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+ Gol é Premiada por Inovação e segurança de Vôo; 

+Azul é eleita a companhia mais pontual do Brasil; 

+ Falta de Gasolina de Aviação coloca em risco as 

operações de aeronaves agrícolas; 

+ Azul Linhas Aéreas realiza primeiro vôo para Toledo PR: 

+ João Doria diz que vai fechar Aeroporto Campo de Marte; 

+ Homem mantém refém sob Faca funcionaria da ANAC em GRU; 

+ Funcionários da Transbrasil devem apresentar 

documento no SNA para liquidação da Ação; 

+ Processo de Recuperação judicial da Avianca e 

devoluções de aeronaves. 
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Fokker F-27 

Apenas 
Modelo 
Não esta 

atualizado 
Para receber 

atualizado 
cadastre seu 
email no site. 



             

 

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, militar 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: https://www.flogao.com.br/afaccb  

=Youtube: 

 https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow 

=FaceBook: AFAC Aviação 

=Pagina do Facebook: AFAC Casa Branca 

=Site: www.afaccasabranca.com 

= WhatsApp: 19-993816636 

=Instagran : @Afacaviação 

= Twitter: https://twitter.com/AfacCasa?s=08 

 

Caro leitores do Jornal Digital da 

AFAC, neste mês chegamos a 

edição de numero 24, falando da 

crise da AVGAS causada por uma 

reforma na refinaria de Cubatão, e 

que não constou aviso aos 

proprietário de aviões agrícolas e 

fornecedores, deixando no solo 

varias aeronaves , também sobre 

um homem que manteve uma 

funcionaria da ANAC no terminal 2, 

refém de uma faca por algumas 

horas, nesta ocorrência a funcionaria 

não se machucou, mas volta a 

conversa sobre segurança nos 

terminais dos aeroportos, outro 

assunto que repercutiu muito neste 

mês foi sobre a devolução das 

aeronaves da Avianca, que passa 

por um processo de recuperação 

judicial. 

Neste mês chegamos a 300 

assinaturas do nosso jornal, 

obrigado a você. 

Tenha uma ótima leitura 

http://www.aviacaopaulista.com/
https://www.flogao.com.br/afaccb
https://www.youtube.com/channel/UC-c8SgEzcKZopeuYJntTEow
http://www.afaccasabranca.com/
https://twitter.com/AfacCasa?s=08
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Eventos para o Mês 

08,09,10/02/2019 Coroa do Avião  Iguarassu PE 

16 e 17/02/2019 Paraquedismo Santo Angelo RS 

16 e 17/02/2019 4 Rock Fly Capão Bonito SP 

16/02/2019 Tripulação Expo Aruja SP 

18 e 19/02/2019 Balonismo Vargem Bonita MG 

22 a 24/02/2019 Skydiving Fest Jaboticabal SP 
   

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça 

Não há demonstração agendada para o mês 

Eventos Aeromodelismo 

02 e 03/03/2019 AMIFEST Foz do Iguaçu PR 

09 e 10/03/2019 3 Aero&Vento Osorio RS  

29 a 31/03/2019 Warbirds limeira SP 

 

Acesse o site da AFAC  e confira tudo sobre 

show Aéreo: 

www.afaccasabranca.com 
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Historia da Aviação 

Fokker F-27 

 
O segundo protótipo teve a fuselagem alongada, acomodando 32 passageiros, e recebeu 
motores Dart 511. Na época, o fabricante Fokker optou pela motorização Rolls Royce Dart da 
série 500, com conceitos dos motores da linha Dart utilizada para impulsionar os 
antigos quadrimotores turboélice para uso em linhas aéreas domésticas Vickers Viscount. 
O conceito de aeronaves projetadas especialmente para atender mercados de transporte aéreo 
regional foi aproveitado posteriormente por outros fabricantes 
como Aerospatiale (família ATR), Embraer (EMB-120 Brasília), Saab (340), De Havilland 
Canada (família Dash), etc. 

Sucesso de vendas 
A Fairchild entregou seu primeiro avião para a West Coast Airlines em setembro de 1958, e a 
Fokker o fez em dezembro do mesmo ano, para a conterrânea Air Lingus. 
Os F-27 voaram em todos os continentes, com 794 unidades entregues (586 pela Fokker e 208 
pela Fairchild). Ainda hoje, cerca de 170 unidades permanecem prestando serviços em países 
da América Latina, Africa e Asia. 
No final da década de 1980, o feliz projeto do F-27 foi utilizado como base para dar origem ao 
moderno Fokker 50, cujas vendas não tiveram o mesmo êxito do seu predecessor. 

Operadoras no Brasil 
TABA-TAVAJ - TAM - Rio Sul - Varig - Paraense - VOTEC 
Atualmente, o Fokker F-27 não é mais utilizado para o transporte de passageiros no Brasil. 

