
Eventos 2021 
Solenidade de Entrega de Espadins 

dos Cadetes da Turma MIHOS – 2021 
 

 
 

Curiosamente nós da AFAC Aviação estivemos presente na entrega 
do Espadim da Turma MIHOS, que aconteceu no ano de 2018, 
onde o cadete foi declarado Aspirante a Oficial da FAB, essa 
cerimônia você pode ver no link: https://youtu.be/THJaVUw3GhU  
 
Voltando para a  cerimônia do dia de hoje, infelizmente devido a 
situação da pandemia, não obtivemos o acesso ao interior da 
Academia da Força Aérea (AFA), sendo assim acompanhamos a 
chegada de aeronaves e o desfile aéreo das imediações da AFA.No 
link abaixo você poderá ver como foi o Desfile Aéreo da Declaração 
de Aspirantes da Turma MIHOS. 
 
Link: https://youtu.be/AcVsGDbsT-c  
 

 
 
Veja a nossa galeria de Fotos:  

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

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

O dia 10 de Dezembro de 
2021 foi marcado pela 
Solenidade de Entrega do 
Espadão aos cadetes da turma 
MIHOS do 4* ano da 
Academia da Força Aérea 
(AFA).  Essa solenidade marca 
a vida do cadete aviador , 
onde a partir de agora ele se 
torna um oficial da Força 
Aérea Brasileira (FAB). 
 

https://youtu.be/THJaVUw3GhU
https://youtu.be/AcVsGDbsT-c
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


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

 

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

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

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

 

No dia 20 de novembro (Sábado) às 14h a 
EJ Escola de Aeronáutica promove na 
cidade de Americana-SP o primeiro EJ 
FLY IN EXPERIENCE.O evento é 
exclusivo para clientes e amigos, que terão 
a oportunidade de participar e prestigiar 
demonstrações aéreas a partir das 14h até 
as 18h. 
Essas são algumas atrações que já estão 
confirmadas para o Americana Fly in 
Experience 2021: 

+ Vadico (Narrador); 

+ Esquadrilha EJ; 

+ Super Decathlon; 

+ Cessna Aerobat C-152; 

+ Beagle; 

+ Planador Grob; 

+ Sukhoi 26: 

+ Extra 330. 

 
 

 

 

 

 

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


Mockup da aeronave F-39 Gripen 
 

 
 

Já há alguns anos, encontra-se em exposição pelos estados Brasileiros um 

Mockup em tamanho real da Aeronave F-39 Gripen. E para comemorar a 

semana da ASA que ocorre no dia 23 de Outubro a Força Aérea Brasileira, em 

conjunto com o ParkShopping Brasília , disponibilizou para o publico a visitação 

a esse muckup entre os dias 09 e 24 de outubro no segundo piso do Shopping! 

Nós da AFAC Aviação estivemos visitando e através do link abaixo você 

poderá ver e conhecer um pouco mais dessa Aeronave o F-39 Gripen. 

 
Link do vídeo: https://youtu.be/7U6p7Md31Vw  
 

 
 

Veja a nossa galeria de Fotos:  

Fotolog:  

http://www.iflog.co/afacaviacao 

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

A Força Aérea Brasileira (FAB) 

deverá receber no próximo mês as 

suas primeiras unidades da 

Aeronave Multi – Missão F-39 

Gripen.  Foram adquiridos um total 

de 36 unidades e desde o mês de 

agosto de 2020 encontra-se no 

Brasil o protótipo da aeronave, que 

esta em vôo de certificação! 

https://youtu.be/7U6p7Md31Vw
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Reno Air Race 2021 
 

 

 

 

 
  

Reno Air Racing Association 
Há mais de 50 anos, o primeiro avião subiu no deserto de Nevada para dar 
início ao que se tornaria o STIHL National Championship Air Races e nasceu 
um legado. Um legado de história, patrimônio e preservação. De ousadia, 
imaginação e admiração. De memórias feitas, tradições formadas e lendas 
criaram uma corrida incrível de cada vez. Motores rugindo. Multidões 
aplaudindo. Corações batendo forte. Este é o automobilismo mais rápido da 
Terra - uma emoção única que você tem que ver, ouvir e sentir para 
acreditar. Isso é clássico, legal e contemporâneo, tudo em um. Esta é a vida a 
500 milhas por hora. Esta é a STIHL National Championship Air Races. O 2021 
STIHL National Championship Air Races será realizado de 15 a 19 de 
setembro. A AFAC Aviação estará presente na edição deste ano através de 
nosso correspondente “@Shoresy”, e divulgaremos dia a dia o boletim diária 
do Reno Air Race 2021. 
 
Live/transmissões 
 

Para quem estiver afim de acompanhar as lives da Edição de 2021 da Reno Air 
Race , elas está disponibilizada no canal oficial do youtube e Facebook do 
Reno Air Race. Link abaixo: 
 

+ Youtube: https://www.youtube.com/user/RenoAirRacingAssoc  
 

+ Facebook: https://www.facebook.com/RenoAirRaces/  
 
Boletim diário da Edição 2021 da Reno Air Race 
15/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021.html 
16/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-2-dia-186092021.html 
17/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-3-dia-17092021.html 
 

18/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-4-dia-18092021.html 

 19/09: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-1909-5-dia.htm 
 

 

O 2021 STIHL National 
Championship Air Races retorna a 
Reno, apresentando corrida aérea 
frente a frente a velocidades que 

podem exceder 500 mph!  A 
 

A edição de 2021 acontecerá entre 
os dias 15 e 19 de Setembro em 

Reno EUA. Todas as informações 
sobre a corrida voc encontra 

acessando o site:viação e muito 
mais. https://airrace.org/ 

 

https://www.youtube.com/user/RenoAirRacingAssoc
https://www.facebook.com/RenoAirRaces/
http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-2-dia-186092021.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-3-dia-17092021.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-4-dia-18092021.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2021/09/reno-air-race-2021-1909-5-dia.html


