DOMINGO AÉREO AFA 2018
19/08/2018
Para adequar o nome do evento à realidade dos demais dessa natureza realizados em
outras unidades, a partir de agora ele passa a se chamar Portões Abertos. Com isso
resgatamos também uma tradição de 40 anos: nosso primeiro Portões Abertos aconteceu
em 1978.

O site do evento com todas as informações, link para reservas de ingresso, atrações, cadastro
de imprensa e muito mais é www.domingoaereo.com.br A AFA ainda esta aguardando as
conformações das atrações , conforme forem confirmando , vocês poderão ver através do site
do evento, redes sociais, ou através desta pagina , onde a AFAC manterá todas as novidades
atualizadas, programe-se e venham prestigiar este magnífico evento.
Siga-nos através de nossos canais e fique atualizado sobre o evento:
Instagran: Veja nossas fotos, vídeos, matérias e muito mais através do Instagran da AFAC , acesse o link
abaixo : https://www.instagram.com/afacaviacao/?hl=pt-br
Facebook através do link : http://www.facebook.com/AFACaviacao
Fotolog , acesse o link: https://www.flogao.com.br/afaccb
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow
Galeria de Fotos da AFAC :
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://www.flogao.com.br/afaccb

Domingo Aero AFA 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xsej13qVw_4&feature=youtu.be

Domingo Aéreo 2007
https://youtu.be/mS_NrRgf2FU

www.afaccasabranca.com

Atrações conformadas:
T-25 Universal(AFA)

Locutor Vádico

T-27 Tucano (AFA)

Esquadrão Gavião

Esquadrilha da Fumaça

Aeroclube de Pirassununga

PT-19

Aviação e Musicas

Fundação Marcos Pontes

JU Helps

Marcio Oliveira

EPCAR

Reencenação Histórica

EEAR

13º Regimento de Cavalaria

Monte Castelo

Mecanizado

L-39 Albatros

Esquadrilha Extreme

Luiz Antonio O Jr

www.afaccasabranca.com

Denis Schwarzenberg

Atrações Confirmadas ( Continuação)
Richieri Skhoi 31

Canal Aero

A-4 Skyhawk!

Villela Aero Sports

CVV- AFA

Esquadrão Jaguar

Esquadrão Pantera

F-5EM

C-97 Condor

Policia Militar Águia

R-35A Carcará

Anequim

Super Cougar

Falcões –FAB

Aeromodelismo

Drones

Lidio Bertolini

Arnaldo Ferrari

www.afaccasabranca.com

Programação do evento
Lembramos que, devido a contingências operacionais e climatológicas, podem ocorrer
mudanças até o dia do evento.

www.afaccasabranca.com

O evento
19 de Agosto de 2018, ocorreu mais uma edição dos Portões
Abertos AFA 2018, na cidade de Pirassununga SP, e a AFAC foi
conferir e tras agora para você o que de melhor aconteceu.
www.afaccasabranca.com

Chegamos por volta das 06:15 da manha e aguardamos a liberação dos portões que
aconteceu as 07:00, após estacionar o carros fomos ate o local, no setor W da
Academia, onde observamos a presença de varias aeronaves ( Conforme Foto, e vídeo
abaixo), por volta das 7:30 o Aguia da policia militar do estado de são Paulo chegou ao
evento, após foi a decolagem do Pegassu 51 para um vôo de patrulha, e por volta das
8:30 tivemos a chegada da esquadrilha Extreme, e do Pioneiro 48. O Evento teve sua
abertura com a locução do Vadico as 09;00 e seguiu conforme a programação acima
exposta, apenas com a chegada do Condor 05 (Brasilia) que não estava na
programação. O show ficou por conta dos pilotos acrobáticos, helicopiteros,
esquadrilhas Extreme, e da Fumaça, aeronaves da Academia (T-25, T-27, e Planadores),
e lógico o alto da festa foi com as passagens do F-5M ( Jambok 04) e o VF1 A-4 ( Falcão
47). Abaixo o link do vídeo do evento no youtube, e algumas fotos.
Link do Vídeo: https://youtu.be/iN7SPRkCB5Q