 

O Fokker F27 é   uma aeronave 

 bimotor turboélice de médio porte, com 

capacidade para transportar entre 40 e 50 

passageiros em viagens de curta e média 

distância. Foi projetada e desenvolvida 

na Holanda pela então fabricante Fokker 

Aircraft na década 1950 e fabricada a partir da 

década de 1960. O projeto do Fokker F-27 

teve início na década de 1950, inicialmente 

como uma aeronave projetada para 

transportar 28 passageiros, denominada P275, 

impulsionada por dois motores 

turboélice Rolls-Royce Dart. Com a ajuda 

financeira do governo holandês, o projeto 

evoluiu para o F-27, cujo 

primeiro protótipo voou em 1955. 

Ficha técnica 

• Pista de pouso: Aprox. 1.500 metros (lotado / 
dias quentes / tanques cheios); 

• Teto de serviço: Aprox. 8.500 metros; 

• Alcance: Aprox. 

• Velocidade de cruzeiro: Aprox. 450 km / h; 

• Capacidade: 40 a 50 passageiros; 

• Comprimento: Aprox. 23 metros; 

• Envergadura: Aprox. 29 metros; 

• Altura: Aprox. 8,7 metros; 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Fokker
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_plc
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Revistas Digitais 

Conheça a  revista digital Aviação e Mercado ,ela é totalmente grátis .Para acessar entre no 

site www.aviacaoemercado.com.br e clique em edições , ou se preferir acesse nosso site 

o www.afaccasabranca.com na parte inferior dá página você encontrará todas as edições . 

Aproveitem . 
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A AFAC tras ate vocês mais uma 

revista digital totalmente gratuita, 

agora a revista é a Sami Hobby, para 

aeromodelistas, para ter acesso entre 

no site: www.samihobby.com.br e 

faça seu cadastro que é simples e 

gratuito, e se divirta: 

 

 

 

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/do

cs/fumaca_ja_36_issuu 

 

           A AFAC trás até vocês mais uma novidade , 

é o melhor totalmente gratuita , você gosta de 

observar fotografia de Aeronaves ? Então agora 

vocês poderão ver muitas delas através dá revista 

digital Super Aviões, então para acessa a AFAC 

anunciara atravé-la você deverá entrar 

no www.superavioes.com.br no campo menu 

acessar revista e se divertir com as  edições , e já 

a partir de maio s dos seus canais todas as 

edições que saírem 

 

 

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 

 

http://www.aviacaoemercado.com.br/
http://www.afaccasabranca.com/
http://www.samihobby.com.br/
https://issuu.com/esquadrilhadafumacafab/docs/fumaca_ja_36_issuu
https://issuu.com/esquadrilhadafumacafab/docs/fumaca_ja_36_issuu
http://www.superavioes.com.br/
https://e.issuu.com/embed.html#1430959/57657428
https://e.issuu.com/embed.html#1430959/57657428


 

 

 

 

 

 

Noticias 

GOL é premiada por inovação em segurança operacional pela ANAC 
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes acaba de receber da ANAC (Agência Nacional de Aviação) o prêmio 

InovANAC, na categoria Ação de Inovação, como operador aéreo. A iniciativa da agência reguladora 

busca estimular a cultura da inovação na aviação civil, e pela primeira vez reconheceu as ações mais 

criativas e eficientes em segurança operacional. A GOL foi premiada pelo indicador corporativo de 

segurança NODSO (Nível Ótimo de Desempenho de Segurança Operacional), uma solução desenvolvida 

e implementada pela empresa de forma pioneira e inédita no país. Criada há quatro anos, a ferramenta 

tem como objetivo ser um instrumento facilitador de verificação de barreiras de segurança, e identificador 

de qualquer possibilidade de riscos na operação. Com ela, é possível acompanhar, medir e qualificar 

internamente todas as iniciativas recebidas e realizadas, com métricas de priorização pela criticidade 

versus tempo de resolução, para promover melhorias continuas de resultados e mitigar de forma preditiva 

eventuais não conformidades. Em complemento aos reconhecimentos de segurança da GOL, a 

companhia completou 10 anos de certificação IOSA (IATA Operational Safety Audity), que é um programa 

de auditoria internacional que avalia e mensura os sistemas de gerenciamento e de controle operacional 

das companhias. Entre os principais benefícios desta certificação está a atualização continua de padrões 

e revisões das regulamentações do setor, possibilitar acordos de codeshare com companhias 

internacionais, e a própria operação da GOL no exterior, entre outros. 

Pouso do Boeing 767 com Pintura da TAM Cargo, no Aeroporto Salgado Filho PA 
Neste vídeo você poderá acompanhar o  pouso e taxi do Boeing 767 com a pintura da TAM Cargo, no 
aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre RS. Fotos e vídeos feito pelo membro AFAC Ronaldo Schuler. 

