
orçamento, e surpreenda-se com o valor.  E-
mail: tucaninhosartesanato@gmail.com 
Tel/Whatsapp: (11)930048119 - Bortoleto 
@Tucaninhosartesanato construindo sonhos para 
quem gosta de sonhar 

Já pensou em ter a uma Caneca de louça no tema 
aviação? 

Agora você pode ter, canecas de alta qualidade e 
durabilidade.Enviamos para todo o Brasil, faça um 
orçamento através do site: www.afaccasabranca.com , 
WhatsApp: 19- 9.93816636 ou e-
mail: afaccb@gmail.com Não perca essa oportunidade, 
ótima opção de presente também. 

 

https://passageirodeprimeira.com/qantas-comeca-a-voar-seu-a380-com-novo-interior/
https://passageirodeprimeira.com/qantas-comeca-a-voar-seu-a380-com-novo-interior/
mailto:tucaninhosartesanato@gmail.com
http://www.afaccasabranca.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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Embraer negocia até seis jatos E175 com companhia nigeriana 
A Embraer negociou a venda de três jatos E175 para a nigeriana Overland Airways, com direitos de 
compra para outras três aeronaves do mesmo modelo. O anúncio foi feito na segunda-feira (15) durante a 
Dubai Air Show, nos Emirados Árabes.Os jatos têm 88 lugares e com configuração de cabine classe 
premium. Eles começarão a ser entregues a partir de 2023 e farão voos domésticos e regionais no país 
africano. O negócio está avaliado em US$ 299,4 milhões (R$ 1,65 bilhão).Segundo o fabricante, o E175 
tem sido uma ferramenta vital para muitas companhias aéreas regionais, pois estão adaptadas à 
reconstrução da malha aérea, melhorando frequências e adicionando eficientemente capacidade para 
atender à demanda que vem se recuperando gradualmente.“Estamos confiantes de que este é o 
momento certo para investir, já que a aviação regional vem tendo uma otimista recuperação pós-
pandemia”, segundo o CEO da Overland Airways, o Comandante Edward Boyo. A companhia iniciou suas 
operações em novembro de 2004 e possui apenas seis aeronaves da ATR e dois Beech D em sua frota. 

 

 

 

 

 

 
 

FORT REALIZOU 396 VOOS CONTRA CHAMAS NA TEMPORADA 2021 
A empresa Fort Aviação Agrícola, de Rio Verde, no sudoeste goiano, lançou cerca de 230,5 mil litros de 
água contra focos de incêndios em vegetação este ano. O balanço foi informado ao Sindag – que iniciou 
neste mês um levantamento junto às associadas, sobre a temporada das chamas. O período de incêndios 
vai de julho a setembro, mas este ano algumas empresas ainda combateram focos em outubro. Segundo 
o sócio-gerente Clertan Alves de Macedo, só a Fort realizou 396 voos contra incêndios. Como ocorre 
anualmente entre as empresas que colocam suas brigadas aéreas à disposição de produtores rurais e 
órgãos governamentais, pilotos e pessoal de apoio da Fort tiveram em junho treinamento pré-temporada, 
além de reuniões com produtores rurais e bombeiros.O empresário explica que, para 2022, a ideia é 
iniciar os preparativos antes, focado em aperfeiçoar o protocolo de acionamento das aeronaves. “Fizemos 
um bom trabalho este ano, mas poderemos fazer mais se o acionamento do apoio aérea for antecipado”, 
explica. Segundo Clertan, neste ano muitos combates foram mais difíceis justamente por causa da 
demora em se acionar as aeronaves. “O ideal é chegarmos antes ou ao menos junto com a equipe em 
solo, fazendo um primeiro ataque para permitir a aproximação dos bombeiros e brigadistas.” Do contrário, 
o incêndio cresce muito rápido e, além da maior dificuldade na extinção das chamas, a fumaça mais 
densa aumentam os riscos do voo.Só no Sul e Sudoeste Goiano, pelo menos quatro empresas 
aeroagrícolas atuam em combate a incêndios em vegetação: além da Fort, a Aerotex Aviação Agrícola e 
a Tradição Aero Agrícola em Rio Verde, e a Aerotek Aviação Agrícola em Quirinópolis. As empresas 
formam suas brigadas mantendo pilotos e técnicos de solo em plantão durante a entressafra das lavouras 
(justamente a temporada das chamas). As equipes operacionais realizam treinamentos pré-temporada 
(repassando protocolos de chamada e as táticas no teatro de operações) e a dinâmica das operações é 
combinada com os bombeiros, produtores rurais e os responsáveis pelas brigadas de cada propriedade.    