www.afaccasabranca.com

2* Spotter Day RAO

No dia 08 de Dezembro a AFAC em parceria com a Revista Aero
Latina, realizou a segunda edição do Spotter Day no Aeroporto
Leite Lopes, em Ribeirão Preto SP.
Através do Link abaixo você poderá acompanhar como foi esse
dia, que contou com um intenso trafego aéreo.
Acesse o linK: https://youtu.be/t3vb1Mr9aHo

Treinamento para o Espadão 2018

No dia 05 de Dezembro a AFAC flagrou o treinamento aéreo do esquadrão
Cometa para a entrega do Espadão a turma Jaguar, que acontecerá no dia
08 de Dezembro 2018. Veja um pouco desse flagrante através do link
abaixo: https://youtu.be/mldIm-Vjd7w

Demonstração Esquadrilha da Fumaça em Casa Branca SP 2018

A AFAC juntamente com a PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS
DORES tem a honra de Informar que depois de 9 anos a Esquadrilha da
Fumaça estará presente na cidade de Casa Branca, no Encerramento do
Cerco de Jericó.

Será no dia 02 de Dezembro de 2018 as 17:00
No clube de Aeromodelismo, no Aeródromo Municipal de Casa Branca SP

Será a primeira demonstração na cidade, com os novos A-29 Super Tucano.
Veja um pouco da Demonstração no ano de 2009 ainda com as aeronaves T27:
Link 2009: https://vimeo.com/296066843

Missão Precursora
No dia 12 de Novembro o Capitão” Grothe” (Fumaça 2) efetuou a missão
precursora na cidade, essa missão tem como finalidade definir local de
demonstração, plano de resgate , entre outros. Na Parte da Manhã o Capitão
conheceu a cidade, pontos estratégicos, e no período da Tarde, o mesmo
voltou a bordo do A-29 Super Tucano e efetuou diversas passagens conforme
você poderá ver no Link abaixo das Fotos.

Link da Missão Precursora: https://youtu.be/vniOGR31az0

Cartaz da Demonstração

A paróquia Nossa Senhora das Dores de Casa
Branca SP, juntamente com a AFAC tem a honra de
convidar você para o encerramento do Cerco de
Jericó, esse encerramento será com a Presença da:

Esquadrilha da Fumaça
Em Casa Branca SP

Será dia 02 de Dezembro de 2018 as 17:00 no Clube de Aeromodelismo

no aeroporto municipal de Casa Branca.

Entrada Franca
Informações
WhatsApp: 19-99381.6636

www.afaccasabranca.com

No dia 23 de novembro foi expedido o NOTAN de
Demonstração da Esquadrilha da Fumaça para Casa Branca.
Veja o convite do Capitão Grothe
(Fumaça 2) através do Link abaixo:
Link:
https://vimeo.com/user79260266/rev
iew/302439197/290e529a25

Limpeza do Local
No dia 28 de novembro
a Prefeitura inicial a
limpeza do local onde
o publico ficara no
momento da
Demonstração.
No dia 29 de Novembro foi o dia de preparar a estrada que liga o Local da
demonstração até a rodovia e a montagem do Palco onde ficara o Narrador (Capitão
Esteves) e das tendas para a Praça de alimentação, veja abaixo:

No dia 30 de Novembro de 2018 o Capitão Barra ( Fumaça 06 Ala Direito externo)
esteve em Casa Branca para ministrar uma palestra aos jovens do ensino médio do
colégio estadual Dr. Francisco Thomas de Carvalho, e a AFAC foi a encarregada de
busca-lo , sendo assim vamos trazer através deste vídeo um pouco de como foi esse
dia. Link: https://youtu.be/Spvhi9sD7zc