Link: https://youtu.be/NDNfkRoI4_k  
 
Azul é novamente a companhia mais pontual do Brasil e da América do Sul  
O ano de 2019 mal começou e a Azul já comemora uma grande conquista: é, novamente, a companhia 
mais pontual do Brasil e da América do Sul, segundo a Flight Stats, líder mundial em informações de voo 
em tempo real. A aérea também foi considerada a 5ª companhia mais pontual do mundo, no ranking que 
avalia as empresas com mais de 100 mil voos por ano, atrás apenas das empresas Copa Airlines 
(Panamá), Aeroflot (Rússia), ANA Wings (Japão) e Qatar Airways (Qatar). 

 
 

 

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 

 

 

Mantendo o foco na performance operacional e na experiência do Cliente, a 
Azul garantiu 89,5% na pontualidade do índice D15, que avalia os voos que 
decolam em até 15 minutos do horário planejado. Além disso, no A15 (que 
avalia os voos que pousam em até 15 minutos do horário planejado), a 
companhia obteve a liderança com um índice de 86,47% de pontualidade. Para 
2019, o foco da Azul é continuar trabalhando para otimizar processos e manter 

os voos no horário, como ressalta John Rodgerson, presidente da empresa. 

 

https://www.voegol.com.br/
https://youtu.be/NDNfkRoI4_k
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemNotaer
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemNotaer
http://www.afaccasabranca.com/
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemAerovisao
http://www.fab.mil.br/publicacao/listagemAerovisao
http://www.afaccasabranca.com/


Aeroporto de Brasília é terceiro mais pontual do mundo, diz pesquisa 
Um levantamento feito pela consultoria internacional OAG, especializada em aviação, apontou que o 
Aeroporto de Brasília é o terceiro mais pontual do mundo – na categoria “grande porte”, que opera entre 
10 milhões e 20 milhões de passageiros por ano. 
De acordo com a consultoria, o terminal foi pontual em 86,08% dos pousos e decolagens. Isso significa 
que esses trajetos ocorreram com tempo de espera inferior a 15 minutos ao programado. 
No ano passado, o Aeroporto de Brasília ocupou o quarto lugar no ranking. Neste ano, está atrás apenas 
dos terminais de Osaka (Japão) e Honolulu (Havaí). 
O aeroporto brasiliense é um terceiro mais movimentado do país – perdendo apenas para Guarulhos e 
Congonhas, de São Paulo. 
Ele possui a maior capacidade de pista do Brasil, podendo operar um voo a cada 53 segundos, porque é 
o único a ter duas pistas funcionando de forma simultânea. 
 

Maior motor de avião comercial do mundo tem o diâmetro de um Boeing 737  
A Boeing instalou pela primeira vez o maior motor de avião comercial do mundo, o GE9X, no novo Boeing 
777X. O avião está em fase final de desenvolvimento e deve fazer o seu primeiro voo de testes nos 
próximos meses. O novo motor tem um diâmetro de 3,4 metros para entrada de ar, praticamente o 
mesmo tamanho da fuselagem de um Boeing 737, que mede 3,7 metros e é utilizado pela Gol no Brasil. 
O GE9X promete ser cerca de 10% mais econômico que o modelo anterior GE90, que equipa os atuais 
modelos do Boeing 777. Leia também: Cinco curiosidades sobre os motores a jato dos aviões comerciais 
Jatos comerciais têm motor escondido na traseira.  
 

Azul investe em modernização de sua frota e recebe 10 novas aeronaves em 2018 
A Azul continua a investir na modernização de sua frota. Em 2018, a companhia recebeu dez novas 
aeronaves, sendo oito Airbus A320neo e dois aviões cargueiros modelo Boeing 737-400F. Considerando 
o preço médio de tabela das aeronaves, a empresa investiu aproximadamente US$ 2 bilhões apenas nos 
aviões de nova geração da Airbus. Para o primeiro semestre de 2019, a expectativa da empresa é 
receber cerca de cinco novos aviões modelo A320neo. O equipamento da Airbus possui tecnologias de 
última geração que tornam a aeronave mais eficiente em termos de consumo de combustível e, 
consequentemente, mais sustentável. Com capacidade para transportar até 174 Clientes com conforto e 
segurança, os A320neo da Azul também já estão sendo equipados com sistema de entretenimento a 
bordo.Além deles, a Azul também confirmou, em julho passado, que as encomendas de Embraer E2 
aumentariam, passando de 21 encomendas firmes para 51 aeronaves, que contarão com 136 assentos 
dispostos em fileiras dois a dois. Os novos E-Jets, já conhecidos pelo seu conforto único, também 
oferecerão telas individuais, TV ao vivo e uma eficiência energética superior ao atual modelo.Ter a frota 
certa para cada tipo de mercado é um dos pilares do nosso modelo de negócios. A partir do momento que 
conseguimos ter aeronaves cada vez mais eficientes, nossa operação se torna mais sustentável. É por 
isso que a Azul está não só ampliando sua frota como também modernizando-a também”, explica John 
Rodgerson, presidente da empresa.Com os A320neo, a Azul cresceu sua capacidade em 16,0% no ano 
de 2018 em comparação com 2017, medida em ASKs - assento por quilômetro-voado. As aeronaves da 
nova geração também permitiram à companhia transportar mais Clientes entre seus centros de conexão e 
ampliar a oferta em cidades com alta demanda.Além do A320neo e dos jatos da Embraer, a Azul também 
opera voos com os turboélices da ATR – aeronave com capacidade para até 70 Clientes e voltada para a 
aviação regional – e os jatos wide-body da Airbus – os A330, que voam as rotas entre Brasil Estados 
Unidos e Portugal e contam com o exclusivo SkySofa, poltronas que se tornam verdadeiras camas. Além 
dessas aeronaves, a Azul Cargo Express, unidade de cargas da Azul, tem também dois aviões cargueiros 
Boeing 737-400F. 

