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+ Embraer divulga novo vídeo do Kc-390; 

+ Decola 1* B-777 com pele de tubarão; 

+ Replica do 1* avião que pousou em Foz do Iguaçu; 

+ Viracopos tem o melhor janeiro da historia; 

+ Certificação do VTOL; 

+ Trafego de passageiros fecha 2022 em patamares 

iguais a antes da pandemia; 

+ Aeroporto do Galeão fecha 2022 com recorde; 

+ Embraer apresenta Kc-390 no Aero Índia 2023; 

+ Festa de Confraternização da Embraer 2023; 
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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 73 do 

nosso jornal digital, e neste 

mês de fevereiro de 2023 

marca o retorno dos 

eventos aéreos deste ano, 

com a festa de 

confraternização da 

Embraer e o encontro de 

aeromodelismo em 

Pirassununga SP. 

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  
04 e 05/03/2023 6 Encontro Mulheres da Aviação Amarais - Campinas SP 

08/03/2023 Esquadrilha Céu Tietê SP 

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça 
Em breve! 

Eventos Aeromodelismo 
03 a 05/03/2023 . 5* Encontro de Aeromodelismo do CAT Tietê SP  

03 a 05/03/2023 . Aeromodelismo  Osório RS 

11/03/2023 Encontro Amigos do Tinga Asas do Tinguá Xerem RJ 

29,30,31/03/2023. Aeromodelismo  São Lourenço MG 

Live de Eventos Aéreos 
04/03/2023 Demo F4 U Corsair Planes Off Fame Air Museu 

Agenda de Lançamentos 
02/03/2023 Crew Gragon 6 

07/03/2023 Intelsat 

11/03/2023 Falcon 9 

Agenda de Eventos Internacionais 
11/03/2023 NAF El Centro Annual Air Show  NAF El Centro, CA 

18 e 19/03/2023 Ventura County Air Show NAS Point Mugu, CA 

25 e 26/03/2023 Defenders of Liberty Air Show Barksdale AFB, LA 

28 a 30/03/2023. Sun'n Fun 2023 Florida US 

Para uma melhor visualização, acesse as 

agendas em nosso site: 

www.afaccasabranca.com 

 

 

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:  
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 

Confraternização Embraer unidade 
Gavião Peixoto SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
O Evento foi de portas fechadas para o publico, apenas funcionários da Embraer 
podiam entrar e acompanhar a festa que contou com comes e bebes , show ao vivo e 
o show aéreo. Nós da AFAC Aviação, fomos até as proximidades da unidade de 
Gavião Peixoto SP, e através do link abaixo você poderá ver um pouco de como foi 
essa festa de Confraternização Embraer 2022. 
 

Link: https://youtu.be/yzF_h4zBPIM  
 

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

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

 

A Embraer realizou no dia 11 de 

Fevereiro de 2023 em suas 

unidades de São Jose dos 

Campos SP, Gavião Peixoto SP, 

e Botucatu SP, a sua festa de 

Confraternização do ano de 2022. 

A festa foi adiada de 2022 devdo 

ao aumento de casos de COVID-

19, e por isso foi transferida para 

este ano. 

https://youtu.be/yzF_h4zBPIM
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
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Revistas Digitais 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Esquadrilha da Fumaça disponibilizou seu 

informativo de numero 36, e através deste 

link abaixo vocês tem acesso a este 

informativo , boa leitura a todos: 

https://issuu.com/esquadrilhadafumacafab/doc

s/fumaca_ja_36_issuu 

 

A Força Aérea Brasileira, disponibilizou uma 

revista digital gratuita ao Publico geral, o 

Nome dessa Revista é O Guardião. 

