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+ Ação AeroAgricola marca o dia da Abelha;
+ Drone Brasileiro terá versão armada;
+ Piloto de 16 anos tenta dar a volta ao mundo;
+ Tom Cruise conhece a Patruille de France;
+ Estréia do Top Gun Maverick;
+ Alaska Airline apresenta pintura especial;
+ Aeroporto de Brasília completa 65 anos;
+ Pista do Aeroporto de Porto Alegre ampliada;
+ KLM suspendeu vendas de passagens na
Holanda .

01/05/2022 a 30/05/2022
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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

Leitores chegamos a edição
de numero 64 do nosso jornal
digital, neste mês com uma
reportagem

sobre

o

dia

mundial da abelha, e também
sobre

os

7ª

anos

da

Esquadrilha da Fumaça!
Tenha uma ótima Leitura!
Att,
Antonio

=Instagran : @Afacaviação
= Twitter: https://twitter.com/AfacCasa?s=08
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Índice
Viaje com a All Tours!!

+ Apresentação

Levamos você e seus amigos aos maiores eventos
mundiais. Viva experiências e Embarque com uma
equipe experiente nos mais diversos tipos de viagem:

+ Data de Eventos
+ Historias da Aviação
+Promoções

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.

+Noticias da Aviação
+ Patrocinadores
+ Final
10.11.12/06/2022.
11 e 12/06/2022.
22 e 23/06/2022
25/06/2022
25 e 26/06/2022.
29 e 30/06/2022.

Eventos para o Mês
Araiá Aéreo
Encontro de Voo Livre
Aviatrade
Arraia Aéreo
Clinica de Acrobácia
AviationXP - Centro Oeste

Bauru SP
Raul Soares MG
Jundiai SP
Formiga MG
São João da Boa Vista SP
Goiania GO

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça
Em breve!
Eventos Aeromodelismo

08 a 10/06/2022.
25 e 26/06/2022

04/06/2022
11 e 12/06/2022

Encontro de aeromodelismo
Arraia Aéreo

Lives no mês

Planes Of Fane Air Museu SBD
Ocean City

California EUA
Estados Unidos EUA

Lançamentos Espaciais
01/06/2022
03/06/2022
07/06/2022
17/06/2022
18/06/2022

02 a 04/06/2022.
11 e 12/06/2022

Braço do Norte SC
Araçatuba SP

Space X
Soyuz
Space X
Arianispace
Atlas V

Eventos internacionais
Midlands Air Festival
Ocean City AirsShow

Inglaterra UK
Ocean City EUA

Para um melhor conteúdo sobre eventos, acesse a agenda de eventos em nosso site:
Historia da Aviação
www.afaccasabranca.com
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Aniversário de 70 anos da Esquadrilha da Fumaça
Fundada em 14 de Maio de
1952
o
Esquadrão
de
Demonstração Aérea (EDA)
carinhosamente apelidado de
Esquadrilha
da
Fumaça,
completará no dia 14 de Maio
de 2022 seus 70 anos de vida,
alegrando o Brasil e o Mundo
por onde passou.
Com as incertezas do cenário causado pelo Covid-19 a Esquadrilha da fumaça
resolveu fazer seu evento presencial no mês de agosto, e para comemorar os seus 70
anos irá promover uma live em seu canal do youtube no dia 14 de Maio as 14:30h.

Sobre a Live:

A live contou com 4 atrações civis e a Esquadrilha da fumaça e você pode
acompanhar no link oficial da live: https://youtu.be/MZGmhQaL9Q0
Nós da AFAC Aviação estivemos próximo a AFA, e realizamos algumas filmagens veja
através do link: https://youtu.be/Vg_SKFYh-ew

Live de 2020:
No ano de 2020 já com a pandemia no
País
a
Esquadrilha
da
Fumaça
comemorou
seus
68
anos
nos
promovendo também uma live, o que
abriu o caminho para que outras
esquadrilhas pelo Brasil adota-se o
modelo. Abaixo está disponibilizado 2
links da live, sendo o primeiro o oficial, e o
segundo metade foi gravado na televisão
e metade gravado nos arredores da
Academia da Força Aérea – AFA, onde
estava sendo realizado a live, veja:
Link 1 oficial da Live: https://youtu.be/GG8ZhClbI3E
Link 2 Gravado TV/Local: https://youtu.be/GG8ZhClbI3E

Aniversários passados:

Abaixo vamos disponibilizar alguns links do nosso canal do youtube com a cobertura
de alguns aniversários da Fumaça no Passado e algumas demonstrações pelo Brasil,
e solicitamos que se possível inscreva-se no canal:
Aniversário 55 anos: https://youtu.be/YNztpP1cB5k Aniversário 65 anos:
https://youtu.be/iIw9GFzKeL4
Demonstração 2019: https://youtu.be/q21U2lI88Lc
Demonstração 2018:
https://youtu.be/z4wT3t_9J3U
Galeria de fotos da Live 2022:
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Revistas Digitais
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

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

O QUE É METEOROLOGIA ?
A meteorologia é a ciência que estuda a atmosfera terrestre.
A Meteorologia Aeronáutica é o ramo da meteorologia
aplicado à aviação que visa contribuir para a garantia dos
padrões de segurança, de economia e de eficiência dos
voos.Resumindo, a meteorologia é um dos fatores mais
importante para a realização de um vôo seguro, sendo
assim você não pode deixar de conhecer os melhores livros
de Meteorologia atualmente, entre em contato com “Sonia
de Almeida” através do E-mail:
meteorologia.aviacao@gmail.com ou pelo Tel/WhatsApp:
61-9.9999-8711
Alem de garantir sua aprovação na ANAC garanta um
conhecimento para tornar seu vôo mais seguro.

