Eventos antigos
Inauguração da Pista de Aeromodelismo de Casa Branca
Código OACI: SDKB. Localização: 21º 47´17 “S e 047º 03´20” W.Elevação: 2346
pés.Pista: 11 -29 Comprimento 1320 metros X 20 Metros de largura.Piso: Terra. O
aeroporto de Casa Branca conta atualmente com três Hangares sendo que; 1- Antigo hangar
do aeroclube sendo hoje utilizado pela empresa de pulverização agrícola AGROSSOL. 2Hangar do táxi aéreo Andirá.3-Hangar particular da família Olmedo. No ano de 2000 a o
aeroporto cedi ou uma das festas mais importantes do calendário de show da Cidade sendo
o Senta a Pua que é uma festa voltada mais para o lado da juventude, mas que neste ano de
2000 promoveu um show aéreo por se tratar do 1º Esquadrão de Aviação de Caça do
Brasil.O aeroporto é também utilizado no treinamento dos futuros pilotos da Força Aérea
Brasileira, onde os mesmo usam a pista para o treinamento de pane simulada, quase todos
os dia da semana, não chegando a tocar a pista mas sim usando como referencia, pois A
Academia da Força Aérea fica aproximadamente 40 kilometros de Casa Branca.A
Prefeitura de Casa Branca no ano de 2006 inaugurou no aeroporto uma das melhores
pistas de aeromodelismo do estado de São Paulo, sendo asfaltada com 200 metros por 6
metros de largura, passando assim a sediar uma das etapas do campeonato Brasileiro da
categoria de Pylon Race. Infelizmente hoje as operações do aeroporto esta voltada somente
para a Pulverização Agrícola e para o Táxi Aéreo, e o treinamento dos T-25 Universal da
Academia da Força Área, sendo que no passado contávamos com, a escola de pilotagem,
Pára-quedismo, Balonismo entre outros. Já na área dos Aeromodelismo o movimento aéreo
é ótimo ,pois o Centro Regional Desportivo de Casa Branca conta com vários sócios .

Confraero 2016

Realizado no dia 10 de dezembro de 2016 no clube de aeromodelista da cidade de
casa Branca SP, com o ituito de confraternização entre os aeromodelistas.
Estiveram presente no eventos diversos aeromodelista de Casa Branca e região, o
evento que teve seu inicio as 08:00 e seu termino as 19:00.
Confita na fotos o que melhor aconteceu , e para um conteúdo melhor entre em
contato através do email: afaccb@gmail.com

F 5 J Challenge Brasil 2020

Entre os dias 15 e 18 de Fevereiro a cidade paulista de Pirassununga
recebeu no seu clube de aeromodelismo ( CANA – Clube de
Aeromodelismo Ninho das Águias) o F 5 J – Planadores Elétricos
Termais de Duração (Provisional), e a AFAC esteve presente e trás
um pouco desse evento até você através do link abaixo:
Link: https://youtu.be/a8GgAy4C7Ig
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