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+ Gaúchos recebem treinamento sobre gafanhotos; 

+ Sem pilotos de Embraer na Delta Airlines; 

+ Novo documentário conta história da VARIG; 

+ IATA lança programa foco no cliente da Aviação; 

+ Alunos já podem ser lançados em planos de vôo; 

+ Aeroporto de Recife é o 2* melhor do mundo; 

+ Greve de pilotos e comissários brasileiros; 

+ Greve de pilotos na TAP Airlines; 
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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 71 do nosso jornal 

digital, e nessa edição com 

uma matéria bem especial 

falando da greve e após o 

aceito por parte dos aviadores 

sobre a elevação salarial 

baseada na inflação. A greve 

teve 4 dias e você sabe mais 

sobre o assunto lendo o 

nosso Jornal Digital AFAC 

Aviação! 

 

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 05/02/2023. Encontro de Aviação Jaguaré ES 

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça 
Em Breve! 

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

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

01 e 02/04/2023. Sun'n Fun 2023 Florida US 

Lives do mês 
07/01/2023 Demo P-51 Mustang Planes Off Fame Air Museu 

Lançamentos Espaciais para o mês 
02/01/2023 Falcon 9 

18/01/2023 Falcon 9 

 
Para um melhor conteúdo sobre agenda de 

eventos, acesse o 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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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

/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 

 

 

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 

 

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/
https://vimeo.com/348840662
mailto:afaccb@gmail.com
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Noticia da Aviação 

TÉCNICOS GAÚCHOS TÊM TREINAMENTO SOBRE GAFANHOTOS NA ARGENTINA 
Agentes da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do rio Grande do Sul (Seapdr) 
encerraram na última semana um treinamento na Argentina sobre monitoramento e controle de nuvens de 
gafanhotos. As aulas foram promovidas pelo Serviço Nacional de Sanidade Agroalimentar e Qualidade do 
país vizinho (Senasa), com apoio do Comitê de Sanidade Vegetal do Mercosul (Cosave). 
O treinamento de quase um mês abrangeu desde a biologia dos insetos e sua dinâmica até ações de 
vigilância e controle das nuvens de gafanhotos. Para isso, o Senasa contou com a ajuda também da 
Federação das Câmaras Agroaéreas da Argentina (Fearca), Câmara de Sanidade Agropecuária e 
Fertilizantes do país (Casafe) e Grupo APC (de consultoria, insumos e equipamentos). Neste caso, 
abordando estratégias de aplicações aéreas e terrestres até a calibração de equipamentos e avaliação da 
qualidade das aplicações.Para o coordenador do Programa de Gafanhotos do Senasa, Hector Medina, o 
treinamento ocorreu em um momento importante, já que atualmente não há incidência de pragas de 
gafanhotos na Argentina.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem pilotos de aviões Embraer, Delta recorre a jatos Boeing usados 
No meio do ano passado, a Delta comprou 29 jatos 737-900ER usados da Lion Air, da Indonésia, que 
abandonou o modelo após o acidente com o 737 MAX. Era esperado que estes jatos chegassem aos 
EUA, fossem pintados e tivessem seu interior trocado para ficarem iguais aos outros 737-900 da 
companhia, mas a falta de pilotos de outro avião impediu isso.A falta de profissionais da aviação não é 
novidade nos EUA, e atinge mais forte ainda as companhias aéreas regionais, que são as que pagam um 
salário menor e têm sido incapazes de despertar o interesse dos jovens. Estas empresas prestam serviço 
para a Delta sob a marca Delta Express, voando em sua maioria jatos Embraer E170 e E175-E1. 
Com a chegada da temporada de feriados, a demanda tem aumentado e a Delta tem assumido algumas 
rotas da Delta Express com aviões maiores, já que a sua divisão regional não está com pilotos suficiente 
para cobrir a rota, segundo aponta o Airline Weekly.  