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
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Noticia da Aviação
Associação anuncia parceria para fomentar tecnologia no setor aéreo

A Associação latino-americana e do Caribe de transporte aéreo (ALTA) anuncia a TravelX como sua nova
Membro Afiliada. A empresa de tecnologia, pioneira no desenvolvimento de blockchain, propõe novos
modelos de negócios para a indústria de viagens. As propostas permitirão que os provedores distribuam
seus produtos como tokens não fungíveis, ou seja, aqueles que não permitem alteração (ou NFTs)
associados a moedas digitais estáveis como meio de pagamento. E garante que o atrito em todos os
processos de distribuição e pagamento do atual ecossistema de viagens é fortemente reduzido. egundo a
ALTA, a tecnologia blockchain é a rede mais segura, fluida e eficiente já criada, pois não depende de
servidores centralizados, mas de milhões de servidores não dependentes conectados à rede blockchain e
distribuídos em todo o mundo.
De acordo com a TravelX, os protocolos facilitam a
realização de seus processos de distribuição e operação
através do Blockchain, gerando novas receitas, reduzindo
custos e melhorando significativamente a experiência do
cliente. Através de uma implementação simples, os
fornecedores
poderão
distribuir
seus
estoques
adicionalmente como tokens e, desta forma, terão maior
controle e rastreabilidade sobre seus produtos, garante a
empresa.
https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/associacao-anuncia-parceria-para-fomentar-tecnologia-no-setor-aereo-03052022?utm_campaign=aeroclipping_-_4_de_maio_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Aerocurso

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

Super
Antena Aviação
Irradia
3x
+
Potencia
HT
Icom
Yaesu
Etc Valor R$139,80 ANTENA DE LONGO ALCANCE , DEIXA SEU HT SUPER
POSSANTE !!!IDEAL PARA HT AVIAÇÃO BALONISMO ULTRA LEVE E RADIO
BASELIDER DE VENDAS NO MERCADOVOCE QUE TEM UM HT AIR BAND
AUMENTARÁ O ALCANCE DE ATÉ 3 VEZES COM A INCRIVEL MK-11 SER
ESCUTADO EM AVIAÇÃO É MUITO IMPORTANTE , A MK-11 LHE DA ESTE
CONFORTO .MODELO MK-11 EXCELENTE PARA PILOTOS AERONAUTICOS ,
ESTAÇÕES EM TERRA etc .PARA RADIOS ICOM , YAESU , SCANNERS etc COM
CONECTOR BNCFREQ. DE OPERAÇÃO = 116 a 137 Mhz Freq.POTENCIA MAX. 25
W MhzACOMPANHA INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E TABELA DE MEDIDAS
AÉRONAUTICAS . Para Adquirir entre em contato com João Inácio através do
Email: joaoignacio@yahoo.com.br ou através do Tel/Whatsapp: 11-9.86062399

Pista do aeroporto de Porto Alegre passará a ter 3.200 metros

As obras de ampliação da pista (11/29) do aeroporto internacional de Porto Alegre (POA) serão entregues
no dia 19, segundo o Ministério da Infraestrutura, que fez vistorias no local, esta semana.Ela passará dos
atuais 2.280 metros para 3.200 metros de extensão, permitindo a movimentação de aeronaves de maior
porte e de longo percurso, que tenham como origem e destino Estados Unidos, Europa e Ásia, bem como
de cargas provenientes ou destinadas a esses mercados internacionais.A nova pista vai possibilitar o
incremento no movimento do terminal de cargas (Teca), voltado a operações de importações e
exportações e entregue modernizado em 2021, com 10.559 m² de área total. A concessionária que
administra o aeroporto investiu cerca de R$ 185 milhões nos dois empreendimentos, de um total previsto
em contrato de R$ 1,8 bilhão a serem aplicados ao longo dos 25 anos de concessão. “A nossa
expectativa é que tenha uma ampliação significativa de voos cargueiros e internacionais. Antes de tudo,
essa obra de infraestrutura é uma obra social, e a expectativa é que a ampliação e o terminal de cargas
resultem num crescimento de 300% nas operações de importação e exportação aqui, saindo de 35 mil
toneladas para 100 mil toneladas”, segundo o Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/ampliacao-da-pista-do-aeroporto-de-porto-alegre-esta-perto-de-ser-entregue.html?utm_campaign=aeroclipping_-_6_de_maio_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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A TAM Aviação Executiva é a primeira sul-americana a conquistar o feito