1* dia do Reno Air Race – 15/09 (Fotos @Theaviationnut ): 
 

 
 

2* dia do Reno Air Race – 16/09 ( Fotos @Shoresy): 

 
 

3* dia do Reno Air Race – 17/09 (Fotos @Shoresy): 

 
 

4* dia do Reno Air Race – 18/09 (Fotos @Shoresy): 

 
 

5* dia do Reno Air Race – 19/09 (Fotos @Shoresy): 

 
 
Abaixo você poderá acompanhar as gravações das lives do Reno Air Race 
2021, dia a dia, veja: 
 

+Live 17/09 – 3* dia: https://youtu.be/tD2RiCy6SLo  
 

+Live 18/09 – 4* dia: https://youtu.be/VwiWichsVXg  
 

+Live 19/09 – 5*dia: https://youtu.be/IBYnWxUrQdA  
 

 
Essa foi a Edição do Reno Air Race 2021 

https://youtu.be/tD2RiCy6SLo
https://youtu.be/VwiWichsVXg
https://youtu.be/IBYnWxUrQdA


Itápolis Airshow Live - 2021 
A EJ Escola de Aviação promoverá no dia 12 de Setembro de 2021 em sua base na 
cidade paulista de Itápolis o “Itápolis Airshow Live 2021”.   

 
 

Essas são algumas Atrações que já estão confirmadas e vamos falar um pouco sobre 
elas: 

 Vadico Aero: Maior narrador e locutor de Eventos Aéreo no Brasil, evento com a sua 
presença e garantia de sucesso ( Veja o vídeo: https://vimeo.com/405882317 ); 

 Esquadrilha Fox: natural da cidade de Brasília, abrilhantará o evento com suas 
aeronaves RVs ( Veja o vídeo: https://youtu.be/5SsERLKm2VA ) ; 

 Bola Fly: um show espetacular a bordo do seu planador Grob ( Veja o vídeo: 
https://vimeo.com/578520976 ); 

 Felipe Rafaeli: A bordo do seu C-152 Aerobat fazendo acrobacia ( Veja o vídeo: 
https://vimeo.com/581539579 ); 

 Bazaia Team: Com sua aeronave clássica Bucker para o Itápolis Airshow ( Veja o 
vídeo: https://vimeo.com/581604443 ); 

 Esquadrilha Céu: natural do Rio de Janeiro chega no evento com seus Rvs ( Veja o 
vídeo: https://vimeo.com/581604949 ); 

 Marcio Oliveira: com seu Sukhoi 26 ( Veja o vídeo: https://vimeo.com/581800664 ); 
 Luiz Guilherme Richieri: Profissional da aviação comercial, vai voar no Itápolis air 

show o Sukhoi 31 ( Veja o vídeo:https://vimeo.com/582225876   ); 
 Tike Bazaia: com o clássico o NA – T6 ( Veja o vídeo: https://vimeo.com/582228652   ); 
 Douglas Lourenço: Vai demonstrar toda a capacidade da aeronave RV-7 ( Veja o 

vídeo: https://vimeo.com/583335460 ); 
 Luiz Panceri (FACO): chega ao Itápolis Airshow com a aeronave Cap-10B ( Veja o 

vídeo: https://vimeo.com/583335075  ) 
 Gardenal: mais uma atração a bordo do RV-7, no Itápolis Airshow 2021( Veja o Vídeo: 

https://vimeo.com/583334161   ); 
 Denis Schwarzenbeck: com a aeronave Extra 330 ( Veja o vídeo: 

https://vimeo.com/585390341  ); 
 CMTE Hernani: com a aeronave T-6 ( Veja o vídeo: https://vimeo.com/585390985  ); 
 Balila: com a aeronave PITTS S1C (Veja o vídeo: https://vimeo.com/585391933  ); 
 Monica Edo: Com a aeronave T-6 (Veja o Vídeo: https://vimeo.com/585389265  ); 
 Victor Yancovitz: Com a Aeronave Extra 300 ( Veja o vídeo: 

https://vimeo.com/585812790 ); 
 Cristiano Oliveira: com o Pitts S-2B para encantar o evento. 
 Esquadrilha da Fumaça: Realizará algumas Passagens no evento ( Veja o Vídeo: 

https://youtu.be/q21U2lI88Lc ). 
 
 

O evento será transmitido pela Ravelli 
Produtora, dia 12 de Setembro das 09h as 
18h, via live no canal oficial do youtube  da EJ 
Escola de Aviação. 
Link da 1* parte da Live: 
12/09 – 09h:  https://youtu.be/Z-9v2MkY3qo 
 
Link da 2* parte da Live: 
12/09 – 14h: https://youtu.be/MIVS_SzCU0U 
 
Veja no link como foi a edição do Itápolis 
Airshow Live 2020:   
       https://youtu.be/4Ntmd3Kb_Rk 
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https://vimeo.com/578520976
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https://vimeo.com/582228652
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https://vimeo.com/583334161
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https://vimeo.com/585390985
https://vimeo.com/585391933
https://vimeo.com/585389265
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Atrações confirmadas até o momento: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abaixo você poderá observar a programação do “Itápolis AirShow Live 2021”, vale 
lembrar que essa programação pode sofre alterações devido a meteorologia, e 
também inclusão de atrações pois nem todas as atrações confirmadas estão nessa 
programação: 
 

 
 

Confira abaixo algumas fotos da chegada de algumas aeronaves na sexta feira (10), 
fotos Victor Santos: 

 

 
 

 
 

 
 



Algumas fotos dos treinamentos no sábado (11): 

 
 

Fotos do Domingo(12): 

 
 

 
 
No link abaixo você poderá acompanhar os bastidores deste evento nas nossas 
lentes:  

Link: https://youtu.be/HbRpJXOxUTc 
 

E nos links abaixo você poderá acompanhar as lives que foram ao ar no dia 12 no 
período da manhã e da tarde, veja abaixo: 
 
Período da Manhã: https://youtu.be/Z-9v2MkY3qo  
  
Período da Tarde: https://youtu.be/MIVS_SzCU0U  
 
Nós da AFAC Aviação gostaríamos de agradecer a EJ Escola de Aviação e ao 
Aeroclube de Itápolis por nos proporcionar mais uma vez este espetáculo chamado “ 
Itápolis Airshow 2021”. 
 