Abaixo segue o Link de Acesso: 

https://e.issuu.com/embed.html#1430959/5

7657428 

 

Agora vocês podem ficar por dentro das 

novidades do Força Aérea Brasileira através da 

Revista digital NOTAER, acesse o 

link:  http://www.fab.mil.br/publicacao/lista

gemNotaer ou acesse nosso site na parte de 

revista digitais você também encontrara o link, 

acesse www.afaccasabranca.com 

 

Agora vocês podem ficar por dentro das 

novidades do Força Aérea Brasileira através 

da Revista digital AEROVISÃO, acesse o 

link:  http://www.fab.mil.br/publicacao/listage

mAerovisao   ou acesse nosso site na parte 

de revista digitais você também encontrara o 

link, acesse www.afaccasabranca.com 

 

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 

Embraer divulga novo vídeo mostrando todas as capacidades do C-390 
Millennium 
O C-390 Millennium, da Embraer, tem sido um verdadeiro fenômeno da aviação brasileira. Desde junho 
de 2022, quando realizou sua primeira missão à Antártida, até agora, tem mostrado sua capacidade de 
operar em ambientes cada vez mais desafiadores com excelência.Durante a realização de exercícios 
multinacionais, como o SALITRE IV, proporcionou aprimoramento na precisão e eficiência das operações, 
além de realizar o reabastecimento em voo. Também se mostrou útil para a construção e reparo de 
aeroportos em áreas remotas da Amazônia, ao pousar no Aeroporto Estirão do Equador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decola o primeiro Boeing 777 cargueiro do mundo com a famosa ‘pele de 
tubarão’ da Lufthansa 
Na manhã desta sexta-feira (3), o primeiro cargueiro Boeing 777 da Lufthansa Cargo modificado para 
AeroSHARK, registrado sob a matrícula D-ALFA, decolou pela primeira vez às 05h07 locais. Sob o 
número de voo LH-8410, o 777F partiu de Frankfurt, na Alemanha, para Bengaluru, na Índia, de onde 
voará para Chengdu, na República Popular da China.A tecnologia AeroSHARK é um filme de superfície 
que imita a estrutura microscópica da pele do tubarão. Sua estrutura é composta por nervuras com cerca 
de 50 micrômetros de tamanho – as chamadas riblets. Se o padrão de fluxo na fuselagem e nas naceles 
do motor do Boeing 777F for otimizado dessa maneira, economias significativas de combustível e, 
portanto, de emissões podem ser alcançadas.Essa modificação, desenvolvida pela Lufthansa Technik e 
pela BASF, agora será gradualmente usada em toda a frota de 777 cargueiros da Lufthansa Cargo, 
tornando-os mais eficientes em termos de combustível e reduzindo as emissões. 

 

 

Além disso, foi selecionado pela Força Aérea Real Holandesa, 
Portugal e Hungria. Todas essas características são 
apresentadas pela Embraer em seu mais novo vídeo 
promocional, publicado nesta quinta-feira, nas redes sociais.As 
imagens mostram que o jato operando nas mais diferentes 
situações, em missões concluídas com sucesso nas asas da 
Força Aérea Brasileira (onde é designado KC-390). O vídeo 
pode ser assistido logo abaixo (esperar pelo carregamento). 

 

 
 

https://aeroin.net/embraer-divulga-novo-video-mostrando-todas-as-capacidades-do-c-390-millenium/?utm_campaign=aeroclipping_-_2_de_fevereiro_de_2023&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://aeroin.net/decola-o-primeiro-boeing-777-cargueiro-do-mundo-com-a-famosa-pele-de-tubarao-da-lufthansa/?utm_campaign=aeroclipping_-

_3_de_fevereiro_de_2023&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 

 

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
/ 
 

http://www.aerocurso.com/
mailto:aerocurso@aerocurso.com
mailto:aeroclubedepirassununga@gmail.com
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/