 

 

 

 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/embraer-negocia-ate-seis-jatos-e175-com-companhia-nigeriana_7351.html?utm_campaign=aeroclipping_-_17_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

https://sindag.org.br/noticias_sindag/fort-realizou-396-voos-contra-chamas-na-temporada-2021/ 

 

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 

 

 

Já pensou em ter a uma camisa personalizada do seu 
jeito? 
Agora você pode ter, camisetas 100% poliéster, 
estampa de alta qualidade e durabilidade nos 
tamanhos P,M,G,GG.Enviamos para todo o Brasil, faça 
um orçamento através do WhatsApp: 19- 9.93816636 
ou e-mail: afaccb@gmail.comNão perca essa 
oportunidade, ótima opção de presente. 

 
 

https://vimeo.com/432832166
mailto:afaccb@gmail.com
tel:19993816636
http://www.afaccasabranca.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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Embraer negocia até seis jatos E175 com companhia nigeriana 
A Embraer negociou a venda de três jatos E175 para a nigeriana Overland Airways, com direitos de 
compra para outras três aeronaves do mesmo modelo. O anúncio foi feito na segunda-feira (15) durante a 
Dubai Air Show, nos Emirados Árabes.Os jatos têm 88 lugares e com configuração de cabine classe 
premium. Eles começarão a ser entregues a partir de 2023 e farão voos domésticos e regionais no país 
africano. O negócio está avaliado em US$ 299,4 milhões (R$ 1,65 bilhão).Segundo o fabricante, o E175 
tem sido uma ferramenta vital para muitas companhias aéreas regionais, pois estão adaptadas à 
reconstrução da malha aérea, melhorando frequências e adicionando eficientemente capacidade para 
atender à demanda que vem se recuperando gradualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setor aéreo mostra recuperação com oferta de assentos e passageiros e cargas 
transportados 
Fortemente impactado pela Covid-19 em 2020, o setor aéreo brasileiro deu sinais claros de recuperação 
já a partir de janeiro a julho deste ano. Essa foi a principal conclusão da Reunião de Avaliação Estratégica 
(RAE) Setorial de Aviação Civil e Transporte Aéreo, realizada pelo Governo Federal, por meio do 
Ministério da Infraestrutura (MInfra), na terça-feira (16/11). Durante o encontro, foram avaliados os 
principais indicadores do segmento.“Essas reuniões são importantes para garantir bons resultados e fazer 
um balanço dos nossos projetos. Mesmo com a pandemia, o setor de aviação mostrou eficiência e 
excelentes resultados”, destacou o ministro da Infraestrutura substituto, Marcelo Sampaio, que conduziu o 
encontro.Os participantes da RAE constataram que o percentual de assentos domésticos por quilômetro 
oferecido subiu 34,78% de janeiro a julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, 
totalizando 50,608 bilhões de assentos ofertados no período. Trata-se de uma medida de aviação para 
comparar a disponibilidade de assentos por rota, nivelando pelas distâncias. No período, foram 
transportados 36,278 milhões de passageiros: alta de 28,13% na comparação com 2020. 
Outro indicador que registrou aumento expressivo foi a movimentação de carga doméstica, a qual ficou 
26,99% maior do que o verificado nos primeiros sete meses de 2020. Crescimento ainda na 
movimentação de Yield, receita gerada por quilômetro voado por tráfego pagante: 22,7% acima do 
registrado no mesmo período do ano passado.O encontro serviu ainda para os participantes analisarem a 
estruturação e a execução dos programas federais no setor de aviação, além do andamento de obras 
previstas para serem entregues ainda em 2021. É o caso da ampliação da pista de pouso do Aeroporto 
de Fortaleza, por meio da concessionária Fraport Brasil. Há melhorias em andamento em terminais 
aéreos em Ipatinga (MG), Montes Claros (MG) e Bonito (MS), entre outros.No próximo ano, será realizada 
a 7ª e última rodada de concessões aeroportuárias, com oferta de 16 aeroportos à iniciativa privada, 
liderados por Congonhas/SP (Bloco SP-MS-PA), Santos Dumont/RJ (Bloco RJ-MG) e Belém/PA (Bloco 
Norte II). Os investimentos previstos somam R$ 8,8 bilhões.Participaram do encontro representantes das 
secretarias Nacional de Aviação Civil (SAC) e de Fomento, Planejamento e Parcerias (SFPP); Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac); Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); Empresa 
de Planejamento e Logística (EPL); Subsecretaria de Gestão Estratégica, Tecnologia e Inovação do 
MInfra; Assessoria Especial de Controle Interno e Ouvidoria. 