Veja a nossa galeria de Fotos:  
 
Fotolog:  http://www.iflog.co/afacaviacao 
 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 
 
 
Gostaríamos também de agradecer ao Aeroclube de Pirassununga que nos ajudou a 
estar presente no evento, venha conhecer o Aeroclube de Pirassununga, acesse:  
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/  

 

https://youtu.be/HbRpJXOxUTc
https://youtu.be/Z-9v2MkY3qo
https://youtu.be/MIVS_SzCU0U
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/


EAA - AirVenture Oshkosh 2021 
 

Entre os dia 26 de Julho e 01 de Agosto de 2021 acontece a tradicional EAA – 
AirVenture Oskosh 2021, na cidade de Wisconsin nos EUA. 
 

 
 

Durante o encontro, a torre de controle do aeroporto, é a mais movimentada do 
mundo.  
 

+Trailer: 
A EAA disponibilizou um Trailer de propaganda para o Oshkosh 2021, veja no 
link: https://youtu.be/Kpgb7vrO1t8   
 
+ Site Oficial: 
Todos os detalhes do evento você pode acompanhar acessando o site Oficial 
do Oshkosh 2021: https://www.eaa.org/airventure  
 
+ Transmissão Ao Vivo (Lives): 
A transmissão será realizada pelo canal oficial da feira no, link abaixo, onde 
você poderá escolher a câmera que quer observar: 
 

https://bit.ly/3kF81v9 
 
Conhece a EAA - AirVenture Oshkosh? 
Através de nossos correspondentes estivemos presente na Oshkosh 2019, e 
no link abaixo você pode conhecer um pouquinho mais da maior feira de 
aviação do mundo: https://youtu.be/Pge6aqas-Ew  
 
+ Feira dia a dia: 
A partir do dia 23 de Julho através de nossos correspondentes  traremos a 
você o boletim diário da Eaa AirVenture Oshkosh 2021; 
 

- Dia 23/07- https://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/chegada-de-aeronaves-na-eaa-oshkosh-2021.html  
- Dia 24/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/eaa-airventure-oshkhosh-2021-dia-23-e.html 
- Dia 25/07- https://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/eaa-airventure-oshkosh-2021-dia-27072021.html  
*Dia 26/07- https://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/abertura-da-eaa-airventure-oshkosh-2021.html  
*Dia 27/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/eaa-airventure-oshkosh-2021-dia.html 
*Dia 28/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/eaa-airventure-oshkosh-2021-terceiro.html 
*Dia 29/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/eaa-airventure-oshkosh-2021-quarto-dia.html 
*Dia 30/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/eaa-airventure-oshkosh-2021-quinto-dia.html 
*Dia 31/07- http://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/eaa-airventure-oshkosh-2021-sexto-dia.html 
*Dia 01/08- http://afacaviacao.blogspot.com/2021/08/eaa-airventure-oshkosh-2021-ultimo-dia.html 
 

EAA AirVenture Oshkosh é um show 
aéreo anual  e reunião de  entusiastas 
da aviação realizada a cada verão 
no Aeroporto Regional de   Wittman  
em Oshkosh, Wisconsin , Estados Unidos. 
O show dura uma semana, geralmente 
começando na segunda-feira e 
terminando no Domingo. 
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Fotos e vídeos da Feira dia a dia: 
23 e 24/07: Link do Vídeo da chegada das aeronaves: https://youtu.be/DvHgRTSTKKg  

 
 

25/07: Vídeo da chegada de aeronaves e da feira: https://youtu.be/rqzQ3xP4OKs  

 
 

26/07: Abertura da Oshkosh 2021: https://youtu.be/uVWglAV4XZA 

 
 

27/07: segundo dia da feira: https://youtu.be/eGjXWaKEZmE  

 
 

28/07: terceiro dia da feira: https://youtu.be/FifpncFMt4k  

 
 

29/07: quarto dia da feira: https://youtu.be/tj10_Ztcb7A  

 
 

30/07: quinto dia da feira: https://youtu.be/IfkNhVrODQ0  

 

https://youtu.be/DvHgRTSTKKg
https://youtu.be/rqzQ3xP4OKs
https://youtu.be/uVWglAV4XZA
https://youtu.be/eGjXWaKEZmE
https://youtu.be/FifpncFMt4k
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31/07: Sexto dia da feira: https://youtu.be/z41WtYHyZRI  
 

 
 

01/08: Último dia da feira: https://youtu.be/k6bbxsJTIkA  
 

 
 

Apresentação noturna 
 

 
 

 
Essa foi a EAA AirVenture Oshkosh 2021. 