7 
 

Réplica do primeiro avião que pousou em Foz do Iguaçu (PR) ficará em 
exposição 
O Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu (Gresfi) ganhou um novo monumento para a valorização 
do passado histórico do local. Quem passar pelo espaço, poderá conhecer o “Pássaro Vermelho”, uma 
réplica do primeiro avião que sobrevoou e pousou em Foz do Iguaçu, no ano de 1935. 
A aeronave, um biplano C22, está posicionada em frente ao prédio e aberta para a visitação da 
população. A visita é gratuita. O historiador e curador da exposição, Pedro Louvain, explica que já havia a 
ideia de instalar a réplica de um avião no Gresfi, que foi o primeiro aeroporto de Foz. A escolha do modelo 
foi inspirada pelo história de Otília Schimmelpfeng, testemunha ocular da passagem do “Pássaro 
Vermelho”, como ela o chamava, e uma das pioneiras de Foz do Iguaçu.“Entre todas as possibilidades, 
decidimos escolher algo que remetesse a esse momento tão importante para a história da nossa cidade. 
Não poderia ser qualquer aeronave, mas uma que possuísse o espírito do tempo, fosse um personagem 
deste momento histórico para Foz do Iguaçu”. A valorização do Gresfi como um dos locais mais 
importantes para a história de Foz do Iguaçu faz parte do projeto “Espaço de Memória do Gresfi” para 
valorizar a estrutura que abrigou o Aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, inaugurado em 1941.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÍNDICE DE INFLAÇÃO DA AVIAÇÃO AGRÍCOLA (IAVAG) FECHA O ANO DE 2022 COM 13,08% NO 
ACUMULADO E DEFLAÇÃO DE -0,24% EM DEZEMBRO 

Em meio aos eventuais acontecimentos envolvendo o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Roberto 
Campos Neto, Presidente do Banco Central (BC), sobre a autonomia do BC e os próximos passos do 
Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre metas de inflação e taxa de juros, no qual ocorrerá uma 
reunião no dia 16 de fevereiro para discutir tais indicadores e possíveis alterações nestes, dólar 
apresentava leve recuo de 0,45% e sendo vendido a R$ 5,20.Com os aumentos constantes nos juros 
americanos pelo Federal Reserve System (Fed) tem atraídos muitos investidores no setor de renda fixa, a 
probabilidade da demanda da moeda norte americana se elevar frente a oferta aumenta, ocasionando 
valorização desta e desvalorizando das demais.Inflação Americana (CPI)O Índice de Preços ao 
Consumidor (CPI, na sigla em inglês), nos Estados Unidos, fechou o ano de 2022 com indicador de 6,5%. 
Em dezembro a inflação do país Norte Americano recuou -0,1%, confirmando desaceleração dos preços. 
Esta desaceleração foi gerada pelas altas progressivas nos juros americanos, e uma queda nos preços 
de petróleo e commodities em geral. 

 

Moradores e turistas podem realizar a visitação cultural, que 
percorre oito pontos do antigo circuito aeroportuário, com guias 
explicando detalhadamente todos os aspectos históricos. Para 
fazer a visita gratuitamente, basta agendar pelo telefone: (45) 
99118-6715. “Temos aqui um conjunto arquitetônico histórico, 
como o terminal de passageiros e o posto de serviço. Estamos 
também em processo de liberação para que a antiga torre de 
controle faça parte do circuito de visitação pública. Essa 
educação patrimonial precisa ser impulsionada para 
conhecermos mais sobre a cidade”. 

 
 

 

https://aeroin.net/replica-do-primeiro-aviao-que-pousou-em-foz-do-iguacu-pr-ficara-em-exposicao/?utm_campaign=aeroclipping_-_6_de_fevereiro_de_2023&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://sindag.org.br/noticias_sindag/indice-de-inflacao-da-aviacao-agricola-iavag-fecha-o-ano-de-2022-com-1308-no-acumulado-e-deflacao-de-024-em-dezembro/ 

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. 
 

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:afaccb@gmail.com
mailto:ferreira.capacete@gmail.com
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Aeroporto de Viracopos tem em janeiro o melhor mês de sua história, em 
número de passageiros 
O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), começou o ano de 2023 estabelecendo o 
maior recorde de movimentação de passageiros em um mês da história. Foram 1.151.211 pessoas 
embarcando ou desembarcando pelo terminal em janeiro, um aumento de 29,58% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. O recorde anterior para um mês havia sido alcançado em dezembro de 2022, com 
1.084.333 passageiros.Além disso, o aeroporto também estabeleceu um recorde anual de movimentação 
de passageiros em 2022. O número de 11.845.500 é quase igual ao total de moradores de Campinas, por 
exemplo, que tem 1,2 milhão de habitantes, segundo o IBGE.No balanço do total de 2022, Viracopos 
registrou alta de 254,94% no movimento de passageiros internacionais em relação a 2021. Foram 
721.770 embarques e desembarques ante 203.351 de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joby Aviation conclui a segunda etapa do processo de certificação e avança 
com eVTOL 
A Joby Aviation, uma empresa com sede na Califórnia que desenvolve aviões totalmente elétricos, 
anunciou que concluiu a segunda das cinco etapas exigidas pela Administração Federal de Aviação (FAA) 
para certificar sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) para uso comercial de 
passageiros.Na segunda etapa do processo de certificação de tipo, a empresa identifica as formas pelas 
quais irá demonstrar o atendimento ao intento regulatório das normas de segurança (“Meios de 
Conformidade”) definidas na primeira etapa do processo (“Certificação Base”).A Joby acredita ser a 
primeira empresa eVTOL a atingir esse marco, tendo sido também a primeira do tipo a concluir o primeiro 
estágio e ter sua Base de Certificação publicada no Registro Federal.  