 

Falta de gasolina ameaça aviação agrícola e safra de grãos 
O Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) enviou ofício à direção da Petrobras 
pedindo informações e cobrando providências para a falta de gasolina de aviação (avgas) verificada 
desde dezembro em distribuidoras de todo o país. A escassez de combustível ocorre em um período de 
tratamentos importantes para lavouras estratégicas para a economia brasileira, como soja, cana-de-
açúcar e arroz, todas altamente dependentes da aviação agrícola. 
O Brasil tem a segunda maior frota aeroagrícola do mundo. No quadro geral, dos 2.115 aviões, conforme 
dados da Anac, dos quais cerca de metade voa a avgas. Outros 35% utilizam etanol e 15% são 
turboélices movidos a querosene de aviação. O quadro mais preocupante está no Rio Grande do Sul, que 
tem a segunda maior frota aeroagrícola do Brasil (427 aviões). Boa parte das aeronaves do estado é 
movida a avgas e há operadores com combustível para voar somente até o final da semana. O RS é o 
terceiro maior produtor nacional de soja e responde por 70% do arroz produzido no país 

 

 

 

 

No caso da soja, são 5,78 milhões de hectares que estão agora na fase de fungicida 
preventivo para doenças como a ferrugem asiática (que pode eliminar uma lavoura inteira 
em cinco dias).Na cadeia do arroz, são cerca de 1 milhão de hectares em etapas de 
adubação por cobertura e aplicação de fungicida. Como a cultura é irrigada, é 
praticamente impossível substituir a aplicação aérea pela terrestre, mesmo em lavouras 
menores e considerando as perdas por amassamento e os maiores número de dias e 
gasto de água nas operações. 

 



Em dia histórico para Toledo (PR), Azul opera primeiro voo comercial para a cidade 
O céu de Toledo, no interior do Paraná, ficou ainda mais Azul nesta quarta-feira (9). Pela primeira vez na 
história, o aeroporto da cidade testemunhou o pouso de uma aeronave da terceira maior companhia 
aérea do país. O ATR 72-600 da Azul tocou o solo de Toledo por volta das 15h, levando a bordo 
autoridades, convidados e Clientes que experimentaram o voo inaugural. Até 03 de abril, a empresa 
servirá o destino paranaense com um voo semanal para Curitiba. A partir dessa data, a expectativa da 
Azul é ampliar a malha, adicionando outras cinco frequências por semana. As inclusões, no entanto, 
dependerão da completa certificação do aeroporto pelas autoridades aeronáuticas. O início da nova 
operação foi celebrado tanto no aeroporto da capital quanto em Toledo. Bolo, entrega de doces para os 
Clientes e corte de fitas marcaram a festa de inauguração do voo. Com sorrisos de esperança por todo 
lado, a população da cidade paranaense acompanhou a chegada da aeronave e os tradicionais jatos de 
água do corpo de bombeiros para celebrar o batismo da aeronave que realizou o voo. Para o diretor de 
alianças da Azul, Marcelo Bento Ribeiro, o início das operações em Toledo é um feito histórico.“Ficamos 
sempre muito surpresos e contentes com a grandiosidade das festas que serão preparadas com muito 
carinho quando iniciamos um voo em uma nova cidade. Toledo, agora, é parte da malha regular da 
companhia. Passamos a servir esse destino com operações diretas para Curitiba e com conexões para 
todas as partes do Brasil e do mundo, trazendo novas oportunidades de negócio e fomentando a 
economia da região”, ressalta Bento.  É um passo importante para o desenvolvimento de Toledo e região 
oeste. Somos a 43ª melhor cidade para se investir no país e a 5ª no Paraná, conforme uma pesquisa 
recente da Revista Exame. O início dos voos comerciais em Toledo contribuirá significativamente para a 
economia, gerando empregos para a comunidade e facilitando o deslocamento da população para 
viagens de negócios e lazer”, destaca o prefeito de Toledo, Lucio de Marchi. Toledo se torna o 101º 
destino doméstico a contar com operações da Azul. Amanhã, será a vez de outra cidade do Paraná, Pato 
Branco, entrar para a malha regular da companhia aérea, que oferta o maior número de destinos no 
Brasil. Com o início das frequências para Toledo e Pato Branco, o Paraná passa a ser o terceiro maior 
estado com operações da empresa, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Serão 60 
decolagens por dia com uma oferta de 41 mil voos assentos semanais.Os novos voos em Toledo se 
somam aos já existentes em Cascavel, incrementando o serviço da Azul na região paranaense e 
permitindo o funcionamento dos aeroportos de forma complementar, mitigando as inconveniências 
decorrentes de fechamento de um ou outro por meteorologia. Com a ligação até Curitiba, os Clientes da 
Azul que partirem de Toledo têm uma oferta de conexões imediatas para Campinas, São Paulo 
(Guarulhos e Congonhas), Recife, Rio de Janeiro (Santos Dumont), Porto Alegre e Campo Grande, além 
dos outros sete destinos paranaenses servidos pela Azul. 