 
Gostaríamos de agradecer imensamente a @sarasota Avionics a 
@Aviashow , ao @David Damitz, @Dennis Long e @Don Krueger , 
pelas fotos e vídeos enviados a nós para que pudéssemos 
transmitir a você dia a dia de como foi a EAA AirVenture Oshkosh 
2021, e já gostaríamos de convidar a todos vocês para a: 
 

EAA AirVenture Oshkosh 2022 
25 a 31 de Julho de 2022 

 
Veja a nossa galeria de Fotos:  

 

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

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

https://youtu.be/z41WtYHyZRI
https://youtu.be/k6bbxsJTIkA
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Solenidade de Entrega de Espadins 
dos Cadetes da Turma Árion – 2021 

 

 
 

O dia 09 de julho de 2021 marcou a entrega dos Espadins a Turma Árion, na 
Academia da Força Aérea – AFA, localizada na cidade de Pirassununga SP. 
Evento foi restrito apenas a familiares e militares, porém, através de nossos 
correspondentes ( MS Hangar 51 e Rodrigo Martins ), traremos para você um 
pouco de como foi o desfile militar no dia da entrega filmado das proximidades 
da Academia da Força Aérea - AFA. Veja no link abaixo: 
 
Link: https://youtu.be/pLqwxQp_1ZY  
 
Agora para quem quiser acompanhar Solenidade de Entrega de Espadins 
dos Cadetes da Turma Árion por completo, basta acessar nosso site na 
seção “ Lives 2021 “ e clicar no link da Solenidade, acesse:  
 

www.afaccasabranca.com 
 

 

Veja a nossa galeria de Fotos:  

Fotolog:  

http://www.iflog.co/afacaviacao 

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

@N02 

https://youtu.be/pLqwxQp_1ZY
http://www.afaccasabranca.com/
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Treinamento de Saltos de Para quedas dos cadetes do 
1 * ano da Academia da Força Aérea – AFA 

 

 
 

No ultimo dia 29 de Maio de 2021, os cadetes do 1* ano da 
Academia da Força Aérea (AFA), localizada na cidade de 
Pirassununga SP, realizaram o seu primeiro salto de para quedas. 
Os saltos foram realizados da aeronave Casa C-105 do Esquadrão 
Onça, que realizou 6 decolagens para os lançamentos, nós da 
AFAC Aviação estivemos acompanhando, e através do link abaixo 
você poderá ver um pouco de como foi esse treinamento: 
 
Link: https://youtu.be/l1a2gXQwUz8  
 

 
 

Veja a nossa galeria de Fotos:  

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

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

https://youtu.be/l1a2gXQwUz8
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Monumentos na Academia da Força Aérea – AFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
As visitas na AFA acontecem aos finais de semana, que não possui 
feriados prolongados, o visitante é direcionado ao Chamado Cadete 
do Dia, que leva para conhecer algumas dependências da AFA, 
porém ao entrar na Academia, o visitante pode observar varias 
aeronaves em exposição estática, dede o T-25 Universal até o 
Mirrage III, a AFAC Aviação separou algumas dessas imagens, 
para que você possa conhecer um pouco, veja acessando o link 
abaixo: 

Link: https://youtu.be/rstclkG7oJQ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Veja a nossa galeria de Fotos:  

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

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

 

Para quem visita a 
Academia da Força Aérea – 
AFA, localizada na cidade 
de Pirassununga SP, além 
de conhecer os locais em 
que o cadete demonstra, o 
visitante tem a 
possibilidade de visitar a 
loja e o hangar da 
Esquadrilha da Fumaça, 
seu monumento  e observar 
varias aeronaves estática. 

 

    T-27 Tucano            Ipanema                                        C-115 Buffalo  
             
             
       

https://youtu.be/rstclkG7oJQ
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Simpósio das Aviações – Academia da 
Força Aérea – AFA 

 

 
 

Podemos dizer que foi um dia espetacular, passamos pela Academia da Força 
Aérea – AFA, na manhã do dia 28 de Abril e observamos varias aeronaves não 
muito freqüentes na AFA, após um breve parada para algumas fotografias de 
longe, pois a AFA está fechada para visitação devido a Pandemia,  escutamos 
pelo rádio a chamada de X-01, designativo de chamada do novíssimo Gripen 
NG , e após alguns segundos deparamos com a sua passagem e pouso. Mais 
algumas fotos e tivemos que sair de dentro da Academia, onde fomos até um 
sitio situado as margens da cabeceira das pista da AFA e aguardamos a 
decolagens do Gripen NG e de varias outras aeronaves que você poderá 
acompanhar assistindo o vídeo que está no link abaixo: 
 

https://youtu.be/_hMIaaYk7NA 
 

 
Veja a nossa galeria de Fotos:  

 
Fotolog: http://www.iflog.co/afacaviacao 
Flickr: https://www.flickr.com/photos/161742473@N02 

https://youtu.be/_hMIaaYk7NA
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Sun and Fun 2021 
Entre os dias 13 e 18 de Abril de 2021, acontece a tradicional Sun 
And Fun, feira aeronáutica na cidade Lakeland, Floria - Estados 
Unidos. Sun & Fun é a feira de aviação preferida dos brasileiros  
que acontece já  há mais de 40 anos na cidade de Lakeland - 
Florida. Trata-se da segunda maior feira de aviação dos Estados 
Unidos. 

 
 

A Segunda empresa que já manifestou que fará a transmissão será a Live Airshow TV, 
ao qual será transmitido pelo seu canal do Youtube: ( Link: 
https://youtube.com/user/LiveAirShowTV ) e pelo Facebook ( @LiveAirshowTV ).  

As Lives  da Sun & Fun 2021 estão prevista de acontecer entre os dias 16 e 18 de 
abril, porém a empresa LiveairshowTV anunciou que fará uma prévia de transmissão 
na quinta feira(15) no período das 13h as 18h(Hora de Brasília), como teste, e 
mostrará com exclusividade o novo C-130 J Fat Albert da Blue Angels. 

Os links das lives estão disponível  abaixo: 
 

* 15/04: Quinta Feira das 17h25 as 19h ( Hora de Brasília): 
            Link: https://youtu.be/wPxgv22c73Y  
* 16/04 – Sexta Feira das 13h30 as 18h30 ( Hora de Brasília); 
            Link: https://youtu.be/IaVeFwi6VJw  
* 17/04 – Sábado das 14h00 às 18h30 e das 20h30 as 23h00 (Hora de Brasília); 
            Link: https://youtu.be/FUh5iD2-o8Q  
* 18/04 – Domingo das 14h00 às 18h30 (Hora de Brasília). 
            Link: https://youtu.be/RrDf0-IHkqg  
 

 

Já alguns anos, nós 
Brasileiros podemos 
acompanhar o evento em 
nossos casas através de  
transmissões pela internet.  