 

 

 

 

 

https://aeroin.net/aeroporto-de-viracopos-tem-em-janeiro-o-melhor-mes-de-sua-historia-em-numero-de-passageiros/?utm_campaign=aeroclipping_-_13_de_fevereiro_de_2023&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

Atingir esse objetivo deixa a Joby um passo mais perto 
de sua meta de lançar seu produto no serviço 
comercial de passageiros até 2025.“A certificação é 
parte integrante de tudo o que uma empresa 
aeroespacial faz e, com a conquista desse marco 
crítico, agora podemos concentrar nossos esforços 
com confiança no fechamento dos planos de 
certificação restantes e na conclusão dos testes 
necessários para certificar nossas aeronaves”, disse 
Didier Papadopoulos, chefe de OEM de aeronaves da 
Joby. 

 
 

https://aeroin.net/joby-aviation-conclui-a-segunda-etapa-do-processo-de-certificacao-e-avanca-com-evtol/?utm_campaign=aeroclipping_-_15_de_fevereiro_de_2023&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

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. 

 

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 

 

http://www.afaccasabranca.com/
mailto:afaccb@gmail.com
https://vimeo.com/348840662
mailto:afaccb@gmail.com
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Tráfego de passageiros na América Latina fechou 2022 voltando a atingir níveis 
pré-pandêmicos 
Em 2022, dezembro foi o mês em que a região da América Latina e Caribe (ALC) movimentou o maior 
número de passageiros aéreos com um total de 32,3 milhões, cifra que corresponde a 99,9% dos 
passageiros em relação ao mesmo mês de dezembro de 2019 e representa um avanço em relação ao 
mês imediatamente anterior, quando a região atingiu 97% dos níveis de 2019.Além do mais, a ALC 
continuou sendo a região do mundo com maior recuperação, superando a América do Norte, que atingiu 
92% de seus níveis de 2019, o Oriente Médio com 95%, a Europa com 83%, a África com 90% e o 
Sudeste Asiático com 78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aeroporto do Galeão, no Rio, bate recorde na movimentação de cargas em 2022 
O RIOgaleão Cargo encerrou o ano de 2022 com recorde histórico de movimentação de cargas e se 
destacou como um importante motor para a economia do estado do Rio de Janeiro. O aeroporto 
apresentou um crescimento de 33% no valor de mercadorias importadas quando comparado com 2019, 
pré-pandemia, alcançando a marca de US$ 9,8 bilhões no somatório do ano. Já em relação a 2021, esse 
aumento foi de 15%.O terminal de cargas do aeroporto ainda registrou um total de 55 mil toneladas de 
produtos importados e exportados,  representando uma alta em peso de 7% quando comparado a 
2021.Segundo Leandro Lopes, gerente comercial do RIOgaleão Cargo, as indústrias de transporte 
aéreo, oil & gas, farmacêutico e químico impulsionaram a excelente performance ao longo de todo ano. 
As principais companhias aéreas que apoiaram o resultado foram: TAP Portugal, Air France, KLM, além 
das frequências cargueiras da Cargolux e Latam Cargo. Juntas, as cinco empresas atenderam a mais de 
60% de todos os volumes recebidos no terminal. Além do retorno da malha aérea no RIOgaleão, 
estreitamos ainda mais o relacionamento com os nossos clientes para melhor atender às suas 
necessidades. Tudo isso contribuiu para alavancarmos a movimentação de cargas em 2022, apesar de 
ainda estarmos vivendo momentos desafiadores com relação às cadeias logísticas em decorrência da 
pandemia. O segmento químico, por exemplo, que era muito dependente do modal marítimo, sofreu com 
restrições de capacidade. Mas, por estarmos perto dos nossos clientes, conseguimos abrir portas para 
um novo modelo logístico de transporte aéreo para esse tipo de carga”, afirma Leandro Lopes. 
  