A TAM Aviação Executiva recebeu a certificação The International Standard for Business Aircraft Handlers
(IS-BAH), que é concedida pelo International Business Aviation Council (Ibac), tornando-se a primeira
empresa sul-americana a obter tal feito.O IS-BAH é um conjunto de melhores práticas globais da
indústria, projetado para aumentar a segurança e a eficiência de operadores terrestres de aviação
executiva (FBO) em todo o mundo. Isso significa que a TAM segue as melhores práticas para
atendimento aeroportuário doméstico e internacional.Para a conquista da certificação, a empresa se
preparou por meses e passou por uma grande auditoria. Os funcionários passaram por rigorosos
treinamentos e todos os procedimentos foram formalizados em manuais.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/tam-aviacao-executiva-conquista-certificacao-em-atendimento.html?utm_campaign=aeroclipping_-_10_de_maio_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

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

www.escolaavi.com.br

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. 32226360 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

Aeroporto de Brasília completa 65 anos de história

Alguns anos antes de Brasília tomar forma, o aeroporto da futura capital federal do país já funcionava e
recebia voos com cargas, trabalhadores e os novos moradores da cidade. A cidade de Brasília só foi
inaugurada em 21 de abril de 1960, mas para auxiliar na logística das obras da nova capital o aeroporto
nasceu antes.Muito diferente do que é hoje, o primeiro terminal aéreo de Brasília era improvisado, feito de
madeira, simples e com uma pista de terra batida. Era chamado de Aeroporto de Vera Cruz. Inicialmente
situada onde está a rodoferroviária, mudou ainda nos anos 50 de endereço para a atual localização. E foi
em 3 de maio de 1957 que o terminal realizou o seu primeiro voo comercial e foi oficialmente inaugurado.
A Pan American fez a primeira rota saindo do Planalto Central com destino a Nova Iorque. Hoje, 65 anos
depois, aquele barracão de madeira deu espaço há uma infraestrutura moderna, confortável, com duas
pistas de pouso e decolagem, vários destinos nacionais e internacionais, além de diversas lojas e
restaurantes.
Hoje, 65 anos depois, aquele barracão de madeira deu espaço há uma

https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-

infraestrutura moderna, confortável, com duas pistas de pouso e decolagem,
vários destinos nacionais e internacionais, além de diversas lojas e
restaurantes. Há 10 anos a Inframerica administra o espaço e mudou o
conceito de aeroportos no país. O Aeroporto de Brasília já foi reconhecido e
premiado como um dos melhores terminais aéreos da categoria, e é um dos
maiores centros de conexão de voos domésticos e o segundo mais
movimentado do país. É também o mais pontual e o único que opera as
pistas de forma simultânea e paralela.

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- 36511480 , site: http://www.aeroclubedepirassununga.com.br/
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Alaska Airlines apresentou a pintura especial do Star Wars

Mais um avião temático do Star Wars foi apresentado no mundo, com um Boeing 737 da norte-americana
Alaska Airlines sendo pintado em preto e com referências a nave Millennium Falcon.A ação faz parte da
retomada da campanha da Disney para promover a franquia de ficção cientifica e o Star Wars: Galaxy’s
Edge, a mais nova atração temática dentro da Disneylândia.
O avião batizado de Star Wars Transport to the Disneyland
Resort foi apresentado hoje (4), dia mundial dos fã de Star
Wars, no aeroporto de Seattle-Tacoma, próximo da fábrica da
Boeing, voando em seguida para o aeroporto John Waysne,
em Orange County, na Califórnia, nas imediações da
Disneylândia. A pintura majoritariamente em preto teve parte
dos detalhes pintados a mão e retrata a Millennium Falconna
cauda perseguida por caças TIE.Os logotipos de Star Wars:
Galaxy’s Edge e Disneyland Resort são apresentados no
centro da fuselagem, como parte da ação publicitária.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/fas-de-star-wars-ganham-aviao-com-pintura-alusiva-a-millennium-falcon.html?utm_campaign=aeroclipping_-_5_de_maio_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 Produto impecável .

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

AGRISHOW: SINDAG RECEBEU PARCEIROS E DIVULGOU SETOR NA FEIRA

A Agrishow – Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação contou mais uma vez com a
representação do Sindag em sua edição 2022, encerrada nessa sexta-feira (30). A entidade aeroagrícola
foi representada no evento em Ribeirão Preto/SP pelo diretor operacional Cláudio Júnior Oliveira.
Instalado em um espaço cedido pela AgSur/Air Tractor em seu estande, o dirigente recebeu a visita de
representantes de empresas associadas, além de autoridades a parceiros do setor.Oliveira também
circulou pelos espaços de entidades e outras empresas ligadas ao agro – algumas delas já com
passaporte carimbado também para o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, em julho. Outras,
também convidadas para o evento aeroagrícola na vizinha Sertãozinho e apresentadas aos projetos do
Sindag e Ibravag, além das perspectivas e amplitude do setor.
https://sindag.org.br/noticias_sindag/agrishow-sindag-recebeu-parceiros-e-divulgou-setor-na-feira/

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.
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Southwest Airlines teria desempenhado um papel maior nos bastidores sobre o
treinamento de pilotos no Boeing 737 MAX