Uma das transmissões será 
feita pela equipe oficial do 
evento, e em breve será 
disponibilizado o link no site 
oficial do evento, que você já 
pode acessar e saber mais 
sobre o Sun & Fun 2021: 

https://flysnf.org  

https://youtube.com/user/LiveAirShowTV
https://youtu.be/wPxgv22c73Y
https://youtu.be/IaVeFwi6VJw
https://youtu.be/FUh5iD2-o8Q
https://youtu.be/RrDf0-IHkqg
https://flysnf.org/


Sun and Fun 2021 
As atrações que já estão confirmadas você pode ver no link: https://flysnf.org/aerospace-
expo/airshows-aircraft/airshow-performers/?fbclid=IwAR3F-
m_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J-5H6aBOUBCJ9CoA5CM. 

A Programação completa você encontra no link: https://dailyschedule.flysnf.org/  

Rádio:Para quem estiver aqui no Brasil ou não estiver presente na Sun & Fun 2021, 
poderá além das lives prevista, acompanhar todas as informações, da feira, e inclusive 
acompanhar a comunicação das aeronaves com os órgãos de controle da feira.  

 

Informações diárias atualizadas em tempo real 

 

 

 

Não conhece a Sun and Fun? 

No ano de 2018 e 2019, a AFAC Aviação esteve presente através de seus 
correspondentes e abaixo disponibilizaremos os links para você conhecer melhor a 
feira: 2018: https://youtu.be/Up5CMkW90Bw  -  2019: https://youtu.be/S08TIXEWT_s  

Boletim diário da Sun & Fun 2021. 
Segunda Feira (12): http://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-segunda-feira-12.html 

Terça Feira (13): http://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boeltim-sun-fun-2021-terca-feira-13.html 
Quarta Feira (14): http://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-quarta-feira-14.html 
Quinta Feira (15): https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-quinta-feira-15.html  
Sexta Feira (16): https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-sexta-feira-16.html  
Sábado (17): http://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-sabado-17.html 
Domingo (18): https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-domingo-18.html  
Shows Noturnos: https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-shows-noturnos.html  
 

 

 

 

Para saber todas as informações da Feira será disponibilizado 
uma rádio AM a SnFRádio, na Freqüência 1510 ou através da 
Web Rádio no link: www.liveatc.net/snf  

Escuta Aérea: Já para aqueles que gostam de acompanhar a 
comunicação das aeronaves com os órgãos de controle, poderam 
acompanhar essa comunicação ao vivo através do link: 
https://www.liveatc.net/search/?icao=klal  

 

 

Para quem quiser saber as informações diárias 
sobre a feira e em tempo real a Sun & Fun 
Digital Daily trás essas informações a você, 
basta acessa o site: https://snfdd.com/  

 

 

Show Noturno: 

https://youtu.be/0wolhxy
8Vt0  

https://flysnf.org/aerospace-expo/airshows-aircraft/airshow-performers/?fbclid=IwAR3F-m_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J-5H6aBOUBCJ9CoA5CM
https://flysnf.org/aerospace-expo/airshows-aircraft/airshow-performers/?fbclid=IwAR3F-m_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J-5H6aBOUBCJ9CoA5CM
https://flysnf.org/aerospace-expo/airshows-aircraft/airshow-performers/?fbclid=IwAR3F-m_qTPX2pM2SZOTMxfBRZGiZqIOZmK4fNwy3J-5H6aBOUBCJ9CoA5CM
https://dailyschedule.flysnf.org/
https://youtu.be/Up5CMkW90Bw
https://youtu.be/S08TIXEWT_s
http://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-segunda-feira-12.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boeltim-sun-fun-2021-terca-feira-13.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-quarta-feira-14.html
https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-quinta-feira-15.html
https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-sexta-feira-16.html
http://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-sabado-17.html
https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-domingo-18.html
https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/boletim-sun-fun-2021-shows-noturnos.html
http://www.liveatc.net/snf
https://www.liveatc.net/search/?icao=klal
https://snfdd.com/
https://youtu.be/0wolhxy8Vt0
https://youtu.be/0wolhxy8Vt0


Feira dia a dia: Os nossos correspondentes na Sun & Fun 2021 ( Descritos no 
youtube ), nos enviaram algumas fotos e vídeos e vamos compartilhar aqui com vocês 
através do nosso canal do youtube: 
Terça Feira (13): https://youtu.be/SbAenmxyoLQ 

 
 

Quarta Feira (14): https://youtu.be/OM4RXy5etXI  
 

 
 

Quinta Feira (15): https://youtu.be/-E62KwKn6S4  
 

 
 

Sexta Feira (16): https://youtu.be/Q7JCEz7YSxg  
 

 
 

Sábado (17): https://youtu.be/LBVbshebh0M  
 

 
 

Domingo (18):  https://youtu.be/WA6YZ_m86Cc  

 

Essa foi a Sun & Fun 2021 

https://youtu.be/SbAenmxyoLQ
https://youtu.be/OM4RXy5etXI
https://youtu.be/-E62KwKn6S4
https://youtu.be/Q7JCEz7YSxg
https://youtu.be/LBVbshebh0M
https://youtu.be/WA6YZ_m86Cc


80 anos da Academia da Força Aérea – AFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em virtude da Pandemia em que se encontra o País, não houve 
comemoração para o publico, porém através de informações 
recebidas, que haveria uma pequena comemoração para os oficiais, 
e a AFAC Aviação foi conferir. 
Como a entrada na AFA está proibida devido a pandemia, o jeito foi 
se instalar próximo a Cabeceira da pista, onde flagramos por 
aproximadamente uma hora e meia a operação das aeronaves T-27 
Tucano e T-25 Universal, que você pode ver no link abaixo: 
 