 

Esta é a segunda vez que a região atinge seus níveis pré-
pandêmicos, já que em setembro de 2022 a região atingiu 101% 
dos níveis de 2019. Por outro lado, no ano passado foram 
transportados cerca de 330,5 milhões de passageiros na região e, 
no acumulado do ano, a região consolidou 9% abaixo dos níveis 
de 2019. 

 
https://aeroin.net/trafego-de-passageiros-na-america-latina-fechou-2022-voltando-a-atingir-niveis-pre-pandemicos/?utm_campaign=aeroclipping_-_17_de_fevereiro_de_2023&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

https://aeroin.net/aeroporto-de-galeao-no-rio-bate-recorde-na-movimentacao-de-cargas-em-2022/?utm_campaign=aeroclipping_-_17_de_fevereiro_de_2023&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. 
 

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. O ideal é 
utilizar dois monitores, um para a visualização do ambiente simulado e um para 
a visualização do painel da aeronave. Essa forma é ideal para você que deseja 
se tornar um piloto privado ou piloto comercial, ou pilotar por hobby somente no 
simulador.Ja os simuladores completos são entregues prontos para serem 
efetuados os voos para seu treinamento ou hobby.Utilizando nossos produtos 
seus voos simulados atingirão um nível profissionalFaça um orçamento e 
conheça nossos planos, entre em contato através: 
E-mail: afaccb@gmail.comTel/WhatsApp: 19-9.9381-6636 

Não perca tempo, produto de qualidade! 

 

http://www.webradiofrequencialivre.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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Aeroporto Internacional do Norte Paulista (SP) é pauta de encontro com ministro 
Márcio França 
Destino turístico em expansão, a Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, tem importantes 
projetos para explorar o mercado em potencial e melhorar a infraestrutura para atrair cada vez mais 
investimentos e turistas e o principal deles é a implantação do Aeroporto Internacional do Norte 
Paulista.A relevante demanda, que tem sido pauta de constante gestão e encontros do prefeito Fernando 
Cunha, nos últimos anos, com lideranças de diversas esferas públicas e empresários, acaba de ganhar 
um novo capítulo de destaque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta vez, o projeto foi tratado em uma agenda do novo 
secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, 
Roberto de Lucena, representando o Governo Tarcísio, com o 
atual ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.A 
reunião, que inclusive foi divulgada pelo secretário e ganhou 
visibilidade na imprensa, ocorreu na última terça-feira (07), no 
gabinete do ministro, em Brasília, que se comprometeu a 
analisar junto à sua equipe técnica esse e outros pleitos 
apresentados pelo secretário para posterior viabilização. 

 
 
https://aeroin.net/aeroporto-internacional-do-norte-paulista-sp-e-pauta-de-encontro-com-ministro-marcio-franca/?utm_campaign=aeroclipping_-

_10_de_fevereiro_de_2023&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 
   www.escolaavi.com.br 

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 
 

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 

 

 

 

Já pensou em ter uma maquete de algum avião que você 
voou?Ou de alguma aeronave que você tem um carinho? Ou 
ainda presentear um amigo e por fim possuir uma coleção? 
Agora está bem mais fácil. Nossas maquetes são feitas 
artesanalmente em madeira e alumínio, possui entre 20 e 30 
cm e fazemos o que você quiser. O tempo de fabricação é 
entre 30 e 45 dias, dependendo do modelo. Faça um 
orçamento, o valor irá lhe surpreender.Enviamos para todo o 
Brasil mediante pagamento de frete a ser calculado 
juntamente com a maquete. Faça seu orçamento através 
dos contatos: Tel/WhatsApp: 19-9.93816636 E-mail:  
afaccb@gmail.com Não perca essa oportunidade, entre em 
contato e faça seu orçamento! 