No domingo dia 02 as 08:30 , o pessoal que vende artigos de
aviação começou a montagem de suas barracas no local do
evento,a Meteorologia era péssima, e as previsões não eram
animadoras, mas por volta das 15:30 o tempo melhorou o publico
começou a chegar, as 16:00 chegou o Capitão Esteves ( Fumaça
05) que era o responsável pela locução do dia , após um Briefing
com a equipe de Resgate o aval foi dado e estava tudo pronto para
dar-se inicio a Demonstração de numero 3.850, e exatamente as
17:00 chega no céu de Casa Branca o Esquadrão de Demonstração
Aérea, Popularmente conhecida com Esquadrilha da Fumaça.
Veja no link Abaixo como foi esse espetáculo, e o que nos resta
agora é gostinho de quero mais.
Link do Video: https://youtu.be/i3xiE5rWqA4

Informações:

Através do site www.afaccasabranca.com
E-mail: afaccb@gmail.com , afaccb@yahoo.com.br

Whtasapp: 19-993816636 ou

Pulverização Agrícola

Este vídeo é para quem gosta da Aviação agrícola, nele você
poderá ver desde o momento do Pouso, Decolagem, como
também como é feita a aplicação, de forma como se estivesse
de telespectador.
Link: https://youtu.be/qCOy6yPiE_k

Air Tractor

No dia 11 de novembro de 2018 esteve presente no aeródromo de Casa
Branca SP (SSCB), uma aeronave Air Tractor de matricula PR-CTS, e a
AFAC trás através do vídeo abaixo um pouco desta aeronaves.
Link: https://youtu.be/pCyPvmxwtXY

Demonstração Esquadrilha da Fumaça em Mogi Mirim-SP

No dia 04 de Novembro de 2018 a AFAC foi até a cidade de Mogi Mirim, interior de São
Paulo, conferir a Demonstração da Esquadrilha da Fumaça. Mais uma vez a
Demonstração de Mau Tempo, precisou ser efetuada, devido as condições de
Meteorologia na hora do evento. Esse tipo de demonstração é restrita ao vôo mais
nivelado, devido ao teto baixo( Nuvens Baixas), mesmo assim é sempre um Espetáculo
a Demonstração. Porém ao longo da demonstração as condições melhoraram e a
Esquadrilha conseguiu realizar manobras de Bom tempo, o que levou o Publico ao
delírio, acompanhe através do link abaixo como foi essa Demonstração.
Confira através do Link: https://youtu.be/Je_cu7GQLqI

Demonstração Esquadrilha da Fumaça em Itapira-SP

No dia 27 de Outubro a AFAC foi até a cidade paulista de Itapira, conferir a
Demonstração da Esquadrilha da Fumaça. Uma demonstração um pouco diferente das
que estamos acostumados, pois, as condições de meteorologia e de vento, fizeram
com que a demonstração fosse prejudicada, fazendo assim com que a Esquadrilha da
Fumaça realiza-se a sua demonstração chamada de “ Demonstração de Mau Tempo”.
Essa demonstração é restrita ao vôo mais nivelado, devido ao teto baixo( Nuvens
Baixas), mesmo assim é sempre um Espetáculo a Demonstração.
Confira através do Link: https://youtu.be/z4wT3t_9J3U

50 Anos do BEM-110 Bandeirantes

No dia 22 de outubro o EMB-110 Bandeirantes completou seus 50 anos do seu
primeiro voo, e para comemorar a Embraer realizou no dia 26/10 na sua sede em São
José dos Campos SP um evento , com a participação da Esquadrilha da Fumaça e
muito mais , nosso correspondente em São José dos Campos , Rafael , nos mandou
algumas fotos e vídeos e a AFAC traz ate você no link abaixo:
Link: https://youtu.be/U6YZVfptdFQ

Simulador de Voo

A AFAC foi até o centro de Treinamento da CAE em Hoofddorp, na
Holanda , e traz até você um pouco de como é a operação de um Simulador
olhando pelo lado de fora do Equipamento.