 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/embraer-negocia-ate-seis-jatos-e175-com-companhia-nigeriana_7351.html 

 

         (37)99194-9444(Tim). 

O Aeroclube de Para de Minas, tem a finalidade de 

oferecer cursos de Piloto Privado, Piloto Comercial, 

Instrutor de Voo, Voo por instrumentos, Multimotores 

e Acrobacia Aérea, formando tripulantes técnicos, 

para o aerodesporto e para a carreira comercial, em 

todos os seus níveis, com excelência na instrução de 

voo, possui aeronaves asa fixa e rotativa, com alto 

padrão de segurança e manutenção e completa infra-

estrutura, além da divulgação da cultura aeronáutica 

no Brasil e no mundo. o Aeroclube Pará de Minas 

destaca-se atualmente como umas das principais 

entidades de formação de Pilotos 

Entre em contato e saiba mais, através do site: www.aeroclubeparademinas.com.br ou E-

mail: contato@aeroclubeparademinas.com.br ou através dos Telefones: (37)3236-7800 ou 

(37)99194-9444(Tim).  

Venha voar com os Melhores, Aeroclube de Pará de Minas - MG ! 

 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/11/setor-aereo-mostra-recuperacao-com-oferta-de-assentos-e-passageiros-e-cargas-transportados 

https://www.gov.br/ampliacao-na-pista-do-aeroporto-de-fortaleza-permite-pousos-e-decolagens-de-voos-intercontinentais
https://www.gov.br/ampliacao-na-pista-do-aeroporto-de-fortaleza-permite-pousos-e-decolagens-de-voos-intercontinentais
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aeroclubeparademinas.com.br%2F&h=AT2x2mKKMrzXeKQ4v7l8IQAMgGOfLxFVGp5HMMTikl7nSw4Su5yZYlr9LpapEZ-nL0p4LG00lUumokvdM2uiUSt6_HzwmnSsTw9L_mujtvQBWKZE_f9ZOwJ2qQ
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Especial: comandantes respondem dúvidas mais frequentes de passageiros 
Por mais que se afirme e prove que a aviação é o meio de transporte mais seguro, muitas pessoas ainda 
veem esse segmento com temor ou desconfiança.Pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada 
pelo telejornal Fala Brasil, da Record TV, mostrou que 32% dos brasileiros têm medo de voar. Outros 
36%, mesmo não admitindo medo, confessam que passam por algum tormento ao embarcar em uma 
aeronave. Mesmo passageiros mais acostumados a voar têm algum tipo de receio ou conhecem poucos 
detalhes que podem tranquilizá-los ou simplesmente matar a curiosidade sobre fatos ou procedimentos a 
bordo.Você, leitor do blog, pode ter muitas perguntas sobre o funcionamento, detalhes e regras da rotina 
que cerca a aviação, não é mesmo?Um texto que circula há algum tempo na Internet destaca 15 dúvidas 
e curiosidades sobre a aviação. 