Um documento recém-divulgado mostra que a Boeing não agiu sozinha na omissão dos detalhes sobre o
funcionamento do sistema MCAS do 737 MAX. O dispositivo contribuiu de forma efetiva para os dois
acidentes fatais com o novo avião da Boeing.A Southwest Airlines, uma das maiores operadoras globais
da família 737, desempenhou um papel importante nos bastidores durante o desenvolvimento do
treinamento dos pilotos do 737 MAX.Segundo detalhes publicados pelo Wall Street Journal, a Southwest
Airlines concordou com a Boeing para remover dos manuais as referências do MCAS. A adição do
sistema nos manuais do avião e de treinamento podiam comprometer o processo de certificação, exigindo
um novo plano de treinamento dos pilotos, algo considerado pouco atraente do ponto de vista econômico.
A omissão do funcionamento permitira manter a carteira e o treinamento básico do 737 Next Generation,
a versão até então padrão na maioria das empresas aéreas operadoras do avião da Boeing. Segundo
detalhes publicados pelo Wall Street Journal, a Southwest Airlines concordou com a Boeing para remover
dos manuais as referências do MCAS.
A adição do sistema nos manuais do avião e de treinamento
podiam comprometer o processo de certificação, exigindo um
novo plano de treinamento dos pilotos, algo considerado pouco
atraente do ponto de vista econômico. A omissão do
funcionamento permitira manter a carteira e o treinamento
básico do 737 Next Generation, a versão até então padrão na
maioria das empresas aéreas operadoras do avião da Boeing.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/empresa-aerea-concordou-com-a-boeing-e-omitiu-sistema-mcas.html?utm_campaign=aeroclipping_-

Krauss Oficina de Manutenção
SERRANO AERONÁUTICA MANUTENÇÃO DE AERONAVES
OFICINA DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES HOMOLOGADA
ANAC 1410-33/ANAC,situada na cidade de Paraguaçu - MG
(ICAO SNPU, e também trabalhamos com Despachante
Aeronáutico.
www.kraussaero.com.br Tel. 35. 99253- 1397 (TIM) 35. 999221397 (VIVO)
Aviões HOMOLOGADOS: Particulares, de Aeroclubes,
Planadores. Aviões EXPERIMENTAIS Qualidade e segurança
você encontra aqui.

O Aeroclube de Para de Minas, tem a finalidade de oferecer cursos
de Piloto Privado, Piloto Comercial, Instrutor de Voo, Voo por
instrumentos, Multimotores e Acrobacia Aérea, formando tripulantes
técnicos, para o aerodesporto e para a carreira comercial, em todos
os seus níveis, com excelência na instrução de voo, possui
aeronaves asa fixa e rotativa, com alto padrão de segurança e
manutenção e completa infra-estrutura, além da divulgação da
cultura aeronáutica no Brasil e no mundo. o Aeroclube Pará de
Minas destaca-se atualmente como umas das principais entidades
de formação de Pilotos no.mercado Brasileiro Entre em contato e
saiba mais, através do site: www.aeroclubeparademinas.com.br ou
E-mail: contato@aeroclubeparademinas.com.br ou através dos
Telefones: (37)3236-7800 ou (37)99194-9444(Tim).
Venha voar com os Melhores, Aeroclube de Pará de Minas - MG !

Luminárias Artesanais

Para quem gosta de trabalho artesanal, a AFAC esta apresentando
essas luminárias feitas artesanalmente de PVC.
Veja através desse vídeo alguns modelos:
https://vimeo.com/432832166
Alem dos modelos que se encontra no vídeo, podemos fazer um
orçamento de outro modelo que lhe agradar, basta nos enviar a arte
para a cotação, e o tempo de produção é de 30 a 45 dias. Faça um
orçamento através do E-mail: afaccb@gmail.com ou através do
WhatsApp: 19-9.93816636 e pelo site www.afaccasabranca.com
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LATAM Cargo aumenta em 40% sua capacidade na rota Recife-Guarulhos

A LATAM Cargo, empresa de transporte de cargas do Grupo LATAM, acaba de ampliar em 40% a sua
capacidade de transporte em voos entre Recife e São Paulo/Guarulhos no mês de maio de 2022, quando
comparado com o mês anterior. Alguns voos dessa rota voltam a ser operados com aeronaves Boeing
767-300, que favorecem o envio de autopeças, eletrônicos e têxteis para diversas regiões do Brasil.
“Estamos sempre atentos às oportunidades de mercado. Diante do processo de retomada do mercado
doméstico, cresce a demanda pelo transporte aéreo de cargas. Com isso, conseguimos fortalecer nossa
operação doméstica com a ampliação de destinos, aumento da oferta de voos e inclusão de aeronaves
wide body em alguns voos de determinadas rotas, como Recife-São Paulo/Guarulhos. Em Pernambuco, a
companhia também inaugurou a rota cargueira entre Cidade do México e Recife. Assim, podemos
oferecer aos clientes melhores soluções logísticas, a partir da nossa conexão com outros destinos
domésticos e internacionais e com alta capacidade de transporte”, explica Otávio Meneguette, diretor da
LATAM Cargo no Brasil.
https://noticias.r7.com/prisma/luiz-fara-monteiro/latam-cargo-aumenta-em-40-sua-capacidade-na-rota-recife-guarulhos-11052022?utm_campaign=aeroclipping_-_16_de_maio_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