Pouso ATR 72-600 Passaredo Linhas Aéreas 
Em comemoração aos 500 inscrito do nosso canal , trazemos essa lina aproximação para pouso na 
Cabeceira 09R (direita)  do Aeroporto Internacional de Guarulhos, a bordo do ATR 72-600 da Passaredo 
Linas Aéreas (PR-PDC).  
Link: https://youtu.be/Lb9S7dIKUfo  
Gostaríamos de agradecer a todos e para que ainda não é inscrito, gostaríamos de solicitar que se 
inscreva e deixe seu like, acesse também nosso site: www.afaccasabranca.com 
 

Doria propõe o fim do Campo de Marte 
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) foi à Brasília ontem apresentar ao governo federal 
projetos de concessão no Estado, que necessitam do aval ou do apoio da União.  
Entre eles está o fechamento do aeroporto do Campo de Marte, na zona norte da capital, e a 
transformação do espaço em um parque.A alegação do governo estadual é de que a área é muito 
próxima a casas e comércio e por isso não poderia mais receber aeronaves."Não faz o menor sentido ali 
ser usado para pousos e decolagens. Não é local mais para funcionamento de aeroporto", afirmou João 
Doria. 
 

Azul inaugura operação regular e inédita entre Campinas e Buenos Aires 
Principal centro de conexões da Azul no Brasil, Campinas ganhou, nesta sexta-feira (11), uma nova operação 

internacional. Pontualmente às 09h, a companhia deu início à operação inaugural para Buenos Aires, capital da 

Argentina. A decolagem do voo representa um marco na história da cidade campineira e de todo o interior de São 

Paulo, que, pela primeira vez na história, passam a contar com uma frequência regular e direta para o destino 

argentino.  A rota Campinas-Buenos Aires será servida com voos diários, que terão partidas do hub da Azul na parte da 

manhã. As operações serão cumpridas com as modernas aeronaves A320neo, que contam com sistema de 

entretenimento a bordo. Com a abertura do novo mercado, Campinas, que hoje é o maior centro de conexões da 

América Latina em destinos domésticos diretos, passará a ter ligações sem escalas para 56 destinos, sendo quatro 

deles internacionais: Orlando e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, e Buenos Aires, na 

Argentina.Para o Vice-Presidente de Receitas da Azul, Abhi Shah, o novo voo proporcionará mais oportunidades de 

viagem para Clientes do interior de São Paulo e fortalecerá a malha de conexões criada pela companhia no Aeroporto 

Internacional de Viracopos. 

  

https://vemvoar.voeazul.com.br/dicas-de-destinos/sul/lugares-para-viajar-com-bebe/
https://youtu.be/Lb9S7dIKUfo
http://www.afaccasabranca.com/


 Homem mantém funcionária da Anac refém por 3 horas no Aeroporto de Guarulhos 

Um homem atacou com uma faca e manteve refém por quase três horas na noite deste domingo (14) uma 
funcionária da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 
na Grande São Paulo.Após negociação com a polícia, Leandro Evangelista Ferreira de Souza, de 31 
anos, acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio e cárcere privado. A vítima foi liberada sem 
ferimentos. O homem tinha deixado a cadeia havia uma semana, depois de cumprir pena por roubo. 
O ataque ocorreu por volta de 22h30, dentro do escritório da Anac. O local fica ao lado de uma delegacia 
do aeroporto. Durante a negociação, Souza ficou com a funcionária da Anac atrás de uma porta, e a 
polícia do outro lado. Ele abria apenas uma fresta de vez em quando. Policiais disseram que era muito 
difícil manter uma conversa com o homem porque ele se alterava muito.Ele pediu para falar por telefone 
com a família, que está na Bahia, e depois os próprios policiais conversaram com os familiares de Souza, 
que disseram que ele tem síndrome do pânico. Policiais conseguiram convencê-lo a liberar a vítima 
depois que ele se acalmou.Ele apresentou muita alteração, estava muito bravo, estava se sentindo 
perseguido, né. Estava com medo de morrer, mas com o passar da negociação ele conversou com 
familiares e foi se acalmando até se entregar”, disse o capitão da Polícia Militar Martins Marques. 
Funcionários do aeroporto disseram à polícia que o homem não era passageiro e estava andando sem 
rumo pelo terminal havia alguns dias. 