Link do vídeo: https://youtu.be/b5Qrx8c8v20

Grupamento de Radiopatrulha Aérea "João Negrão”

A PMESP foi pioneira da aviação no Brasil. No dia 15 de agosto de 1984 estava oficialmente criado o
GRPAe João Negrão (Grupamento de Radiopatrulha Aérea) e que atualmente opera uma frota 30
aeronaves e 11 bases, sendo a maior unidade do gênero na América Latina, no Hemisfério Sul e uma das
15 maiores de todo o mundo¹. Maior, inclusive, do que muitos Esquadrões de Asas Rotativas da Força
Aérea Brasileira.Os cinco GRPAe's de São Paulo, Campinas e São José dos Campos são equipados com
Grupo de Resgate e Atenção as Urgências e Emergências (GRAU), que é considerado a "tropa de elite"
do Estado no Resgate de Emergências Médicas (REM). A próxima a receber será Piracicaba, que vai
atender a sede, e também três cidades da região de São Carlos, ou seja; Analândia, Brotas e Itirapina
(Represa do Broa).

Asas Rotativas
23 Helibrás AS 350B/BA e B2 Esquilo (Águias)1 Eurocopter EC135T22 Schweizer 300CBi
(Gavião)1 Agusta AW-109 (Aguia 32)
Sede Grupamento de Radiopatrulha Aérea
GRPAe São Paulo (CPC & CPM)
Bases de Radiopatrulha Aéra
BRPAe São José dos Campos (CPI-1), BRPAe Campinas (CPI-2), BRPAe Ribeirão Preto
(CPI-3), BRPAe Bauru (CPI-4), BRPAe São José do Rio Preto (CPI-5), BRPAe Santos na
Praia Grande (CPI-6), BRPAe Sorocaba (CPI-7), BRPAe Presidente Prudente (CPI-8),
BRPAe Piracicaba (CPI-9), BRPAe Araçatuba (CPI-10)

Link do Vídeo:
https://youtu.be/yVa1-YlQTxY

3* Etapa do Campeonato Mineiro de paraglider's

Aconteceu nos dias 29 e 30 de Setembro de 2018, na cidade de Poços de
Caldas MG o 3° Campeonato de vôo livre,o campeonato foi realizado na
Rampa Sul (Clube PoçosCaldense de Voo Livre) da cidade e contou com
diversos atletas de varias cidades em torno de 20 paraglider's. Acesse o
link abaixo para assistir como foi o primeiro dia deste campeonato.
Link: https://youtu.be/u8_k9Bninhk

Embraer E-2
PR-ZFV

Entre os dias 19,20,21 de Setembro a aeronave E-2 da Embraer realizou diversos teste
de frenagem em pista molhada no Aeroporto Leite Lopes na Cidade de Ribeirão Preto
interior de São Paulo, após vários caminhões jogarem água sobre a pista a aeronave
efetuava o pouso com a frenagem em pista molhada.
No link abaixo você poderá acompanhar um pouco de como foi esse teste, as imagens
estão em uma qualidade inferior, pois foram feitas através de um celular devido a
surpresa da ocorrência.
Link: https://youtu.be/PRUFMtaPyUA

Desfile 7 de Setembro Pirassununga – SP (2018)

A AFAC esteve presente no desfile em comemoração ao dia da
Independência do Brasil, 7 de Setembro, na cidade de Pirassununga.
O publico presente pode acompanhar, o desfile de tropas do Exercito e da
Aeronáutica, Performance de aeronaves militares (T-25 Universal), e de
Tanques de Guerra, alem da participação das Policias , Militares,
Rodoviária, Florestal Guarda civil, Bombeiros, e muito mias. Para ver como
foi um pouco desse desfile acesse o Link Abaixo:
Link do Vídeo: https://youtu.be/Q_VYQXy2CTA