 

 

“Este é o momento de nos preparar para lidarmos com emergências 
futuras”, completou. Já a especialista em proteção vegetal do Senasa e 
integrante da coordenação do Cosave Melisa Nedilskyj destacou o 
entrosamento entre os profissionais dos seis países participantes. “Foi 
gerado um vínculo importante para se atuar de forma rápida e 
articulada.”Para o diretor do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) da 
Seapdr, Ricardo Felicetti, a iniciativa é fundamental para que o Estado 
esteja preparada para agir em caso de ocorrência envolvendo gafanhotos 
migratórios na fronteira gaúcha. Para isso, o órgão enviou para o 
treinamento os fiscais estaduais Juliano Goulart Ritter (de Itaqui) e André 
Ebone (de Horizontina). 

 https://sindag.org.br/noticias_sindag/tecnicos-gauchos-tem-treinamento-sobre-gafanhotos-na-argentina/ 

 

 

https://aeroin.net/sem-pilotos-de-avioes-embraer-delta-recorre-a-jatos-boeing-usados/?utm_campaign=aeroclipping_-_1_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

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/ 

 

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 

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/taller-regional-de-seguimiento-y-control-de-mangas-de-langostas-en-la-provincia-de-tucuman
https://aeroin.net/delta-compra-boeings-737-900er-usados-apos-adquirir-os-jatos-a350-da-latam/
https://airlineweekly.com/2022/11/delta-introduces-first-used-boeing-737-as-pilot-shortage-hinders-regional-recovery/
https://www.agricultura.rs.gov.br/secretaria-da-agricultura-participa-de-missao-na-argentina-sobre-controle-de-gafanhotos
https://www.agricultura.rs.gov.br/secretaria-da-agricultura-participa-de-missao-na-argentina-sobre-controle-de-gafanhotos
mailto:aeroclubedepirassununga@gmail.com
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/
http://www.aerocurso.com/
mailto:aerocurso@aerocurso.com
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Com depoimentos, novo documentário promete contar a “história real” da queda 
da VARIG 
Um novo documentário, que tem data de lançamento definida para 12 de dezembro, promete contar a 
história da queda da VARIG, maior empresa aérea brasileira em termos de relevância mundial, que 
sucumbiu após uma série de problemas administrativos e falta de resiliência para se ajustar às crises e às 
mudanças de mercado.A produção do filme é do serviço de streaming nacional Brasil Paralelo, que 
conversou com profissionais da área, ex-funcionários da empresa e historiadores para contar a história 
sob uma outra perspectiva, colocando em contexto os cenários econômicos de cada época e as ações de 
gestão que levaram à derrocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Eve firma acordo com a Volatus para apoiar o gerenciamento de tráfego dos 
vertiportos 
A Eve Air Mobility assinou uma carta de intenção (LoI) com a Volatus Infrastructure, para fornecer sua 
solução de automação de vertiportos que dará apoio ao gerenciamento de tráfego das futuras aeronaves 
elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL). O software de Gerenciamento de Tráfego Aéreo 
(“UATM”) da Eve será utilizado para melhorar a capacidade e eficiência dos vertiportos da Volatus. 
“A nova solução de software para vertiportos da Eve permitirá à Volatus garantir operações de voo de 
eVTOL seguras, confiáveis e eficientes”, afirmou Grant Fisk co-fundador da Volatus Infrastructure. “É de 
vital importância colocar esses sistemas em funcionamento para que, quando a agência reguladora de 
aviação civil dos EUA (FAA) aprovar o primeiro veículo eVTOL, estejamos prontos para atendê-los. 
Juntos, edificaremos os fundamentos sobre o qual a indústria de mobilidade aérea urbana (UAM) se 
baseará nas próximas décadas.”“Além de desenvolver um novo eVTOL, a Eve tornou-se uma líder 
reconhecida no desenvolvimento da infraestrutura e do ecossistema necessários para permitir a operação 
segura e eficiente de eVTOLs no mundo todo“, afirma Andre Stein co-CEO da Eve. 

 

 

Participam do documentário Vitor Stepanski, Piloto da Varig; Cesar 
Curi, Presidente do Conselho de Curadores da Fundação Ruben 
Berta; Flávio Souza; Comandante e Ex-Presidente da Associação 
de Pilotos da Varig; Claudia Musa Fay, Professora PUC-RS; 
Gianfranco “Panda” Beting, Publisher Flap Internacional; e Lito 
Souza, Mecânico e Piloto.No trailer oficial, disponível abaixo, a 
produtora promete “abrir a caixa preta dessa história” que marcou a 
aviação brasileira e mundial. 

 https://aeroin.net/com-depoimentos-novo-documentario-promete-contar-a-historia-real-da-queda-da-varig/?utm_campaign=aeroclipping_-_5_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://aeroin.net/eve-firma-acordo-com-a-volatus-para-apoiar-o-gerenciamento-de-trafego-dos-vertiportos/?utm_campaign=aeroclipping_-_6_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

Procurando por capacetes agrícolas? 