 
Em novo levantamento da Anac, Azul lidera todos os quesitos em ranking de 
solução de reclamações de Clientes 
Pelo terceiro trimestre consecutivo, a Azul liderou todos os quesitos do ranking de satisfação dos Clientes 

que utilizam o modal aéreo. Em levantamento divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no 

fim da semana passada, a companhia apresentou, novamente, o melhor percentual de solução das 

reclamações dos consumidores, o menor tempo médio de resposta e o maior índice de satisfação dentre 

os passageiros que registraram insatisfações na plataforma consumidor.gov.De julho a setembro do ano 

passado, a Azul teve 18 reclamações registradas na plataforma da Anac a cada 100 mil passageiros 

transportados e levou, em média, três dias para responder as demandas do consumidor. O prazo foi o 

menor dentre as companhias aéreas que possuem mais de 10% de participação no mercado aéreo 

doméstico. No quesito índice de solução, a empresa também se destacou e obteve o melhor 

desempenho, com 77,4%, dois pontos percentuais a mais que a segunda colocada.Para o Vice-

Presidente de Pessoas e Clientes da Azul, Jason Ward, os números da Anac são reflexo do compromisso 

da empresa com seus Clientes.“A maior paixão da Azul são os nossos Tripulantes, que são os melhores 

do mundo e cuidam com muito carinho de nossos Clientes. A nossa liderança, em todos os quesitos de 

avaliação, é traduzida pelos esforços diários do nosso Time em proporcionar um atendimento 

diferenciado ao consumidor que voa conosco. Temos como meta oferecer aos nossos Clientes a melhor 

experiência da vida deles, desde o momento da compra até a chegada ao destino pretendido.  

 

Funcionária da ANAC é ameaçada com faca e feita refém no aeroporto de  
 

 

 
Transbrasil: tripulantes devem apresentar documentos para liquidação de ação 
O SNA foi intimado pela Justiça para a apresentação de documentos que permitam os cálculos para a 
liquidação da sentença em que a Transbrasil foi condenada, pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de 
Janeiro, ao pagamentos de horas extras excedentes à 85ª hora de voo e horas extras excedentes à 91ª 
hora em solo aos aeronautas que trabalharam na companhia entre 1992 a 1997. 
Para isso, o SNA solicita que os aeronautas que trabalharam na companhia no período entre 1992 e 1997 
que apresentem, até o dia 1º de fevereiro de 2019, os seguintes documentos: escalas de voos realizadas 
e holerites do período. 
Os documentos poderão ser enviados para o e-mail juridico@aeronautas.org.br ou apresentados 
pessoalmente na sede São Paulo do sindicato. 
Além do pagamento das horas extras, a empresa também foi condenada ao pagamento de e multa por 
descumprimento do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) aos aeronautas que trabalharam entre 
1992 e 1997. 
Ressalta-se que esse processo tramita desde 1997 e que a sentença definitiva foi dada em 2006, porém o 
SNA só foi intimado em dezembro 2018 para apresentação de cálculos. 

 

 

 

Esses números nos deixam felizes e mostram que estamos no caminho certo, embora 

saibamos que ainda há muito o que fazer para melhorarmos nossa integração”, ressalta 

Ward.Outro índice aferido no boletim de monitoramento da Anac ao longo do terceiro 

trimestre de 2018 foi a satisfação do usuário em relação às respostas das companhias 

aéreas aos passageiros. Em uma escala de 1 a 5, onde 5 é considerado excelente pelo 

usuário, a Azul foi a empresa melhor avaliada neste índice, com 3,3 pontos. 

 

http://consumidor.gov/
mailto:juridico@aeronautas.org.br


Centenas de voos são cancelados na Alemanha por greve em aeroportos 
Cerca de 220 mil passageiros podem ser afetados nesta terça-feira (15) pela greve dos funcionários de 
segurança que acontece em oito aeroportos da Alemanha, entre eles o de Frankfurt e Munique, e que 
obrigou o cancelamento de centenas de voos.As interrupções de advertência, alguns de jornada completa 
- como em Hamburgo, Hannover e Bremen -, são demonstrações de força dos 23 mil empregados deste 
setor, que exigem nas atuais negociações do convênio coletivo um salário bruto de 20 euros por hora em 
todo o país.O sindicado do setor serviços Verdi criticou que a patronal, apesar da mobilização dos 
trabalhadores, não tenha apresentado ainda uma "oferta negociável". 
Só no aeroporto de Frankfurt, o de maior tráfego da Alemanha e um dos primeiros da Europa, foram 
cancelados 610 voos, cerca da metade dos planejados para todo o dia. 
O grupo Lufthansa indicou que cancelou 500 voos e 120 de sua empresa de baixo custo, a Eurowings. 
Em Frankfurt, a greve acontece das 2h local (23h, de segunda-feira em Brasília) às 20h (17h, em 
Brasília), enquanto em Munique, o segundo de maior tráfego da Alemanha, começou às 3h30 local e se 
prolongará até 20h.O diretor-gerente da confederação de aeroportos ADV, Ralf Biesel, criticou a escala 
do protesto e pediu aos interlocutores sociais que se sentem "imediatamente" na mesa de negociações e 
advertiu que qualquer greve deste tipo "representa não só um pesadelo para os passageiros, mas uma 
imagem negativa da Alemanha como país de destino".A próxima rodada de negociações acontecerá no 
dia 23.Na semana passada, foram realizadas interrupções de advertência do pessoal de segurança nos 
dois aeroportos de Berlim, de Düsseldorf, de Colônia/Bonn e de Stuttgart. 