2* Encontro de Aviador Jataí GO

Entre os dias 17 a 19 de agosto aconteceu na cidade de Jataí, no estado de
Goiás, o Segundo Encontro de Aviadores, evento que reuniu muitas
aeronaves, um bom bate papo e comida de qualidade. Nos da AFAC
através do membro Gabriel Fernandes trazemos a você um pouco de
como foi o evento.
Link do Vídeo: https://youtu.be/EF0hK5ssZ20

Fotos: Gabriel Fernandes

17* Guaxupé Aerofest 2018

Entre os dia 28 e 29 de julho aconteceu mais uma edição do tradicional Guaxupé Aerofest,
neste ano de 2018 a edição de numero 17. Após o nosso credenciamento,no dia 28, fomos
apara área de operações, onde as aeronaves convidadas estavam chegando, observamos a
chegada da aeronave Cessna Aerobat, a chegada da aeronave CAP 10 Cmt Faco e a Chegada da
Aeronave RV-07 do cmt Douglas Lourenço, essas três foram as responsáveis pelo show aéreo
de acrobacia no dia, juntamente com os pára-quedistas. Em meio a tantas dificuldades em que
nosso Pais se encontra e a alta dificuldade para realização de um evento aéreo, o 17* Guaxupé
Aerofest 2018, foi um sucesso, contando com um publico, uma praça de alimentação bacana e
alem das aeronaves que era a atração principal uma maravilhosa exposição de carros antigos.
Abaixo segue o link do vídeo do evento, parabéns aos organizadores do 17* Guaxupé Aerofest.
Link do Vídeo: https://youtu.be/FUBDYjUvOfc

Jet Trainer Boeing 737

Neste vídeo você vai ficar por dentro de como é um Jet Trainer, vai saber
sobre o curso, para que serve, valor, e acompanhar uma seção do Jet
Trainer.
Acesse o Link: https://youtu.be/yw8Eoxk02So
O Primeiro Secretario da AFAC Felipe Franco, foi realizar o treinamento de
Jet Trainer para seu currículo, e trás para você um pouco deste conteúdo,
aproveite, tire suas duvidas , deixe seu like e se inscreva no Canal.
Acesse também nosso site www.afaccasabranca.com

Spotter Aeroporto de Ilheus-BA

No dia 20 de julho de 2018 a AFAC esteve no Aeroporto de Ilheus (SBIL), e traz a você
um pouco de como foi o Spotter neste dia.
O Aeroporto de Ilhéus — Jorge Amado é um aeroporto situado na cidade de Ilhéus, no
estado da Bahia, distante 446 quilômetros da capital, Salvador, é a principal porta de
entrada de turistas para a Costa do Cacau.Localizado a 3 km do centro de Ilhéus, na zona
sul da cidade, é o segundo aeroporto mais movimentado do interior do Nordeste brasileiro,
atrás apenas do Aeroporto de Porto Seguro. Sendo assim o aeroporto mais movimentado
entre os administrados pela Infraero no interior da região. O aeroporto dispõe de um
terminal de passageiros capaz de atender a 700.000 passageiros/ano. É um dos poucos
aeroportos do interior a operar as quatro grandes companhias aéreas brasileiras
(Gol, LATAM, Azul e Avianca Brasil).
Atraves do Link você poderá ver como foi o dia de operação em que a AFAC esteve
presente:
https://youtu.be/cvZP7JDyjHQ

Experimental Day 3

Experimental day 3 aconteceu no aeroporto de Mogi Mirim/SP ( SDMJ )no dia
14/07/2018 , através do link abaixo você pode acompanhar um pouco de como
foi este evento.
Link : https://youtu.be/uspbVPqOtyY

ExpoMarte 2018

Entre os dias 05 a 07 de julho, aconteceu no
PAMA-SP o ExpoMarte 2018, acompanhe
neste Link: https://vimeo.com/279162981
um pouco de como foi o evento. Fotos de
membros da AFAC.