 
 

 

 

 

 
 
Justiça obriga ITA a restabelecer benefícios a tripulantes 
A Justiça do Trabalho concedeu liminar nesta segunda-feira (22), em ação coletiva movida pelo Sindicato 
Nacional dos Aeronautas contra a Itapemirim Transportes Aéreos, para determinar o restabelecimento 
imediato do pagamento das diárias de alimentação e do vale-alimentação aos tripulantes.Também foi 
determinada a apresentação por parte da companhia, no prazo de 15 dias, de documentos como RAIS, 
extratos de diárias de alimentação, recibos salariais e escalas de serviço realizadas dos aeronautas, sob 
pena de multa.O SNA também informou que ingressou com ação coletiva para cobrar a regularização de 
pagamentos de salários e depósitos de FGTS —ainda não há nenhuma decisão da Justiça.Também 
nesta segunda, o SNA enviou ofício à ITA sobre denúncias de tripulantes que não estão realizando suas 
programações de voo em razão do descumprimento dos direitos trabalhistas, o que ocasiona a 
insuficiência de recursos financeiros para que os tripulantes possam arcar com as despesas de seu 
deslocamento.Ao blog, há 10 dias, a empresa alegou problema no sistema que calcula os diferentes 
valores para cada tripulante e informou que a correção da falha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/especial-comandantes-respondem-duvidas-mais-frequentes-de-passageiros-20112021?utm_campaign=aeroclipping_-_22_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/justica-obriga-ita-a-restabelecer-beneficios-a-tripulantes-22112021?utm_campaign=aeroclipping_-_23_de_novembro_de_2021&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. 

 

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 e 

conheça! 

 

https://recordtv.r7.com/fala-brasil/fala-brasileiro/videos/medo-de-aviao-3-em-cada-10-brasileiros-sofrem-ao-viajar-19112021
https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/as-outras-companhias-virao-atras-da-gente-diz-presidente-da-ita-12112021
https://vimeo.com/405882317
mailto:vadicoaero@hotmail.com
http://www.webradiofrequencialivre.com/
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Pilotos e comissários anunciam greve nacional a partir do dia 29 
Em assembleia com a presença de representantes da categoria, realizada nesta quarta-feira (24), pilotos 
e comissários de voo aprovaram a deflagração de greve a partir da 0h da próxima segunda-feira (29), em 
todo o país, por tempo indeterminado, contra a posição das companhias aéreas nas negociações da 
renovação da convenção coletiva de trabalho.As informações são do Sindicato Nacional dos Aeronautas. 
A entidade afirma que, em respeito à sociedade e aos usuários do sistema de transporte aéreo, os 
aeronautas farão a paralisação de 50% dos tripulantes por dia, enquanto os outros 50% permanecerão 
em serviço.A categoria reivindica unicamente reajuste salarial que contemple a reposição das perdas 
inflacionárias nos últimos dois anos — INPC do período de 1º de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 
2021.O sindicato afirma que desde o início da pandemia a categoria nunca parou de trabalhar, tendo 
enfrentado graves riscos de contaminação por Covid-19, e deu sua contribuição no combate à doença 
transportando vacinas, insumos e equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número de passageiros em voos aumentou 7% entre setembro e outubro 
No setor aéreo, o número de passageiros aumentou 7% entre setembro e outubro. Mais de 6 milhões de 
pessoas viajaram pelo país no mês passado, o que contribuiu pra elevar a taxa de ocupação dos aviões. 
Números pro nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. 