 

Justiça suspende até 1º de fevereiro a perda de posse de aviões da Avianca 
Em audiência da empresa Avianca, que está em processo de recuperação judicial, com as empresas de 
leasing na segunda-feira, dia 14, o Juízo determinou a prorrogação da suspensão da reintegração de 
posse de parte das aeronaves de sua frota até o dia 1º de fevereiro. 
Desta forma, as empresas de arrendamento ficam impedidas de retomar os aviões durante esse período. 
Como condição, a Justiça determinou que a empresa deve apresentar até o dia 1º de fevereiro uma 
proposta de pagamento das dívidas vencidas ou um plano de devolução escalonado de aeronaves —
além de realizar pagamento em dia a partir então.Caso a empresa não cumpra esses requisitos, a 
reintegração das aeronaves poderá ser feita automaticamente.Mas caso a Avianca cumpra as obrigações 
acordadas e as empresas de leasing não concordem com as propostas da companhia aérea, deverá 
haver outra audiência judicial para decidir sobre possível nova prorrogação ou não da suspensão da 
retomada dos aviões.Mais uma vez, o sindicato pede que todos os aeronautas da empresa acompanhem 
os desdobramentos da recuperação, mas que mantenham o foco no bom funcionamento das operações, 
visando a segurança de vôo 
 

Passageiros filmam clarões perto de asa, e avião que saiu do Santos Dumont 

pousa no Galeão 
Passageiros de um avião que havia acabado de decolar no dia (15) do Aeroporto Santos Dumont, no Rio 
de Janeiro, viveram momentos de tensão ao verem clarões perto da asa. Com problemas técnicos 
confirmados, a aeronave precisou pousar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, minutos após 
a decolagem.Uma das pessoas que estava na ponte aérea conseguiu filmar os clarões, que parecem 
causados por fogo, como mostrou o RJ2.A companhia aérea Gol disse que, logo após a decolagem, foi 
identificada uma "limitação técnica em um dos motores" e, por isso, foi necessário realizar um "pouso 
alternado". Em nota (veja abaixo a íntegra), informou que os passageiros foram realocados em outros 
voos e chegaram a Congonhas, em São Paulo. A aeronave, de acordo com a empresa, está sendo 
avaliada por uma equipe de manutenção. 
 

Imprensa nacional repercute falta de avgas 
Depois do tema ter ganhado destaque no Jornal da Band do último dia 10, na última segunda-feira foi a 
vez do Jornal Nacionalrepercutir os problemas da falta de gasolina de aviação (avgas) no País, que 
atingiu em cheio a aviação agrícola e colocou em risco a proteção das principais lavouras do País. O 
tema ganhou eco na imprensa nacional a partir do dia 8, quando o Sindag começou a chamar a atenção 
para os riscos que a situação representa para a economia e a segurança alimentar do Brasil. O tema teve 
entrevista no canal Terra Viva e a cobertura abrangeu o jornal Zero Hora de Porto Alegre, Agência 
Estado, Canal Rural, Globo Rural, Folha de São Paulo e dezenas de outras publicações.  

 

 
 
 
 

 

https://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/ultimos-videos/16596365/lavouras-sofrem-com-falta-de-combustivel-para-avioes.html?fbclid=IwAR3jJSAShbuwelXRSqIrfegVmA-FY87SqeUvNyI1OCs3_RYmG44M12RWVTk
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/01/14/manutencao-de-refinaria-da-petrobras-deixa-avioes-agricolas-parados.ghtml