Aeroporto de Amesterdã Schiphol

Aeroporto de Amesterdão Schiphol O Aeroporto de Amesterdão-Schiphol (IATA: AMS, ICAO:
EHAM), é o principal aeroporto dos Países Baixos e um dos principais aeroportos da Europa.
Localiza-se ao sudoeste de Amesterdão. Schiphol foi o quarto aeroporto mais movimentado da
Europa em 2014, com cerca de 55 milhões de passageiros, após Heathrow (Londres), Charles
de Gaulle (Paris) e Rhein-Main (Frankfurt).[1] Devido ao imenso tráfego, algumas companhias
aéreas de baixo custo decidiram mudar de aeroporto e em vez de ficarem em Schiphol, foram
para Aeroporto de Roterdã-Haia. O aeroporto está localizado no município de
Haarlemmermeer, no sul da província de Holanda do Norte e está localizado a cerca de 15
quilômetros a sudoeste de Amesterdão. O aeroporto é de propriedade do Schiphol Group
(nome registrado: "NV Schiphol Airport"), cujos accionistas são o Estado neerlandês, os
municípios de Amesterdão e Roterdão, e Aéroports de Paris. Schiphol é o lar da companhia
aérea holandesa KLM, Corendon Airlines, Arkefly e Transavia. Além disso, é o centro europeu
do Delta Air Lines, também como base para a Vueling e a EasyJet. Schiphol está localizado a
poucos metros abaixo do nível do mar e tem seis pistas.

Link 01 (2017) : https://youtu.be/WDD8EzYkE7c
Link 02 (2018) : https://youtu.be/e-YNeycWo24

Espadim AFA 2018

No dia 06 de Julho a AFAC esteve presente na Entrega de Espadim AFA
2018 ( Academia da Força Aérea) da turma MIHOS. Enquanto
aguardávamos o inicio da entrega do Espadim, podemos acompanhar a
Decolagem e pouso do Caravam C-108 da FAB, a chegada e pouso do
Embraer 145 VC-99, o Pouso do Brasília BEM-120, e a decolagem e pouso
do Esquilo do SAR da AFA. Durante a cerimônia o que pode ser visto foi a
sincronia tanto dos Cadetes no solo como do Esquadrão APOLO (T-25
Universal), e o encerramento foi por conta da nossa Ilustre Esquadrilha da
Fumaça.
No link abaixo vocês podem acompanhar como foi essa entrega de
Espadim para a turma MIHOS : https://youtu.be/THJaVUw3GhU

Para saber mais detalhes entre em contato com a AFAC através do site
www.afaccasabranca.com

1 dia de Spotter no Aeroporto de Viracopos
Entre os dias 27 e 28 de janeiro de 2018 a AFAC esteve nas imediações do
Aeroporto Internacional de Viracopos (SBKP) em Campinas interior de São Paulo, onde
podemos observar vários tráfegos em procedimento de Decolagem, pela cabeceira 15 .

O ponto onde a AFAC estava era no prolongamento do eixo de decolagem,ou
seja estávamos na cabeceira 33, e observamos decolagem do ATR PR-AKF da Azul
Linhas Aéreas, a decolagem do A-330 de matricula PR-AIV, entre outros, que vocês
poderão acompanhar através de nosso canal do Youtube no Link:
https://youtu.be/HiE5g3Bbh2I e não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like ,
para que possamos dar continuidade no trabalho, e também você pode ver o vídeo
através de nosso canal no Vimeo no Link: https://vimeo.com/253227128