 
Quer Anunciar sua Marca , ou seu Trabalho?Entre em contato 
conosco e conheça nossos planos .Você se surpreendera com 
o valor. afaccb@gmail.com 

 

 

http://www.escolaavi.com.br/
mailto:contato@escolaavi.com.br
http://www.escolaavi.com.br/
mailto:afaccb@gmail.com
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Embraer Defesa & Segurança apresenta portfólio e soluções inovadoras na 
IDEX, em Abu Dhabi 
A Embraer Defesa & Segurança apresentará seu portfólio de produtos e soluções inovadoras para os 
mercados de defesa e segurança na IDEX, em Abu Dhabi, que ocorrerá entre os dias 20 e 24 de 
fevereiro. O Embraer estará localizado no estande 08-B08. O Oriente Médio é um mercado muito 
importante para nós e a IDEX é um dos melhores eventos para promover nosso portfólio de produtos”, 
disse Bosco da Costa Junior, Presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança. “Estamos muito 
satisfeitos com a oportunidade de nos reunirmos com clientes, parceiros e fornecedores durante o 
evento.”Os produtos e soluções de Defesa & Segurança da Embraer, presentes em mais de 60 países, 
incluem as aeronaves de transporte multimissão C-390 Millennium e os avião de ataque leve e 
treinamento avançado A-29 Super Tucano, além de amplas soluções para os segmentos aéreo, terrestre, 
marítima, espacial e cibernético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde a entrada em operação na Força Aérea Brasileira (FAB), em 
2019, o C-390 comprovou sua capacidade, confiabilidade e 
desempenho em diversas missões. A atual frota da FAB, composta 
por cinco aeronaves, todas na versão de reabastecimento aéreo, 
denominada KC-390, já acumula mais de 7.500 horas de voo, e 
números recentes mostram uma taxa de conclusão de missão de 
99%, demonstrando uma produtividade excepcional na categoria. A 
Embraer tem encomendas para o C-390 Millennium de Portugal e da 
Hungria, ambos países membros da OTAN. A Holanda, também 
membro da OTAN, selecionou o C-390 Millennium em 2022. 

 

 

https://revistapilotoribeirao.com.br/embraer-defesa-seguranca-apresenta-portfolio-e-solucoes-inovadoras-na-idex-em-abu-dhabi/ 

 

Já pensou em adquirir uma linda tábua de carne em madeira 
com a logo e o nome de sua preferência? Ótima para 
presentear um amigo, ou para decorara a sua casa.  
Feita em madeira, possui 50cm X 30cm por 2 cm de espessura.  
Entre em contato e faça seu orçamento, o preço irá lhe 
surpreender, e enviamos para todo País mediante pagamento 
de frete. Entre m contato através: 
- Tel/WhatsApp: 19-9.93816636  
- E-mail: afaccb@gmail.com 
Não perca essa oportunidade, produto de qualidade! 

 

 

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 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 !  

 

 

 

 

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 

 