 

 

 

 

 

 

https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/pilotos-e-comissarios-anunciam-greve-nacional-a-partir-do-dia-29-24112021?utm_campaign=aeroclipping_-_25_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

Kraüss Aeronáutica Indústria e Comércio de Aeronaves 
Ltda. É uma empresa que atua no mercado da aviação 
experimental com o desenvolvimento de novas aeronaves, 
construção de aviões a partir da planta, restauração de 
aeronaves antigas e clássicas experimentais e montagem de 
kits de aeronaves e ultraleves avançados. Atua na venda e 
fabricação de partes e peças, presta serviço de busca de peças 
e acessórios para seus clientes.Para mais detalhes e 
esclarecimento de dúvidas contate a Krauss  pelos 
Emails: krauss@kraussaero.com.br ou  
contato@kraussaero.com.br ou pelos telefones 35-99253-1397 
ou 35-99922-1397 ou ainda e para saber tudo sobre a Krauss 
Aero acesse o site : www.kraussaero.com.br 
Este você pode confiar . 

 

 

Imãs de geladeira feita totalmente artesanal com 

prendedores de roupa e palitos de sorvete.  

Ótima opção de brinde para sua empresa , opção de 

logo da empresa colado nas asas, não perca tempo faça 

um orçamento através do WhatsApp: 19- 9.93816636 ou 

pelo e-mail: afaccb@gmail.com  

Produto de qualidade para quem gosta de produto 

artesanal. 

 

https://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2021/11/numero-de-passageiros-em-voos-aumentou-7-entre-setembro-e-outubro?page=1&utm_campaign=aeroclipping_-_26_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Programa Aero Freqüência 

 

Venha acompanhar a comunicação entre 

aeronaves e órgãos de controle nas terminais 

mais movimentadas do pais, acesse 

WWW.webradiofrequencialivre.com a web rádio 

do Vadico, a voz da Aviação Brasileira 

mailto:krauss@kraussaero.com.br
mailto:contato@kraussaero.com.br
http://www.kraussaero.com.br/
mailto:afaccb@gmail.com
http://www.webradiofrequencialivre.com/
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Mesmo com economia global em crise a aviação executiva cresceu em 2021 
Os números de entregas de aeronaves novas no setor de aviação executiva cresceram no terceiro 
trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento ocorreu entre 
turbo-hélices, jatos e helicópteros, com uma ligeira redução entre aviões a pistão.O resultado faz parte do 
relatório do GAMA (General Aviation Manufacturers Association), a associação dos fabricantes de toda a 
aviação geral, que monitora mensalmente o desempenho do setor.O crescimento da aviação geral 
demonstra a força do setor e a importância do transporte executivo para geração de novos negócios e a 
manutenção da economia em escala global. Com a crise sanitária diversas empresas e executivos 
optaram por utilizar pela primeira vez o transporte privado, que pode continuar operando com menores 
restrições que o transporte aéreo regular, em especial quanto a possibilidade de voar com flexibilidade de 
horários e destinos. 

 

 

 

 

Aeroporto de Congonhas testa com tripulantes embarque por reconhecimento 
facial 
O Aeroporto de Congonhas (SP) iniciou, nesta semana, testes com pilotos e comissários de bordo 
do programa Embarque + Seguro 100% Digital, que dispensa a apresentação dos documentos de 
identificação dos tripulantes no momento de acesso à sala de embarque e aeronaves. O objetivo é tornar 
mais eficiente, ágil e seguro o processo de embarque nos aeroportos.Como parte do programa de 
transformação digital do país, o Embarque +Seguro foi idealizado pelo Ministério da Infraestrutura 
(MInfra), em parceria com a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia. A solução tecnológica foi desenvolvida pelo Serpro, empresa de tecnologia do 
Governo Federal, e conta com a contribuição ainda da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Infraero, companhias aéreas, operadoras de aeroportos e 
empresas de tecnologia da informação.Inicialmente, estão sendo realizados testes com tripulantes das 
empresas aéreas Azul, GOL e LATAM com base em Congonhas. A fase de testes terá duração de 15 
dias, podendo ser ampliada, e será estendida para o Aeroporto Santos Dumont (RJ). A tecnologia das 
estações de identificação facial foi desenvolvida pelas empresas Digicon, Idemia e Azul/Pacer. 
No momento do controle de acesso à Área Restrita de Segurança (ARS), um equipamento de leitura 
biométrica coleta a leitura facial do tripulante e valida os parâmetros biométricos junto à base de dados da 
CHT Digital, confirmando se o indivíduo é tripulante da aviação civil e a validade do documento. 
Em caso de identificação biométrica positiva, o tripulante terá o acesso liberado à ARS do aeroporto sem 
a necessidade de apresentação de documentos para o acesso, evitando o contato do tripulante e do 
agente de controle de acesso fisicamente aos documentos (procedimento touchless). Em caso negativo, a 
CHT do tripulante e o documento de identificação do operador aéreo poderão ser verificados e validados 
manualmente por um agente do operador aeroportuário responsável pelo controle de acesso à ARS. O 
procedimento de controle de acesso, por meio de biometria facial, não exime o tripulante de se submeter 
à inspeção de segurança aeroportuária.  