Forte Tempestade na Academia da Força Aérea

Na tarde do dia 18/02/2018 , um grande tempestade atingiu a Academia
dá Força Aérea , localizada na cidade de Pirassununga no interior de São Paulo ,
carinhosamente apelidada como Ninho das Águias , causando muitos prejuízos
materiais , e danificando algumas aeronaves , conforme fotos e vídeos abaixo .
Metar SBYS 181600 11021G40KT 1000 +TSGRRA BKN045 FEW050CB 18/18 Q1014
Video: https://vimeo.com/256331119

Treinamento Militar no Aeroclube de Pirassununga

No dia 20/02/2018 o Exército Brasileiro , efetuou
um treinamento militar no Aeroclube de Pirassununga, na
cidade de Pirassununga SP , e a AFAC esteve presente e
trás a você um pouco do que aconteceu , através do link :
https://youtu.be/2LnAGW9YkrQ
Não deixe de se inscrever em nosso canal , e
deixe seu like,isto nos ajuda a manter esse trabalho .
Acesse também nosso site e conheça nosso trabalho ,
www.afaccasabranca.com

Irresponsabilidade na Terminal São Paulo

Infelizmente no dia 25/25 de Fevereiro de 2018, um dos nossos parceiros da
AFAC registrou mais esse atentado as vias aéreas na terminal mais movimentada do
Brasil e as vezes da América do Sul . A Terminal São Paulo, que já sofre com a presença
de balões a algum tempo, e a fiscalização Brasileira e falha, trazendo um transtorno
enorme e sem contar os riscos a atividade aérea na Terminal SP.

Grupo de Transporte Especial (GTE) em
Ribeirão Preto SP

No dia 14 de Março de 2018, recebemos a informação de que a comitiva
Presidencial, operaria na cidade paulista de Ribeirão Preto, e a AFAC se deslocou até o
Aeroporto de Leite Lopes (SBRP) para cobrir esta Operação.
Enquanto aguardávamos a chegada da Comitiva, acompanhamos vários pousos e
decolagens de diversas aeronaves, como : King Air , Phenon, Agusta 109, e as
aeronaves das Companhias Passaredo Linhas Aéreas, Azul Linha Aéreas, e LATAM
Linhas Aéreas, e as três da Comitiva Presidencial , o Embraer VC-99B (FAB 2592),
Embraer VC-2 (FAB 2590) e o Airbus VC-01 (FAB 2101), que efetuaram o pouso pela
cabeceira 36 do aeroporto.

Acessando o Link: https://youtu.be/AsEZY1ighcg
você poderá acompanhar através de um vídeo como foi esta chegada, no Aeroporto
de Ribeirão Preto SP.

Participação dos Balões na 115* Festa da Padroeira
Nossa Senhora das Dores (Casa Branca SP)
No dia 27 de maio de 2018 a Igreja Católica da Cidade de Casa Branca, interior
de São Paulo, encerrou a edição da 115* Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores,
e nesse encerramento, contou com a participação de um dos Balões que estarão
presente no 31* Campeonato Brasileiro de Balonismo que se inicia no próximo dia 04
de junho , no Aeródromo Municipal de Casa Branca SP.
A Santa Padroeira da Cidade de Casa Branca chegou a bordo do Balão PP-XBY, e
efetuou o pousa as 08:00 , no Aeródromo de Casa Branca, na presença dos Fieis.
Abaixo segue algumas fotos , e também o Link do vídeo para que vocês possam assistir
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cWrqTBVL5_s

31* Campeonato Brasileiro de Balonismo
O 31* Campeonato Brasileiro de Balonismo, foi realizado entre os dias 04 a 10 de junho de 2018, no
aeródromo Municipal da Cidade de Casa Branca SP. A AFAC efetuou a cobertura total do evento,
publicando fotos, vídeos em todos os canais, e um vídeo por dia do evento no youtube, no dia 8
tambem o vídeo do Night Glow . Para facilitar para vocês logo a baixo estão os endereços dos nossos
canais e abaixo das fotos a data e o link do vídeo no youtube , esperamos que goste do que vão ver.
Instagran: Veja nossas fotos, vídeos, matérias e muito mais através do Instagran da AFAC , acesse o link
abaixo : https://www.instagram.com/afacaviacao/?hl=pt-br
Facebook através do link : http://www.facebook.com/AFACaviacao
Fotolog , acesse o link: https://www.flogao.com.br/afaccb
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow

Links Canal do Youtube:
01- Voo treino (02/06/2018):
https://www.youtube.com/watch?v=5DaqWVGA8_4&feature=youtu.be
02- Voo Treino (03/06/2018): https://www.youtube.com/watch?v=Z9sKK6pg98Y&list=UUc8SgEzcKZopeuYJntTEow
03- Primeiro dia de Provas ( 04/06/2018): https://www.youtube.com/watch?v=FFaCKpBcqTI
04- Segundo dia de Provas e Apresentação do Balão Cativo Bidu Turma da Monica:
https://www.youtube.com/watch?v=ujwwE2d9YBI
05- Terceiro dia de provas (06/06/2018): https://www.youtube.com/watch?v=ynn3bnElq0s
06- Quarto dia de Provas (07/06/2018): https://www.youtube.com/watch?v=w4ou3igUIDs
07- Quinto dia de Provas (08/06/2018): https://www.youtube.com/watch?v=1RRfOZr6VCA
08- Night Glow -08/06/2018: https://www.youtube.com/watch?v=fDkNGWkH54k
09- 6* dia de Provas/1* dia de Show Aéreo(09/06/2018):
https://www.youtube.com/watch?v=soC8h7P4c5I
10- Ultimo dia de Provas(10/06/2018): https://www.youtube.com/watch?v=BWcA4wZIleM

Galeria de Fotos do 31* Campeonato Brasileiro de Balonismo:
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://www.flogao.com.br/afaccb

Aeronave DC-03 (PT-KYX)

Para quem gosta de Historia da Aviação, no sitio Carroção no
municipio de Tatui, interior de São Paulo , vocês podem encontrar
essa ave rara , um DC-3 de Matricula PT-KYX, que segundo a
historia foi operado pela FAB ganhando o registro FAB 2035, ate o
final dos anos 70, onde foi vendido para VOTEC onde ganhou o
prefixo acima e depois vendido para a RICO linhas Aéreas. Em
1989 (14/02/1989 segundo o site da ANAC) a RICO vendeu a
aeronave ao Sítio do Carroção, na cidade de Tatuí/SP, sendo
transportada em dois caminhões, de Roraima até seu local
definitivo, onde permanece apoiado em duas árvores petrificadas
no meio da mata. Para saber mais um pouco sobre a historia dessa
aeronave acesse o link: https://youtu.be/GuGRdYvMU0U e se
quiser conhecer a aeronave entre em contato com o Carroção
atraves do e-mail: carrocao@carrocao.com ou telefone : 15-33052000 ou pelo site www.carrocao.com.br
www.afaccasabranca.com

Link de vídeos que não entraram com matérias
+ Sobrevôo aeronave Trike sobre o Aeródromo de Casa Branca:
Link: https://vimeo.com/301254297
+ Aguia da Policia Militar
Link: https://vimeo.com/281460612
+ Humor na Aviação (Stand AP)
Link: https://vimeo.com/270669228
+ Spotter Esquadrilha da Fumaça
Link: https://youtu.be/3CRO7wCIX9I
+ Cessna C-152
Link: https://youtu.be/B5fU4dqNQr0
+ ASA Brasil 2018
Link: https://youtu.be/uLJOBioOEXE
+ Treinamento de Aviação de Asas Rotativas do Exercito
Link: https://youtu.be/fiRlJdhNv1U
+ Aeroporto de Viracopos Campinas SP
Link: https://youtu.be/oH5NfAYrHSs
Para mais vídeos acesse o nosso canal do Youtube:
Link: https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow