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

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 

 

mailto:ferreira.capacete@gmail.com
mailto:contato@escolaavi.com.br
http://www.escolaavi.com.br/
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IATA lança programa para promover foco no cliente da aviação 
A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA - International Air Transport Association) anunciou 
a criação do programa Modern Airline Retailing para promover o foco no cliente e a geração de valor na 
indústria aérea. A transformação será acelerada por um consórcio de companhias aéreas que trabalharão 
juntas por meio da IATA. As participantes do consórcio incluem American Airlines, Air France-KLM, British 
Airways, Emirates, Finnair, Iberia, Grupo Lufthansa, Oman Air, Singapore Airlines e Xiamen Airlines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pilotos alunos já podem ser registrados nos planos de vôo 
Alterações realizadas nos sistemas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) possibilitaram a 
configuração dos pilotos alunos como possíveis pilotos em comando nos planos de voo de seus voos solo 
local e de navegação. A alteração começou a vigorar em 1º de dezembro. Agora, no momento em que o 
instrutor de voo do Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC) conceder o endosso de voo solo (local ou 
navegação), durante o programa de formação de Piloto Privado (PP), o piloto aluno fica automaticamente 
autorizado a atuar como piloto em comando em seus voos solo. Com essa alteração, o Sistema 
Decolagem Certa (DCERTA) não irá identificar pendência nos planos de voo dos voos solo de formação 
de Piloto Privado (PP) quando se definir os pilotos alunos como os pilotos em comando desses voos. 
Portanto, torna-se obrigatório que, quando da submissão dos planos de voo solo, os pilotos alunos sejam 
definidos como os pilotos em comando.  

 

 

 

 

  
 

No ambiente atual, a experiência do cliente é influenciada 

por padrões, processos e tecnologias de décadas atrás, e 

o setor aéreo deve adotar práticas modernas de varejo 

que criem valor adicional para os viajantes e reduzam as 

dificuldades dos requisitos cada vez mais complexos de 

verificação de documentos de passageiros. 

  

 

https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/iata-lanca-programa-para-promover-foco-no-cliente-da-aviacao-

07122022?utm_campaign=aeroclipping_-_8_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2022/pilotos-alunos-ja-podem-ser-registrados-nos-planos-de-voo?utm_campaign=aeroclipping_-_9_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

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. 
 

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 
 

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! 

 

mailto:afaccb@gmail.com
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Novo acordo da UE deve aumentar a tarifa das companhias aéreas pelo CO2 
liberado em seus vôos 
As instituições da União Europeia (UE) concordaram na quarta-feira em revisar a regulamentação sobre 
as emissões do setor de aviação, que deverá aumentar a tarifa paga pelas companhias aéreas pelo 
dióxido de carbono (CO2) liberado em seus voos entre os países do bloco. As informações foram 
compartilhadas pelo serviço de imprensa da Comissão Europeia.O acordo político, que ainda não foi 
formalizado pelos Estados-Membros e pelo Parlamento Europeu, mantém os voos internacionais (de 
ou para países terceiros) fora deste sistema, que estão sujeitos ao sistema global de comércio de 
emissões das Nações Unidas, conhecido como CORSIA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aeroporto do Recife é o segundo melhor do mundo, diz pesquisa 
O Aeroporto Internacional do Recife foi eleito o segundo melhor em direitos dos passageiros aéreos. 
O levantamento considera como fatores pontualidade, opinião do cliente e alimentação/lojas e 
enumerou 151 terminais ao redor do mundo. Com índice de 8,52, o terminal aéreo localizado no bairro da 
Imbiribera, Zona Sul da capital pernambucana, ficou atrás apenas do Aeroporto Internacional de 
Tóquio, conhecido comumente como Aeroporto Haneda, que teve nota 8,83. do mundo em um ranking 
global elaborado pela AirHelp, especialista  

 

 

 

 

.O pacto obriga a Comissão Europeia a rever se este 
enquadramento internacional é eficaz para o setor contribuir para 
o combate ao aquecimento global, pelo que se a avaliação for 
negativa terá de lançar uma proposta legislativa para incluir os 
voos internacionais no sistema.O mecanismo contempla eliminar 
todos os créditos de emissões de CO2 a partir de 2026, um anos 
do que previa a a proposta original que a Comissão Europeia 
incluiu no pacote “Fit for 55”, um ano e meio atrás. 

 
 

https://aeroin.net/novo-acordo-da-ue-deve-aumentar-a-tarifa-das-companhias-aereas-pelo-co2-liberado-em-seus-voos/?utm_campaign=aeroclipping_-_12_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

https://www.folhape.com.br/economia/aeroporto-do-recife-e-o-segundo-melhor-do-mundo-diz-pesquisa/250223/?utm_campaign=aeroclipping_-_13_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

Programa AFAC na WEB 

Todas as Terças Feiras das 09h as 21h, venha acompanhar o 

programa da AFAC que fala de Circuito aérea Brasileiro e 

mundial, agenda de eventos e muita musica boa, acesse: 

WWW.webradiofrequencialivre.com.br ,a rádio do Vadico, a 

voz da aviação Brasileira. 

 

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 

 

 

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! 

 

http://www.webradiofrequencialivre.com/
https://vimeo.com/432832166
mailto:afaccb@gmail.com
tel:19993816636
http://www.afaccasabranca.com/
http://www.webradiofrequencialivre.com.br/
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Pilotos e comissários decretam greve nacional a partir de 19 de dezembro 
Os pilotos e comissários do Sindicato Nacional Dos Aeronautas (SNA) aprovaram a deflagração de 
uma greve, com início no dia 19 de dezembro de 2022.Em assembleia, a paralisação foi aprovada, por 
unanimidade, devido à falta de aumento dos salários e de melhores condições de trabalho.  
O Sindicato afirma que a greve será das 6h às 8h, nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. “Em respeito à sociedade e aos 
usuários do sistema de transporte aéreo, os aeronautas farão a paralisação somente por duas horas, 
sendo assim todas as decolagens iniciarão após às 8h. No entanto, todos os voos com órgãos para 
transplante, enfermos a bordo, e vacinas, não serão paralisados,” diz o SNA. A paralisação ocorrerá no 
período de alta temporada, podendo afetar as festividades do final de ano. A categoria pede reajuste 
salarial de 10,9%, contudo, durante as negociações, as companhias aéreas ofertaram o reajuste de 
5,9%. O Sindicado afirma que houve aceleração na recuperação do setor, porém, o repasse não foi feito 
aos trabalhadores. “As empresas continuam intransigentes, se recusando a conceder uma remuneração 
mais digna aos tripulantes, além de propor que pilotos e comissários trabalhem mais horas. Os pilotos e 
comissários de voo do Brasil contam com a compreensão da sociedade e com o bom senso das 
companhias aéreas para evitar transtornos,” ressalta o comunicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripulantes da TAP confirmam mais dias de greve no próximo mês 
Meses turbulentos estão por vir na TAP Air Portugal, uma vez que a negociação com pilotos e 
comissários não avança e as greves aumentam. O anúncio de mais uma greve vem nas vésperas da 
greve da próxima quinta e sexta-feira, que irá resultar em um cancelamento de 360 voos durante o 
período de paralisação.A paralisação desta semana deverá causar um prejuízo na ordem de €8 milhões 
de euros para a companhia aérea estatal portuguesa, mas isto pode ser a metade do prejuízo que a 
próxima greve pode trazer.Segundo o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil informou à RTP 
Notícias, serão mais 5 dias de greve em janeiro, além dos desta semana. As datas em si não foram 
definidas, mas a primeira greve de 2023 já está confirmada.  
 