Link:  https://youtu.be/AFJn-yidn78  
 

 
  T-27 Tucano Pintura Especial          T-25 Universal 
 
 

Veja a nossa galeria de Fotos:  

 

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

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

 

 

 

No ultimo dia 25 de Março de 2021 a Academia da  
Força Aérea – AFA, localizada na cidade paulista 
de  Pirassununga, completou 80 anos de fundação. 
Fundada em 1941 no Campos dos Afonsos  no Rio 
de Janeiro a então  Escola da Aeronáutica  tinha 
como meta a formação do Oficial Aviador, e que 
em 1969 passou a ser chamada de Academia da 
Força Aérea, e alguns anos mais tarde, 1971, seria 
transferida definitivamente para a cidade de 
Pirassununga, onde até hoje está instalada. 
 

https://youtu.be/AFJn-yidn78
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Pontos de visitação em monumentos aeronáuticos em 
Foz do Iguaçu PR 

            Estivemos conhecendo no mês de Fevereiro as Cataratas do 
Iguaçu na cidade de Foz do Iguaçu no Paraná, e tanto na entrada 
do Parque das Cataratas e na saída o publico pode observar e 
conhecer alguns monumentos em temas aeronáuticos e o campo 
de pouso dos vôos panorâmicos de helicóptero. 

  
 Boeing 737 da Força Aérea Brasileira (FAB)       Estátua Santos Dumont 
 
          Alem dos monumentos, o publico pode acompanhar aos 
pousos e decolagens dos helicópteros que realizam os vôos 
panorâmicos durante todo o dia sobre as Cataratas. No link abaixo 
você pode ver com mais detalhes tudo sobre esses monumentos, 
acesse: 
Link: https://youtu.be/4TA9rD7hZI4  
 

 
Local de Voo dos Helicópteros 

Veja a nossa galeria de Fotos:  

 

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

 

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

@N02 

 

https://youtu.be/4TA9rD7hZI4
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


Pontos de visitação a monumentos de 
aviação nas cidades paulistas de São Carlos 

e Araraquara 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jardim Botânico conta com duas aeronaves Boeing 737 da antiga VASP; 
+2 - Posto Bambina: localizado as margens da rodovia Washington Luiz no 
sentido Araraquara/São Carlos conta com uma aeronave Bufalo C-115 e um 
Helicóptero R-44; 
+3 – Aeroporto de Araraquara: quem passa por Araraquara também não 
pode deixar de conhecer o Aeroporto Bartolomeu de Gusmão. 
Andando mais um pouco a Frente o viajante chega a cidade de São Carlos, 
onde a tradicional visita seria no museu da Tam, mas que infelizmente 
encontra-se fechado aguardando um nosso lar. São eles:  
+ 1 – Aeroporto de São Carlos: As margens também da Rodovia 
Washington Luiz no sentido São Carlos/Araraquara você poderá acessar e 
observar a torre do aeródromo e hangares; 
+2 – ATR da Antiga Pantanal Linhas Aéreas: Também as margens da 
rodovia Washington Luiz no sentido São Carlos/Araraquara, a aeronave 
está em um salão de eventos (Oasis); 
+3 – Aeronave Xavante: Localizada na Praça em Homenagem ao Instituto 
Fernando de Arruda Botelho: 
+4 – AirShip do Brasil: Localizada também as margens da Rodovia 
Washington Luiz no sentido Araraquara/ São Carlos encontra-se a Fabrica , 
porem o hangar fica na zona rural do município de São Carlos. 

No link abaixo você pode ver todos esses postos explicados acima: 
 

Link: https://youtu.be/a9kz2SAcNSc  
 

 
 

 
 
 

Nesta matéria vamos apresentar a 
você alguns pontos de visitação a 
monumentos/aeroportos nas cidades 
paulistas de São Carlos e Araraquara. 

Começando pela cidade de 
Araraquara você poderá conhecer as 
seguintes localidades: 

+ 1 - Airport Events: Localizada no   

 

Veja a nossa galeria de Fotos:  
 

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

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

N02 

https://youtu.be/a9kz2SAcNSc
http://www.iflog.co/afacaviacao
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02
https://www.flickr.com/photos/161742473@N02


 
 
 
 
 
 
 
 
+ Espadão 2020 – AFA 
Link: https://youtu.be/Plub0wxGwnk  
 
+ Homenagem aos 13 anos Azul Linhas Aéreas 
Link: https://youtu.be/e_bu_zclTOQ  
 
+ Homenagem aos 20 anos Gol Linhas Aéreas 
Link: https://youtu.be/TNT8tcEJnP0  
 
+ Aeroporto Internacional de Guarulhos – 2021 
Link: https://youtu.be/SxErGRd3OvA  
 
+ Pulverização Agrícola aeronave Ipanema - 2021 
Link:  https://youtu.be/j8v1xEPq-VM  
 
+ 1* Treinamento Esquadrilha da Fumaça – 2021 
Link: https://youtu.be/kSYX8M4u_aM  
 
+ T-25 Universal (Voo de Instrução) AFA  
Link: https://youtu.be/u5toHtThjtM  
 
+ #tbt Equipe Brasileira de Wingwalking  
( Pedrinho Mello e Marta Lucia Bognar ) 
Link: https://youtu.be/Tw8eT93GCq0  
 
+ Aeronave Douglas DC-3 
Link: https://youtu.be/aCV1VETQL5Q  
 
+ Wings, Wheels & Wine 2021 – Austrália 
Link: https://youtu.be/b1b-INQDCFg  
 
+ Oshkosh 2019 
Link: https://youtu.be/Pge6aqas-Ew  
 
+Homenagem aos 60 anos da TAM Linhas Aéreas 
Link: https://youtu.be/u64Mapt3mbM  
 
+ Homenagem aos 10 anos da MAP Linhas Aéreas 
Link: https://youtu.be/RoYBqQce5WE  
 
+ P-47 Thunderbolt - Museu do Expedicionário - Praça do Expedicionário 
Link: https://youtu.be/43ph99Df-7o  
 