mailto:afaccb@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aeroclubeparademinas.com.br%2F&h=AT2x2mKKMrzXeKQ4v7l8IQAMgGOfLxFVGp5HMMTikl7nSw4Su5yZYlr9LpapEZ-nL0p4LG00lUumokvdM2uiUSt6_HzwmnSsTw9L_mujtvQBWKZE_f9ZOwJ2qQ
https://vimeo.com/432832166
mailto:afaccb@gmail.com
tel:19993816636
http://www.afaccasabranca.com/
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Embraer apresenta C-390 Millennium na Aero India 2023 
A Embraer vai apresentar a aeronave multimissão C-390 Millennium no evento Aero India 2023, em 
Bangalore, na Índia, entre os dias 13 a 17 de fevereiro. Além da presença do C-390 Millennium no evento, 
a Embraer vai promover em seu estande (Hall B, B2.2 B) o portfólio abrangente de soluções inovadoras 
desenvolvidos pela Embraer Defesa & Segurança, que incluem o A-29 Super Tucano, o P600 AEW&C, 
radares e as soluções para vigilância de fronteiras.“Estamos orgulhosos de exibir o icônico C-390 
Millennium na Índia para que nossos convidados experimentem as verdadeiras capacidades desta 
aeronave multimissão militar do século 21”, disse Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer 
Defesa & Segurança. “A Índia é um mercado-chave para a Embraer e queremos estabelecer parcerias 
que possam impulsionar ainda mais a indústria e as capacidades de defesa do país. Por isso, buscamos 
neste evento aumentar a interação com o ecossistema aeroespacial e de defesa da Índia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde sua entrada em operação na Força Aérea Brasileira 
(FAB), em 2019, o C-390 comprovou sua capacidade, 
confiabilidade e desempenho em várias missões. A frota de cinco 
aeronaves da FAB, todas na versão de reabastecimento aéreo, 
denominada KC-390, já acumula mais de 7.500 horas de voo e 
números recentes mostram uma taxa de conclusão de missão de 
99%, demonstrando uma produtividade excepcional na categoria. 
O C-390 Millennium tem encomendas de Portugal e Hungria, 
ambos países membros da OTAN. A Holanda, também membro 
da OTAN, selecionou o C-390 Millennium em 2022. 

 

 

https://revistapilotoribeirao.com.br/embraer-apresenta-c-390-millennium-na-aero-india-2023/ 

 

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

 
 

 

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! 

 

 

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.br e conheça! 

 

mailto:afaccb@gmail.com
https://vimeo.com/405882317
mailto:vadicoaero@hotmail.com
http://www.webradiofrequencialivre.com.br/
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Emirates vai investir US$ 135 milhões para criar um novo centro de treinamento 
de pilotos em Dubai 
A Emirates está se preparando para a introdução de suas novas aeronaves Airbus A350 e Boeing 777X 
com a construção de uma nova instalação de treinamento de pilotos em Dubai. A ser inaugurado em 
2024, o centro terá seis baias de simulador de voo completo para os novos modelos de avião. 
Com um investimento de US$ 135 milhões, o centro de treinamento poderá fornecer mais de 50% de 
capacidade adicional de treinamento de pilotos para a companhia aérea. A Emirates tem 50 A350-900 
encomendados e espera começar a treinar pilotos no jato em junho de 2024. Além disso, a transportadora 
também tem pedidos para 115 jatos 777X.O chefe do Emirates Group, Sheikh Ahmed bin Saeed Al 
Maktoum, ressaltou que a instalação contará com sistemas de energia solar para reduzir o consumo de 
energia.Os pilotos em treinamento também se beneficiarão da capacidade de configurar o ambiente 
do cockpit usando dispositivos personalizados como parte do módulo de treinamento do piloto e carregar 
os dados no Full Flight Simulator (FFS) antes de iniciar sua sessão de treinamento. Este conceito 
inovador e inédito foi projetado para reduzir o tempo de preparação do aluno dentro do simulador, ajudá-
lo a manter o foco e aproveitar ao máximo a duração do treinamento.“Este conceito inovador e inédito foi 
desenvolvido para encurtar o tempo de preparação do treinando dentro do simulador, ajudá-lo a manter o 
foco e aproveitar ao máximo a duração do treinamento”, afirmou a Emirates. 