 

 

 

https://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/cidades/pilotos-e-comissarios-decretam-greve-nacional-a-partir-de-19-de-dezembro?utm_campaign=aeroclipping_-_16_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

 

 

A CEO da TAP, Christine Ourmières-Videneur, envolvida 
em algumas polêmicas recentes, esclareceu que os resultados 
deste ano (que serão divulgados no primeiro trimestre de 2023) 
darão maior confiança aos portugueses sobre a companhia, mas 
lamenta a decisão de nova greve.Segundo a executiva afirmou, 9 
dos 14 pedidos feitos pelo sindicato já podem ser atendidos, e os 
outros 5 seriam analisados posteriormente, sendo um deles a 
redução de salários até 2025, que é um dos pontos-chave 
motivadores da greve 

 
 

https://aeroin.net/tripulantes-da-tap-confirmam-mais-dias-de-greve-no-proximo-mes/?utm_campaign=aeroclipping_-_7_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

Vádico Aéro  
Você já foi a um show aéreo? Além das aeronaves tem um personagem 
muito importante, o narrador e locutor de eventos aéreos.  O Brasil conta 
com o melhor narrador e locutor de eventos aéreos o “” Vádico “”, veja no 
link um pouco do seu trabalho:  

https://vimeo.com/405882317 
Se você é organizador de eventos aéreos ou conhece um, não pode deixar 
de contratar esse Mito da Narração e locução, e toda sua estrutura, seja 
para eventos aéreos, de Aeromodelismo, confraternizações, ou gênero, 
entre em contato e saiba mais:Tel/WhatsApp: 15.98825-5365 E-mail: 
vadicoaero@hotmail.com  ou pelas redes sociais (Facebook/Instagran: 
@Vadico Aéro. 

 

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://aeroin.net/tap-informa-cancelamento-de-360-voos-devido-a-greve-de-tripulantes-daqui-a-15-dias/
https://www.rtp.pt/noticias/economia/tap-tripulantes-de-cabine-mantem-greve-e-anunciam-mais-cinco-dias-de-paralisacao-em-janeiro_n1451772
https://www.rtp.pt/noticias/economia/tap-tripulantes-de-cabine-mantem-greve-e-anunciam-mais-cinco-dias-de-paralisacao-em-janeiro_n1451772
https://aeroin.net/ceo-da-tap-contrata-a-personal-trainer-do-marido-para-ser-diretora-na-companhia/
https://vimeo.com/405882317
mailto:vadicoaero@hotmail.com
http://www.afaccasabranca.com/
mailto:afaccb@gmail.com
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Avião de ultra longo alcance da Airbus, o A321XLR fez voo de 13 horas 
sobrevoando cinco países 
O Airbus A321XLR, a variante de mais longo alcance da família A320, realizou um voo de testes pela 
Europa, na última terça-feira (13), por mais de 13 horas sem reabastecimento. A aeronave partiu da base 
do fabricante em Toulouse (TLS), na França, e sobrevoou o Reino Unido, Noruega, Alemanha, República 
Tcheca e Itália antes de retornar, exatamente 13 horas e 15 minutos depois da decolagem. Este foi o 
mais longo voo deste tipo, até o momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greve de pilotos e comissários provoca atrasos em voos em aeroportos 
Pilotos e comissários de bordo fizeram uma paralisação no início da manhã desta segunda-feira (19/12). 
Os aeronautas pedem reajuste acima da inflação e melhores condições de trabalho. No primeiro dia de 
greve, os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, registraram atrasos. O Rio de Janeiro 
também foi atingido pela paralisação. No aeroporto de Congonhas, 16 voos atrasaram. Foram cancelados 
quatro voos, mas não se sabe se os cancelamentos tem a ver com a paralisação. Em Guarulhos, a GRU 
Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional do estado, informou que 10 voos 
estavam atrasados, mas nenhum foi cancelado. No Rio de Janeiro, o aeroporto Tom Jobim (Galeão) 
também sofreu com os impactos da paralisação. No aeroporto Santos Dumont, dois voos foram 
cancelados e cinco estavam atrasados por volta das 7h50.Em Brasília, um voo que sairia às 6h35 foi 
remarcado para as 14h, enquanto filas se formavam no setor de embarque. Nos demais estados, ainda 
não há registros de atrasos. 