OPORTUNIDADE FINANCEIRA – PARA LINHA DE CRÉDITO
OPERAÇÕES FINANCEIRAS PARA TODOS OS MODELOS,
INCLUSIVE EXPERIMENTAL
COMPRE A SUA AERONAVE A VISTA
SEM SE DESCAPITALIZAR DO VALOR TOTAL
PARCELE SEM JUROS E COM SEGURANÇA
IMPERDÍVEL!!!!Taxas a partir de 0,12 a.m. Especialista
Financeira de Créditos para Aeronaves
Simone Rocha (11) 98164.7145
Kraüss Aeronáutica Indústria e Comércio de Aeronaves Ltda. é uma
empresa que atua no mercado da aviação experimental com o
desenvolvimento de novas aeronaves, construção de aviões a partir da
planta, restauração de aeronaves antigas e clássicas experimentais e
montagem de kits de aeronaves e ultraleves avançados. Atua na venda
e fabricação de partes e peças, presta serviço de busca de peças e
acessórios para seus clientes.Para mais detalhes e esclarecimento de
dúvidas contate a Krauss pelos Emails: krauss@kraussaero.com.br ou contato@kraussaero.com.br ou
pelos telefones 35-99253-1397 ou 35-99922-1397 ou ainda e para saber
tudo sobre a Krauss Aero acesse o site : www.kraussaero.com.br
Este você pode confiar .

Criação da Star Alliance em 1997 criou um novo conceito global de aliança entre
empresas aéreas

A Star Alliance comemorou no último sábado (14) os 25 anos de sua fundação, agregando atualmente 26
companhias aéreas localizadas em diversas partes do mundo.Quando cinco empresas aéreas criaram em
1997 uma aliança global, poucos podiam imaginar que o conceito transformaria a parceria entre
companhias e o modo que o passageiro iria escolher e se beneficiar da sua viagem.“O sucesso da Star
Alliance está em unir as principais companhias aéreas globais, com um olhar firmemente focado em um
futuro em que o cliente está no centro de nosso trabalho e de nossa rede global”, disse Jeffrey Goh, CEO
da Star Alliance. Criada pela alemã Lufthansa em parceria com a norte-americana United Airlines, a
canadense Air Canada, a escandinávia Scandinavian Airlines (SAS) e a tailandesa Thai Ayrways, a Star
Alliance teve como objetivo oferecer uma abrangente rede de voos, com uma malha aérea combinada
que poderia atender as principais cidades do mundo.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/ha-25-anos-a-star-alliance-mudava-o-cenario-global-de-transporte-aereo.html?utm campaign=aeroclipping - 17 de maio 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 br ,a rádio do Vadico, a voz da
aviação Brasileira.
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AÇÃO AEROAGRÍCOLA MARCARÁ DIA INTERNACIONAL DA ABELHA EM SP

Iniciativa da ONG Bee or not to be. em parceria com a Garcia Aviação Agrícola e coordenada pela
Agência 6P terá avião “vestido” de Abelha na sexta-feira, em Ribeirão PretoUma ação em parceria entre a
empresa Garcia Aviação Agrícola e a ONG Bee or not to be marcará, na próxima sexta-feira (20), o Dia
Mundial das Abelhas. O empresário e piloto José Paulo Garcia vai decolar de sua base, em Ribeirão
Preto, com um avião Air Tractor modelo AT 402-B caracterizado como uma abelha gigante. A ideia é fazer
uma “aplicação” em toda a região da consciência sobre a importância das boas práticas agrícolas para a
preservação dos polinizadores. Conforme Garcia (que atua há mais de 40 anos na aviação agrícola), o
trabalho da empresa e das usinas sucroenergéticas da região abrange desde o mapeamento de todas as
colmeias existentes junto às lavouras até a alternância entre o uso de produtos químicos e biológicos no
trato das plantações. Além da integração entre o uso de aviões drones e equipamentos terrestres. “Na
nossa empresa, metade das aplicações são de produtos químicos e os outros 50% de biológicos”,
destaca o empresário.
A iniciativa do voo “caracterizado” para marcar a data foi da
.
própria ong Bee or not to be, com o apoio ainda da agência 6P. A
programação começa às 9 horas, com um café da manhã na base
da Garcia Aviação Agrícola (Aeródromo Santa Lydia – no
quilômetro 4 da Rodovia Mário Donegá (estrada entre Ribeirão
Preto e Dumont). Logo em seguida, o AT-402 B “Abelha” fará um
voo por todas as áreas agrícolas da região, chamando a atenção
para a data. O aparelho deverá receber nesta quarta-feira (18) os
adesivos caracterização de abelha.

https://sindag.org.br/noticias_sindag/acao-aeroagricola-marcara-dia-internacional-da-abelha-em-sp/

Já pensou em ter a uma camisa personalizada do seu jeito?
Agora você pode ter, camisetas 100% poliéster, estampa de alta qualidade e
durabilidade nos tamanhos P,M,G,GG.
Enviamos para todo o Brasil, faça um orçamento através do WhatsApp: 199.93816636 ou e-mail: afaccb@gmail.com
Não perca essa oportunidade, ótima opção de presente.