 
Airbus celebra os 60 anos do avião C160 Transall; dois ainda voam até hoje 

Em 22 de janeiro de 1963, o presidente francês Charles de Gaulle e o chanceler alemão Konrad 
Adenauer assinaram o Tratado do Eliseu, um acordo bilateral que estabelece laços estreitos entre os dois 
países nas áreas de segurança, diplomacia e educação.Em 25 de fevereiro de 1963, o protótipo do C160 
Transall (TRANSport ALLiance), uma aeronave militar de carga resultante da cooperação franco-alemã, 
fez seu primeiro voo em Melun-Villaroche.Segundo a Airbus, ambos os aniversários merecem ser 
comemorados por sua importância em destacar como a aviação e a tecnologia espacial têm sido 
instrumentos importantes na construção de uma Europa unida e por reconhecer a cooperação frutífera 
entre a França e a Alemanha como uma das sementes da criação e sucesso da Airbus. O projeto Transall 
começou em 1957, quando a Nord-Aviation propôs uma aeronave de carga para substituir o antigo 
Noratlas para a Força Aérea Francesa. Como as necessidades francesas por si só não eram suficientes 
para garantir a viabilidade do programa, foi preciso encontrar um parceiro e a Alemanha se interessou 
pelo projeto.Em 15 de dezembro de 1958, três fabricantes de aeronaves foram selecionados para estudar 
e produzir a aeronave: Nord-Aviation do lado francês e Weser Flugzeugbau (VFW) e Hamburger 
Flugzeugbau (HFB) do lado alemão.Em 1959, o projeto da aeronave foi definido, começando pela escolha 
dos motores Rolls Royce Tyne. Em 16 de dezembro de 1959, um acordo intergovernamental lançou o 
programa, e a produção foi dividida entre as fábricas dos três países cooperantes.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Pilotos reclamam de pista escorregadia no Aeroporto Santos Dumont e Infraero 
toma ações 
A INFRAERO tem adotado diversas ações para garantir a segurança operacional do Aeroporto de Santos 
Dumont, no Rio de Janeiro, após a ocorrência de reportes de pilotos da Latam, Azul, Gol e Voepass sobre 
a ocorrência de pista escorregadia. As informações constam de um relatório de janeiro compartilhado com 
o AEROIN por uma fonte próxima da gestora de aeroportos.Com base na análise dos indicadores de 
segurança operacional (atrito, macrotextura e PCI) e do Relatório de Avaliação da Condição Funcional do 
Pavimento, a INFRAERO iniciou um processo de gerenciamento de risco com a realização de reuniões do 
Runway Safety Team (RST), logo após receber os relatos dos pilotos.Na 1ª reunião, foi decidido o serviço 
de remoção de borracha e inspeção por técnico de manutenção na pista 02R/20L, além da pesquisa de 
segurança operacional junto aos pilotos. Já na 2ª reunião, foi apresentado o resultado da pesquisa, que 
apresentou 9,67% de respostas indicando dificuldade de frenagem. Também, foi realizada a remoção de 
borracha e limpeza do pavimento em setor específico da pista. Posteriormente, na 3ª reunião do RST, 
foram apresentados os resultados da medição de atrito e dos estudos de frenagem das Empresas 
Aéreas. Com base nestes, foi decidida a realização de novo serviço de limpeza em um trecho da pista 
com pressão diferenciada. Na madrugada do dia 22 para 23/01/2023, foi realizada a nova medição de 
atrito que mostrou que o coeficiente estava acima de 0,6 em todos os trechos da pista 02R/20L, dentro do 
padrão esperado. 

 

https://aeroin.net/emirates-vai-investir-us-135-milhoes-para-criar-um-novo-centro-de-treinamento-de-pilotos-em-dubai/?utm_campaign=aeroclipping_-_23_de_fevereiro_de_2023&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Linhas de montagem foram estabelecidas em Bourges, Bremen e 
Hamburgo.Finalmente, em 22 de novembro de 1967, o primeiro C160 
foi entregue à Força Aérea Francesa, seguido por sua contraparte 
alemã em abril de 1968. A produção continuou até 1973, resultando 
em um total de 169 aeronaves, incluindo três protótipos, seis modelos 
de pré-produção, e 160 aeronaves seriais, 50 para a Força Aérea 
Francesa e 110 para a Luftwaffe. 
 

 

 

https://aeroin.net/airbus-celebra-os-60-anos-do-aviao-c160-transall-dois-ainda-voam-ate-hoje/?utm_campaign=aeroclipping_-_24_de_fevereiro_de_2023&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

https://aeroin.net/pilotos-reclamam-de-pista-escorregadia-no-aeroporto-santos-dumont-e-infraero-toma-acoes/?utm_campaign=aeroclipping_-_27_de_fevereiro_de_2023&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 
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Próximos eventos 
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Final 

Se você ainda não é um membro da AFAC então não 

perca tempo e se Cadastre : 

 

www.afaccasabranca.com 

 

 

 

Para Reclamações ou sugestões : afaccb@gmail.com 

 

 

 

http://www.afaccasabranca.com/
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