
 

 

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 e horário 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  
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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/0wolh
xy8Vt0  
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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 
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