
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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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/  
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