 

 

 

  

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/mesmo-com-economia-global-em-crise-aviacao-executiva-cresceu-em-2021_7423.html?utm_campaign=aeroclipping_-

_29_de_novembro_de_2021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Programa AFAC na WEB 

Todas as Terças Feiras das q9h 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 a rádio do Vadico, a voz 

da aviação Brasileira. 

 

 

 

O projeto para tripulantes foi 
viabilizado graças à implementação 
da CHT Digital (documento de 
identificação de tripulantes), ação 
desenvolvida pela Anac. As 
informações da CHT serão 
consultadas na base de dados do 
Governo Federal, por meio de sistema 
desenvolvido pelo Serpro para o 
programa Embarque +Seguro. 

 

 
https://passageirodeprimeira.com/aeroporto-de-congonhas-testa-com-tripulantes-embarque-

por-reconhecimento-facial/ 

http://www.webradiofrequencialivre.com/
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Próximos eventos 
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Final 

Se você ainda não é um membro da AFAC então não 

perca tempo e se Cadastre : 

 

www.afaccasabranca.com 

 

 

 

Para Reclamações ou sugestões : afaccb@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.afaccasabranca.com/

	+ TAP e Emirates expandem Codeshare;
	+ Aerolineas terá vôos para Florianópolis;
	+ Qantas recebe de volta seus A-380 estocados;
	+ Embraer negocia 6 jatos E-175 para Nigéria;
	+ Cmte responde duvida de passageiros;
	+ Justiça obriga a ITA restabelecer benefícios ;
	+ Mesmo com a economia em crise a aviação tem crescimento em 2021;
	+ Aeroporto de Congonhas teste embarque por reconhecimento facial.
	Emirates e TAP expandem acordo de codeshare
	Aerolíneas Argentinas terá voos para Florianópolis e Salvador
	Embraer lançou quatro aviões conceitos que vão usar energia renovável
	Dois aviões da Airbus voam como pássaros e poupam 6 ton de poluentes
	Deputada consegue R$ 10 milhões para Aeroporto Metropolitano ter voos comerciais
	Crise fez aeroporto chinês ser o mais movimentado do mundo em 2020
	Tráfego aéreo doméstico lidera a recuperação em todo o mundo
	Qantas recebe de volta A380 estacionado por quase dois anos
	Sujeira a bordo interrompeu subida de avião em São Paulo
	Embraer negocia até seis jatos E175 com companhia nigeriana
	FORT REALIZOU 396 VOOS CONTRA CHAMAS NA TEMPORADA 2021

	Embraer negocia até seis jatos E175 com companhia nigeriana (1)
	Setor aéreo mostra recuperação com oferta de assentos e passageiros e cargas transportados
	Especial: comandantes respondem dúvidas mais frequentes de passageiros
	Justiça obriga ITA a restabelecer benefícios a tripulantes
	Pilotos e comissários anunciam greve nacional a partir do dia 29
	Número de passageiros em voos aumentou 7% entre setembro e outubro
	Mesmo com economia global em crise a aviação executiva cresceu em 2021
	Aeroporto de Congonhas testa com tripulantes embarque por reconhecimento facial