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. Utilizando nossos produtos
seus voos simulados atingirão um nível profissionalFaça 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!

Controle de passageiros no embarque do aeroporto de Miami

Os passageiros internacionais que utilizam o Aeroporto Internacional de Miami (MIA), na Flórida, logo
poderão embarcar usando um novo sistema de reconhecimento biométrico touchless.A tecnologia é
similar a usada no acesso as áreas restritas dos aeroportos e presente em grande parte do mundo,
inclusive no Brasil, mas no caso de Miami será aplicada em mais de 130 portões de embarque.A
expectativa é que a iniciativa seja totalmente concluída em 2023 e quando finalizado será a maior
implantação de tecnologia biométrica em aeroportos dos Estados Unidos. O aeroporto norte-americano
está usando a solução Smart Path, da SITA, que aproveita a plataforma de identidade biométrica da NEC,
os passageiros simplesmente se aproximam de uma câmera no portão de embarque e sua foto é usada
para confirmar, em segundos, sua identidade e sua autorização para viajar.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/aeroporto-de-miami-ganha-sistema-automatizado-de-controle-de-passageiros.html?utm campaign=aeroclipping -

Programa Aero Freqüência
Venha acompanhar a comunicação entre aeronaves e órgãos de controle nas
terminais mais movimentadas do pais, acesse
WWW.webradiofrequencialivre.com.br a web rádio do Vadico, a voz da
Aviação Brasileira
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Tom Cruise conheceu de perto as aeronaves da Patruille de France

Tom Cruise conheceu de perto as aeronaves da Patruille de France, a equipe de demonstração da força
aérea francesa, durante sua viagem à França para apresentar o filme Top Gun: Maverick. Durante a
apresentação no famoso festival de Cannes, Cruise pode conhecer também os pilotos da tradicional
equipe francesa, uma das principais e mais antigas do mundo. Inclusive foi dito por um dos aviadores que
“Ele [Cruise] foi uma inspiração para muitos”, fazendo referência ao primeiro Top Gun, de 1986.
No dia da cerimônia houve uma surpresa adicional, quando os
jatos Alphajets da equipe francesa realizaram uma bela
passagem baixa sobre o local do evento, onde estava parte do
elenco do filme, fazendo Cruise vibrar com o rasante. A estreia
geral do novo longa-metragem será no dia 26 de meio, a tão
aguardada continuação do clássico filme da década de 1980
promete trazer muitas referências nostálgicas da primeira
versão.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/tom-cruise-conhece-jatos-franceses-de-demonstracao-aerea.html?utm_campaign=aeroclipping_-_19_de_maio_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:

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!
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 email: afaccb@gmail.com
Não perca essa oportunidade, ótima opção de presente também.
Piloto de 16 anos tenta dar a volta ao mundo sozinho e entrar para o livro dos recordes

O estudante Mack Rutherford, de 16 anos, está em busca de se tornar a pessoa mais jovem a voar ao
redor do mundo sozinha. Nesta quarta-feira (18), ele pousou sua aeronave ultraleve na capital do Quênia,
Nairóbi, antes de seguir viagem para o próximo destino. Com nacionalidades britânica e belga, Rutherford
iniciou sua jornada perto de Sófia, capital da Bulgária, em março. O seu objetivo é conquistar o recorde
mundial do Guinness, que pertence atualmente ao britânico Travis Ludlow, que tinha 18 anos quando
completou sua aventura, no ano passado. "Espero, com esta jornada, inspirar os jovens a seguir seus
sonhos", disse Rutherford à CNN, depois de sair de seu pequeno avião de dois lugares no aeroporto de
Wilson. "Espero, com esta jornada, inspirar os jovens a seguir seus sonhos", disse Rutherford à CNN,
depois de sair de seu pequeno avião de dois lugares no aeroporto de Wilson.
https://noticias.r7.com/internacional/piloto-de-16-anos-tenta-dar-a-volta-ao-mundo-sozinho-e-entrar-para-o-livro-dos-recordes-20052022
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Controlador orientou avião a interceptar o Cirrus antes de cair no Atlântico

Registros de radar e da comunicação do controle de tráfego aéreo, apresentados no vídeo abaixo,
mostram como foram os últimos minutos antes do acidente de um avião monomotor Cirrus SR22, que
caiu no Oceano Atlântico na costa dos Estados Unidos no dia 6 de maio.Na ocasião, apenas com o piloto
a bordo, a aeronave de matrícula N24LA decolou para um rápido voo de cerca de 20 minutos entre
Lexington e Barnwell, porém, quando já se aproximando do destino, os registros de radar mostram que o
avião estabilizou a 2.300 pés de altitude e a 130 nós de velocidade, e assim prosseguiu em uma linha reta
até deixar o continente nas proximidades de Savannah e se afastar do litoral sobre o mar.
O SR-22 voou por quase 10 minutos rumo ao Oceano Atlântico, até começar a perder velocidade e
altitude, terminado por cair, mas não sem antes ser interceptado por outro avião, a pedido do controlador
de tráfego aéreo.Conforme o vídeo abaixo, publicado pelo canal VASAviation no YouTube, nota-se que
havia outro Cirrus SR-22, de matrícula N61JM, voando próximo ao litoral exatamente naquele momento, e
seu piloto aceitou o pedido do controlador de se aproximar do avião e tentar descobrir o que poderia estar
acontecendo, já que ele não conseguia resposta pela frequência de rádio.O controlador de tráfego aéreo
então passou a fornecer as orientações de rumo em que o N61JM deveria voar para passar ao lado do
N24LA e depois fazer uma curva para iniciar a interceptação. Conforme a gravação vista acima, após se
aproximar e passar a voar ao lado do outro avião, que agora já estava começando a perder altitude e
velocidade, o piloto do N61JM informou que parecia que o N24LA não estava sendo controlado pelo piloto
automático, já que não houve qualquer desvio automático quando ele se aproximou e balançou as asas,
com o intuito de ver se obtinha alguma resposta do outro piloto.Ele prosseguiu voando próximo enquanto
o controlador informava que a velocidade e altitude continuavam caindo. “Ele deve estar caindo”, afirmou
o piloto, pelo que via ao vivo.O controlador então pediu que o piloto observasse se notava alguém saindo
da aeronave após a queda, caso ele tivesse combustível suficiente para continuar sobrevoando o local da
queda por mais algum tempo.Após o acidente, o piloto informou que não via nenhuma porta aberta, e que
apenas a cauda estava fora da água, mas que o resto do avião estava submerso.
https://aeroin.net/controlador-orientou-aviao-a-interceptar-o-cirrus-antes-de-cair-no-atlantico-veja-como-foi/?utm_campaign=aeroclipping_-_23_de_maio_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Nauru 1000C: drone brasileiro terá versão armada

A empresa brasileira XMobots anunciou uma parceria com a europeia MBDA para lançar uma versão
armada do drone nacional Nauru 1000C CAT 2. A aeronave foi selecionada pelo Exército brasileiro para
ser utilizada em missões estratégicas e de inteligência.O drone brasileiro de 150 kg será integrado ao
míssil europeu ENFORCER, um sistema de arma leve e guiada de nova geração. Segundo a XMobots, o
míssil pode atingir alvos leves e ligeiramente blindados, incluindo veículos em movimento ou protegidos.
Além do lançamento da prova de conceito, o memorando de entendimento prevê a cooperação industrial
entre as empresas. “Essa parceria com a MBDA consolida nossa capacidade tecnológica, colocando o
Brasil em um grupo diferenciado de países que desenvolvem e produzem drones armados”, diz Giovani
Amianti, CEO da XMobots. A empresa sediada em São Carlos, no interior de São Paulo, explica que esta
é a primeira vez que o ENFORCER é integrado a um drone fabricado no país. A aeronave é certificada
pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), tem autonomia de 10 horas de operação e pode voar
acima de 400 pés (ou cerca 122 metros), além de ter um alcance máximo de 60 km.O drone é fabricado
em alumínio, tem 7,7 metros de envergadura e 2,9 metros de comprimento. Ele pode carregar até 18 kg
de cargas, podendo assim transportar os mísseis europeus, que pesam 7kg cada. Um vídeo de
demonstração do veículo aéreo não tripulado foi divulgado pela XMobots:
https://gizmodo.uol.com.br/nauru-1000c-drone-brasileiro-tera-versao-armada/?utm_campaign=aeroclipping_-_24_de_maio_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Novo corte da FAB reduzirá para 15 o total de KC-390 encomendados da
Embraer

A Força Aérea Brasileira planeja uma nova redução no pedido do cargueiro KC-390 da Embraer. A
previsão é receber apenas 15 aviões, do atual pedido para 22 unidades do avião brasileiro.Segundo a
agência Globo, o Comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior, afirmou que a revisão
do pedido visa atender a realidade orçamentária. Recentemente a Embraer e a FAB haviam chegado a
um acordo para redução do pedido original de 28 aviões para um total de 22 entregas.Todavia, em
anúncio realizado no ano passado, o Comandante da Aeronáutica já havia dito que a intenção era receber
apenas 15 aviões.
Na ocasião foi ressaltada a necessidade de reduzir o pedido
justamente por questões de limitação no orçamento. O
planejamento ocorre em paralelo com o anúncio de revisão no
projeto do Gripen, incluindo a producão dos modelos biplace F39F na Suécia e a potencial compra de um segundo lote dos
caças.
Da
mesma
forma,
o
Comandante
da
Aeronáutica confirmou o fim do programa conceito STOUT,
que previa um cargueiro leve para substituir os C-95
Bandeirante e C-97 Brasília.
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/fab-vai-reduzir-ainda-mais-a-encomenda-do-kc-390-da-embraer.html?utm_campaign=aeroclipping_25 d
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AÇÃO AEROAGRÍCOLA MARCARÁ DIA INTERNACIONAL DA ABELHA EM SP