+ Voo Inaugural da ITA Linhas Aéreas – ITA 0001 
Link: https://youtu.be/v6I3_0QK3no  
+ Homenagem aos 26 anos da Passaredo Linhas Aéreas 

 

Vídeos 2021 

https://youtu.be/Plub0wxGwnk
https://youtu.be/e_bu_zclTOQ
https://youtu.be/TNT8tcEJnP0
https://youtu.be/SxErGRd3OvA
https://youtu.be/j8v1xEPq-VM
https://youtu.be/kSYX8M4u_aM
https://youtu.be/u5toHtThjtM
https://www.youtube.com/hashtag/tbt
https://youtu.be/Tw8eT93GCq0
https://youtu.be/aCV1VETQL5Q
https://youtu.be/b1b-INQDCFg
https://youtu.be/Pge6aqas-Ew
https://youtu.be/u64Mapt3mbM
https://youtu.be/RoYBqQce5WE
https://youtu.be/43ph99Df-7o
https://youtu.be/v6I3_0QK3no


Link: https://youtu.be/_sW8TVWP3Yo  
 
+ Spotting Academia da Força Aérea – AFA 2021 
Link: https://youtu.be/-wpVC_rKjLk  
 
+ #tbt Expo Aero Brasil 2003 
Link: https://youtu.be/5hdHJcrjGJ4  
 
+ Aeroporto Internacional de Brasília – SBBR – 2021 
Link: https://youtu.be/r0n9Cctfppk  
 
+ Grupamento de radiopatrulha aérea da Policia Militar de São Paulo 
Link: https://youtu.be/MwdVUGW0_Io  
 
+ Passagem da Esquadrilha da Fumaça no Itápolis Airshow 2021 
Link: https://youtu.be/ydKMwZx52fE  
 
+ Homenagem da Esquadrilha da Fumaça ao Aeroclube de Pirassununga 
Link: https://youtu.be/Li6DMAMsPag   
 
+ Esquadrilha Céu no Itápolis Airshow 2021 
Link: https://youtu.be/oH_bLLy0DLg  
 
+ Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas SP 
Link: https://youtu.be/eXDGVyc4Uy8  
 
+ 63* Campeonato Brasileiro de Planador 
Link: https://youtu.be/qom9yDoJBfE  
 
+ Cerimônia Alusiva ao dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira 
Link: https://youtu.be/EOuTcKslJTk  
 
+ Áudio dos pilotos e controladores no retorno do A-380 ao Brasil 
Link: https://youtu.be/wQvA3puBAnc  
 
+ Aeronave Air Tractor AT-401  
Link: https://youtu.be/fPEL1KdSHIA  
 
+ F-39 Gripen FAB – 4100 
Link: https://youtu.be/gKJDHMDMs-M  
 
+ Festival Fly-in e Encontro Automobilístico Sun na Fun 2021 
Link: https://youtu.be/7KgCTT5u7Hw 
 
+ Spotter na Academia da Força Aérea 2021 
Link: https://youtu.be/68y23QtBfXk  
 
+ Imagens registradas pela nossa câmera ao vivo no Aeroclube de Pirassununga 
Link: https://youtu.be/7S-dEZEjxq0  
 
+ Retrospectiva AFAC Aviação 2021 
Link: https://youtu.be/qiJhXp8x6mE  
 

- Vídeos ao vivo 2021 – 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLC9D1Bsh0QyHDdtbzPWMn86Yoa6O6lyEi 
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https://youtu.be/oH_bLLy0DLg
https://youtu.be/eXDGVyc4Uy8
https://youtu.be/qom9yDoJBfE
https://youtu.be/EOuTcKslJTk
https://youtu.be/wQvA3puBAnc
https://youtu.be/fPEL1KdSHIA
https://youtu.be/gKJDHMDMs-M
https://youtu.be/7KgCTT5u7Hw
https://youtu.be/68y23QtBfXk
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Lives 2021 
 
+ Live Demonstração P-51 Mustang ( 03/04/2021) 
Link: https://www.facebook.com/planesoffameairmuseum/videos/468677621237355/ 

 
+ Live Demonstração do P-51 Mustang e do T-28 Trojan (24/04/2021) 
Link: https://fb.watch/54acz7r3JQ/  
 
+ LIVE demo da Aeronave TBM Avenger (01/05/2021) 
Link: https://fb.watch/5dod8R1yMC/ 

 
+ Fort Lauderdale Airshow 2021 (08 e 09/05/2021) 
Link (08): https://livestream.com/accounts/14573630/events/9611480/videos/220903306  
Link (09): https://livestream.com/accounts/14573630/events/9611480/videos/220927401  
 
+ Uma parceria pioneira: Anne e Charles (20/05/2021) 
Link: https://youtu.be/WPeX5DY3LPs 
 
+ Atlanta Airshow 2021 (22 e 23/05/2021) 
Link (22): https://www.facebook.com/AtlantaAirShow/videos/807069873280278 
Link (23): https://www.facebook.com/AtlantaAirShow/videos/821023902183917 
 
+ Bethpage Airshow 2021 ( 29 e 30/05/2021) 
Link: https://youtu.be/-xZhZr1nHxI 
 
+ Live Demo Aeronave P-38 ( 05/06/2021 ) 
Link: https://fb.watch/5XD1KFZPEL/  
 
+ 77* Aniversario do dia “D” Normandia França 906/06/2021) 
Link 1: https://fb.watch/5YMnQdYP9E/  
Link 2: https://fb.watch/5YMoMGJbL3/  
 
+ Spotlighting Gender and Sexual Minority Stories in World War II Aviation (16/06/2021). 
Link: https://youtu.be/3g3C7VQO09c 
 