 

 

Como AERO Magazine já informou, a Airbus enfrentou alguns 
entraves no desenvolvimento do A321XLR, que chamou atenção 
das autoridades aeronáuticas por seu tanque de combustível 
adicional, instalado na seção central traseira da fuselagem. Um 
dos temores dos reguladores é que em caso de um pouso de 
emergência, sem o trem de pouso principal, o avião possa sofrer 
um grave incêndio. 

 https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/aviao-de-ultra-longo-alcance-da-airbus-fez-voo-de-13-horas.html?utm_campaign=aeroclipping_-_15_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

Aeroclube Pará de Minas 

 

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 ! 

 

 

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

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/12/5060074-greve-de-pilotos-e-comissorios-provoca-atrasos-em-voos-em-aeroportos.html?utm_campaign=aeroclipping_-_19_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

https://www.correiobraziliense.com.br/economia
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aeroclubeparademinas.com.br%2F&h=AT2x2mKKMrzXeKQ4v7l8IQAMgGOfLxFVGp5HMMTikl7nSw4Su5yZYlr9LpapEZ-nL0p4LG00lUumokvdM2uiUSt6_HzwmnSsTw9L_mujtvQBWKZE_f9ZOwJ2qQ
mailto:afaccb@gmail.com
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Mais voos são cancelados e atrasam no 5º dia de greve dos aeronautas, após 
rejeição à proposta do TST 
Com a rejeição do SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas) à proposta de renovação da convenção 
coletiva de trabalho feita pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho), a greve dos pilotos e comissários 
chegou a seu quinto dia nesta sexta-feira (23).Das 6h às 8h, o serviço foi paralisado em aeroportos de 
importantes capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. 
No Aeroporto Internacional de Guarulhos, três voos atrasaram devido à greve e nenhum foi cancelado. 
O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, registrou cinco atrasos por conta da paralisação, 
enquanto o de Congonhas teve oito voos atrasados e quatro cancelados. No Aeroporto de Viracopos, 
em Campinas, apenas um atraso. Em Belo Horizonte, no Aeroporto de Confins, houve um voo com 
atraso e outro cancelado durante a manhã. 

 
Embraer Legacy 500  
Há dez anos a AERO Magazine conhecia o recém-lançado Legacy 500, que revolucionou a aviação de 
negócios oferecendo ao mercado um avião categoria midsize equipado com full fly-by-wire. Uma década 
depois, muita coisa mudou, inclusive o avião que teve o projeto revisto após alguns desafios para atrair 
clientes e foi rebatziado como Praetor 600. O Legacy 500 realizou o seu primeiro voo no dia 27 de 
novembro de 2012. Além dos pilotos Mozart Louzada e Eduardo Camelier, também estavam a bordo os 
engenheiros de ensaios em voo Gustavo Monteiro Paixão e Alexandre Figueiredo.O primeiro voo teve 
duração de 1 hora e 45 minutos, executando ampla variedade de testes de sistemas e avaliando 
características de desempenho e dirigibilidade. Em razão da extensa utilização de simuladores e da 
campanha de testes em solo, a aeronave foi capaz de atingir um significativo envelope operacional logo 
em seu voo inaugural. Vários sistemas foram acionados, incluindo o recolhimento do trem de pouso. Para 
o comandante Louzada, o voo aconteceu rigorosamente como o previsto no plano. "Impecável!", resume. 

 

 

 

MOSSMANN OFERECE CURSO SOBRE METEOROLOGIA PARA APLICAÇÕES AÉREAS 
A Mossmann Assessoria e Consultoria Aeroagrícola está com inscrições abertas para o curso de 
Meteorologia Aplicada à Pulverização e Aplicação Aérea. A programação é inédita e as aulas serão 
online, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 3 de março de 2023. As vagas são limitadas e as matrículas 
podem ser feitas pelo site da Mossmann - mossmann.capacitacao@hotmail.com  
As aulas estarão a cargo dos professores Lucas Souza e Edney Leandro e o currículo abrange a 
importância da meteorologia nas aplicações por aeronaves ou drones, diferença entre tempo e clima 
(junto com fatores geográficos determinante de ambos), conceitos de temperatura e umidade do ar, 
ventos, evaporação e balanço de energia, entre outros fatores (incluindo fenômenos El Niño e La Niña). 
“A própria normativa do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) exige o 
acompanhamento e registro dos dados meteorológicos nas operações aeroagrícolas. Há diversas 
maneiras de fazer esses registros e vamos indicar isso no curso”, adianta Lucas Souza. Servidor do Mapa 
e doutor em Agrometeorologia, ele lembra que os conhecimentos dos parâmetros climáticos são 
essenciais para se definir a janela de aplicação em cada região. “É uma grande oportunidade para que 
(os alunos) se profundem em fatores importantes para se evitar a temível deriva”, pontua Souza.   
 

 

Em terceira proposta, aeronautas aceitam acordo e dão fim a greve 
A greve dos aeronautas terminou oficialmente, neste domingo (25/12), com a aprovação de 70,11% dos 
votos pela terceira proposta enviada à categoria. Ao todo, participaram da votação 5.834 associados. O 
reajuste de 5,97% pelo o INPC e mais 1% do ganho real, totalizando 6,97% de aumento valerá a partir do 
ano que vem. Junto com os valores salariais, a categoria conseguiu duas conquistas na área social: a 
possibilidade de início de férias em dias do final de semana, sábado, domingo e feriados. A outra cláusula 
estabelece multa indenizatória a ser paga pela empresa pela invasão do horário de início de folga. 
Com impasse que se estendeu durante cinco dias, os diretores do Sindicato Nacional dos Aeronautas 
(SNA), responsável pela negociação, consideraram as mudanças um avanço. 

 

https://noticias.r7.com/cidades/mais-voos-sao-cancelados-e-atrasam-no-5-dia-de-greve-dos-aeronautas-apos-rejeicao-a-proposta-do-tst-23122022?utm_campaign=aeroclipping_-_23_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

 

Na mesma semana, o primeiro Legacy 500 a alçar voo, o com 
prefixo PT-ZEX, fez uma perna para a base da Embraer em 
Gavião Peixoto, onde segue realizando os testes operacionais. 
Enquanto isso, o comandante Louzada retornou para a sede da 
Embraer em São José dos Campos para realizar novos testes nos 
simuladores. Quando todos os testes estiverem finalizados, a 
aeronave receber a certificação das autoridades e a primeira 
unidade do Legacy 500 for entregue, o mundo da aviação 
executiva poderá brindar o início de uma nova era. 

 
 

https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/a-bordo-do-embraer-legacy-500.html?utm_campaign=aeroclipping_-_27_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

https://sindag.org.br/noticias_sindag/mossmann-oferece-curso-sobre-meteorologia-para-aplicacoes-aereas/ 

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/12/5061414-em-terceira-proposta-aeronautas-aceitam-acordo-e-dao-fim-a-greve.html?utm_campaign=aeroclipping_-_26_de_dezembro_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

https://noticias.r7.com/economia/sindicato-dos-aeronautas-rejeita-nova-proposta-do-tst-e-greve-e-mantida-pelo-quinto-dia-23122022
https://www.acmossmann.com.br/
mailto:mossmann.capacitacao@hotmail.com


12 
 

Próximos eventos 

 

Saiba mais em nosso site: 

www.afaccasabranca.com  

http://www.afaccasabranca.com/
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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/

	+ Gaúchos recebem treinamento sobre gafanhotos;
	+ Sem pilotos de Embraer na Delta Airlines;
	+ Novo documentário conta história da VARIG;
	+ IATA lança programa foco no cliente da Aviação;
	+ Alunos já podem ser lançados em planos de vôo;
	+ Aeroporto de Recife é o 2* melhor do mundo;
	+ Greve de pilotos e comissários brasileiros;
	+ Greve de pilotos na TAP Airlines;
	TÉCNICOS GAÚCHOS TÊM TREINAMENTO SOBRE GAFANHOTOS NA ARGENTINA
	IATA lança programa para promover foco no cliente da aviação
	Pilotos alunos já podem ser registrados nos planos de vôo
	Aeroporto do Recife é o segundo melhor do mundo, diz pesquisa
	Pilotos e comissários decretam greve nacional a partir de 19 de dezembro
	Greve de pilotos e comissários provoca atrasos em voos em aeroportos
	Mais voos são cancelados e atrasam no 5º dia de greve dos aeronautas, após rejeição à proposta do TST
	MOSSMANN OFERECE CURSO SOBRE METEOROLOGIA PARA APLICAÇÕES AÉREAS

	Em terceira proposta, aeronautas aceitam acordo e dão fim a greve