Iniciativa da ONG Bee or not to be. em parceria com a Garcia Aviação Agrícola e coordenada pela
Agência 6P terá avião “vestido” de Abelha na sexta-feira, em Ribeirão PretoUma ação em parceria entre a
empresa Garcia Aviação Agrícola e a ONG Bee or not to be marcará, na próxima sexta-feira (20), o Dia
Mundial das Abelhas. O empresário e piloto José Paulo Garcia vai decolar de sua base, em Ribeirão
Preto, com um avião Air Tractor modelo AT 402-B caracterizado como uma abelha gigante. A ideia é fazer
uma “aplicação” em toda a região da consciência sobre a importância das boas práticas agrícolas para a
preservação dos polinizadores. Conforme Garcia (que atua há mais de 40 anos na aviação agrícola), o
trabalho da empresa e das usinas sucroenergéticas da região abrange desde o mapeamento de todas as
colmeias existentes junto às lavouras até a alternância entre o uso de produtos químicos e biológicos no
trato das plantações. Além da integração entre o uso de aviões drones e equipamentos terrestres. “Na
nossa empresa, metade das aplicações são de produtos químicos e os outros 50% de biológicos”,
destaca o empresário.
A iniciativa do voo “caracterizado” para marcar

https //sindag org br/noticias sindag/acao aeroagricola marcara dia internacional da abelha em sp/

a data foi da própria ong Bee or not to be, com
o apoio ainda da agência 6P. A programação
começa às 9 horas, com um café da manhã
na base da Garcia Aviação Agrícola
(Aeródromo Santa Lydia – no quilômetro 4 da
Rodovia Mário Donegá (estrada entre Ribeirão
Preto e Dumont). Logo em seguida, o AT-402
B “Abelha” fará um voo por todas as áreas
agrícolas da região, chamando a atenção para
a data. O aparelho deverá receber nesta
quarta-feira (18) os adesivos caracterização
de abelha.

Idoso que construiu seu próprio avião recebe convite para conhecer a fábrica da
Embraer

Um homem de Porto Velho, no estado de Rondônia, chamou a atenção da Embraer, e do público em
geral, após construir uma réplica feita com concreto, mas cheia de detalhes, de um jato executivo
Phenom 100, um sucesso da indústria aeronáutica brasileira, em seu próprio quintal.A iniciativa, segundo
Gerardo Benedito de Araujo, lhe aflorou depois que ele viu o avião numa revista e, imediatamente, se
apaixonou pelo desenho. E essa paixão certamente aumentará em breve, já que ele foi convidado pela
Embraer para conhecer a fábrica onde os aviões são feitos.A informação foi dada pela própria fabricante
através de um vídeo divulgado hoje nas redes sociais.“Gerardo Benedito de Araujo nunca voou em um
avião executivo, mas sempre foi apaixonado por aviação. Com criatividade, construiu uma réplica do
Phenom 100 apenas olhando fotos da aeronave. A Embraer reconhece o carinho e o trabalho incrível do
Sr. Gerardo e por isso o nosso time de Serviços e Suporte, além de ir conferir de perto o seu trabalho em
Porto Velho, Rondônia, também foi convidá-lo para conhecer nossas instalações no Estado de São
Paulo”, disse a empresa aeronáutica.
https://aeroin.net/idoso-que-construiu-seu-proprio-aviao-recebe-convite-para-conhecer-a-fabrica-da-embraer/?utm_campaign=aeroclipping_-_26_de_maio_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

A KLM suspendeu no dia 26 a venda de passagens aéreas

A KLM suspendeu (26) a venda de passagens aéreas para todos os voos partindo Amsterdã (AMS),
capital da Holanda. O motivo é a falta de profissionais de segurança para atender a elevada demanda de
passageiros, que superou as previsões da empresa e do aeroporto.A medida vale até a próxima segundafeira (30). O aeroporto internacional de Schiphol, o principal do país, enfrenta superlotação por conta da
temporada de verão na Europa, a primeira após o processo de imunização contra a covid-19 e do fim das
restrições de viagens.As empresas aéreas e os aeroportos previam que haveria uma maior demanda por
viagens, mas o volume foi superior ao plenejado. Outro entrave é a lenta retomada das contratações, já
que centenas de profissionais foram desligados no auge da crise sanitária. As filas nos balcões de checkin e de raio-x estão maiores do que o normal, chegando até mesmo a cruzar os limites do aeroporto,
forçando os passageiros a esperar por várias horas até entrarem no avião.A KLM oferece remarcação,
sem custo, para quem tem viagem agendada para os próximos três dias. Atualmente a empresa aérea
holandesa oferece dois voos diários entre Amsterdã e o Brasil, sendo um para o Rio de Janeiro (GIG) e
outro para São Paulo (GRU).
https://aeromagazine.uol.com.br/artigo/klm-suspende-venda-de-passagens-aereas-na-holanda.html?utm_campaign=aeroclipping_-_27_de_maio_de_2022&utm_medium=email&utm_source=RD+Station

Youtube

Conheça nosso canal do Youtube: acesse:
www.youtube.com/afacaviacao
Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos!
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Próximos eventos
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Final
Se você ainda não é um membro da AFAC então não
perca tempo e se Cadastre :

www.afaccasabranca.com

Para Reclamações ou sugestões : afaccb@gmail.com
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