+ Spirit of Flight – ( 19/06/2021 ). 
Link: https://youtu.be/8WS7s70eLYQ 
 
+ OC Air Show 2021 ( 19 e 29/06/2021) 
Link (19):  https://livestream.com/accounts/14573630/events/9705486/videos/222552070  
Link (20):  https://livestream.com/accounts/14573630/events/9705486/videos/222577967  
 
+Balonismo em Rio Claro SP ( 24/06/2021). 
Night Glow (24/06): https://youtu.be/Xe4Yg_bRki4  
 
+ Live Demo Aeronave F4 Corsair (03/07/2021). 
Link: https://www.facebook.com/23688958789/videos/1926800130803083  
 
+ Entrega de Espadins Turma Árion – AFA (09/07/2021) 
Link: https://youtu.be/hscqdcynVXw  
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+ Live Demo Aeronave T-33 ( 07/08/2021 ) 
Link: https://fb.watch/7fu73GOa7o/  
 
+ XIII Campeonato Brasileiro de Acrobacia Aérea ( 19 a 22/08/2021) 
Link: https://youtu.be/TfQ0uRg0dTY  
 
+ Demo Aeronave P-40 (04/09/2021) 
Link: https://www.facebook.com/planesoffameairmuseum/videos/163942055790949  
 
+ Live Missão Inspiration 4 ( 15/09/2021) 
Link: https://youtu.be/3pv01sSq44w  
 
+Live 60 anos da Frecce Tricolori ( 18/09/2021) 
Link: https://youtu.be/U7W6cIqbzwM  
 
+ 6* Simpósio de Segurança Operacional de Viracopos  
Link 29/09/21: https://youtu.be/Ro31yQcJ0Vw   
Link 30/09/21: https://youtu.be/VBIfIEsLJC0  
Link 01/10/21: https://youtu.be/VBIfIEsLJC0  
 
+  Alburquerque Internacional Ballon 2021 ( 02 a 12/10/2021) 
Link:  https://www.facebook.com/balloonfiesta/videos/4387070944674099/ 
 
+ Live demo Esquadrilha Fox em Frutal MG 
Link: https://youtu.be/TR_K6342t8c  
 
+ Cerimônia Alusiva ao dia do Aviador e da FAB (22/10/2021) 
Link: https://youtu.be/aVAWzmuhjh8  
 
+ Live Demo Esquadrilha Céu (23/10/2021) 
Link: https://youtu.be/5V2Ps6jGiYk  
 
+ Lançamento da Cápsula Crew 3 para a ISS ( 10/11/2021). 
Link: https://youtu.be/gvFitzbXCck  
 
+ Live Demonstração Aeronave Mosquito 20/11/2021) 
Link: https://www.facebook.com/planesoffameairmuseum/videos/468677621237355/ 

 
+ Live demo Aeronave Zero (04/12/2021) 
Link: https://fb.watch/9HARax-dL3/ 
 
+ Live de Confraternização Embraer 2021 ( 12/12/2021) 
Link: https://youtu.be/6Af3ehy-AdQ  
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Eventos Brasil/Exterior 2021 
 

+ Cocoa Beach Air Show 2021 – Flórida EUA (17 e 18/04/2021). 
Link: https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/cocoa-beach-air-show-2021.html  
 
+ Wings, Wheels & Wine – Mudgee Austrália (18/04/2021). 
Link: https://afacaviacao.blogspot.com/2021/04/wings-wheels-wine-2021.html  
 
+ Canowindra International Balloon Challenge (24/04 a 02/05/2021). 
Link: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/05/canowindra-international-balloon.html 
 
+ Boletim Semanal (01 e 02/05/2021) de Eventos Aéreos Brasil/Exterior. 
Link: https://afacaviacao.blogspot.com/2021/05/boletim-semanal-01-e-02052021-de.html  
 
+ Aprovações das Demonstrações dos Esquadrões da Força Aérea Francesa. 
Link: https://afacaviacao.blogspot.com/2021/05/aprovacoes-de-demonstracoes-dos.html  
 
+ Fort Lauderdale Airshow 2021 (08 e 09/05/2021). 
Link: https://afacaviacao.blogspot.com/2021/05/fort-lauderdale-airshow-2021.html  
 
+ Great Flórida Airshow 2021 (15 e 16/05/2021). 
Link: https://afacaviacao.blogspot.com/2021/05/great-florida-airshow-2021.html  
 
+ 1* Etapa do Campeonato Gaucho de Balonismo 2021. 
Link: https://afacaviacao.blogspot.com/2021/05/1-etapa-do-campeonato-gaucho-de.html  
 
+ Cerimônia de Entrega da Capsula Soyus a cidade de Bauru SP. 
Link: https://afacaviacao.blogspot.com/2021/06/cerimonia-da-entrega-do-mockup-da.html  
 
+ The Chesapeake Bay Balloon Festival – Cordova EUA (30/07/2021 a 01/08/2021) 
Link: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/07/balonismo-em-cordova-eua.html 
 
+ Revoada Aeroclube de Cruz do Alto RS ( 14/08/2021) 
Link: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/08/revoada-no-aeroclube-de-cruz-alta-rs.html 
 
+ 63 * Campeonato Brasileiro de Planadores – Itápolis SP ( 02 a 16/10/2021) 
Link: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/10/63-campeonato-brasileiro-de-planadores.html 
 
+ Festival Fly-in e encontro automobilístico Sun and Fun 2021 ( 03 e 04/12/2021) 
Link: http://afacaviacao.blogspot.com/2021/12/festival-fly-in-e-encontro.html  
 
 

 

Final 2021! 
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	Link: https://youtu.be/aCV1VETQL5Q
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	+ Oshkosh 2019
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	+Homenagem aos 60 anos da TAM Linhas Aéreas
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	Link: https://youtu.be/68y23QtBfXk
	+ Imagens registradas pela nossa câmera ao vivo no Aeroclube de Pirassununga
	Link: https://youtu.be/7S-dEZEjxq0
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	Link: https://youtu.be/3g3C7VQO09c
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