Operadores aeroagrícolas ainda preocupados pela falta de combustível de aviação 
Com cerca de 200 aviões agrícolas parados no País e em torno de 300 com combustível para apenas um 
ou dois dias de operação, o diretor-executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola 
(Sindag), Gabriel Colle, vê com um certo alívio a notícia de o governo está priorizando a liberação 
imediata de uma carga de gasolina de aviação (avgas) que teria chegado no final de semana ao Porto de 
Santos, em São Paulo. No entanto, ainda há a expectativa de que o combustível seja distribuído o mais 
rápido possível aos operadores que estão parados em pleno auge de safras importantes, como Soja, 
cana-de-açúcar e arroz.Principalmente em São Paulo, onde pelo menos 30 aeronaves a avgas deixaram 
de funcionar desde o início de janeiro e onde a escassez já afeta também aeroclubes e aeroportos 
regionais. Porém, a maior expectativa está no Rio Grande do Sul, onde a falta de avgas só não foi 
devastadora porque as chuvas estão atrasando o tratamento das lavouras. Porém, foi justamente isso 
que estava deixando operadores aeroagrícolas e produtores apreensivos. O Estado tem a maior frota 
movida a avgas do país (mais da metade de seus 427 aviões). Os empresários que ainda tinham avgas 
chegaram ao sábado com combustível para dois dias de operações. Insignificante para a necessidade 
que virá quanto o tempo melhorar e todas as lavouras estarão em emergência de aplicações – 
principalmente para não serem dizimadas por doenças fúngicas com tempo quente e úmido. Na verdade, 
a tensão continua nas lavouras de soja (terceiro maior produtor nacional) e de arroz (70% da produção do 
País), enquanto o combustível não chegar de fato. Em outros Estados, como Mato Grosso do Sul, 
operadores também foram afetados pela falta de avgas. Porém, os efeitos da crise não foram tão sentidos 
porque quase todos os empresários contam com a maioria dos aviões a etanol ou a querosene de 
aviação (QAV, que é usado nos aviões maiores, turboélices). “Quem tem um avião a avgas parado, tem 
pelo menos outros três a etanol em sua frota. Apesar do transtorno, isso permite um remanejo sem 
maiores sustos nas operações”, explica Colle.  O diretor do Sindag lembra que os primeiros relatos de 
operadores pelo país com dificuldades de encontrar gasolina de aviação ocorreram em dezembro. O 
sindicato aeroagrícola entrou janeiro buscando informações e uma solução junto à Petrobras. “Ontem (14) 
soubemos que a Presidência da República interviu para resolver a questão e mandou priorizar a liberação 
de um navio de combustível que teria chegado no final de semana no porto de Santos/SP. Além disso, 
chamou todas as entidades envolvidas para uma reunião nas próximas semanas, a fim de se traçar um 
plano de contingências mais eficiente”, relata Colle.  

 
 

 

 

 

 

 

Anac autoriza aumento de 5,39% nas tarifas de embarque em aeroportos 
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou nesta quarta-feira (16/01) reajuste de 5,39% para o 

teto das tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência nos aeroportos administrados pela Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Os novos valores poderão ser aplicados depois de 30 

dias que a Infraero fizer a divulgação oficial do reajuste.As tarifas aeroportuárias são valores pagos aos 

operadores do setor pelas companhias aéreas, pelo operador da aeronave ou pelo passageiro. Segundo 

a Anac, a tarifa de embarque é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação 

dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas aos passageiros.Com o reajuste, a tarifa máxima 

dos passageiros em embarques domésticos passará de R$ 31,27 para R$ 32,95. Nas viagens 

internacionais, a tarifa máxima de embarque aumentará de R$ 112,83 para R$ 115,82. Os valores valores 

já incluem o adicional do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) de US$ 18, o correspondente a R$ 

57,47. De acordo com a Anac, o reajuste foi aplicado considerando a inflação acumulada entre dezembro 

de 2017 e dezembro de 2018, medida pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE)Responsável por cerca de 60% do 

movimento aéreo no país, a Infraero administra mais de 50 terminais que operam voos regulares e não 

regulares, voos domésticos regionais e nacionais e também internacionais. Entre eles, destacam-se 

aeroportos de grande movimentação como Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de 

Janeiro, e do Recife, além de terminais regionais como Campina Grande, na Paraíba, Juazeiro do Norte, 

no Ceará, e Montes Claros, em Minas Gerais. 

 

 

 

 
A falta de avgas no País teria começado a partir de uma manutenção (que teria sido 
programada e iniciada em novembro) na única linha de produção de gasolina de 
aviação (avgas) no País, na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão/SP. 
Com o auge da safra, isso colocou a aviação agrícola brasileira à beira de um colapso. 
Faltou combustível para pelo menos metade da frota aeroagrícola nacional – que é a 
segunda maior do mundo, com mais de 2,1 mil aeronaves. Enquanto as obras na 
refinaria não forem concluídas (iria pelo menos até outubro), a importação de avgas 
deve continuar pelos próximos meses. 

http://ondlink.sindag.org.br/cl/PEvUQ/B0v/db7b/DD6yDQIecKM/BMHi/NKGdumHwQ1f/2/


Departamento do governo federal amplia restrição a drones na região do 

aeroporto de Congonhas 
O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), vinculado ao Ministério da Defesa, decidiu 
ampliar a restrição a drones na região do aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP). 
A decisão, da última segunda-feira (14), foi tomada após o novo incidente nas proximidades do aeroporto. 
Em 8 de janeiro, a presença irregular de um drone fez as operações do terminal serem suspensas por 20 
minutos.Pela regra anterior, a restrição era limitada à área da pista. Pela decisão do Decea, a restrição 
passará a ser em raio de 5,4 quilômetros. 

   

Força Aérea Brasileira celebra seu 78º aniversário de criação 
O bom combate encarado por brasileiros e suas máquinas voadoras na Segunda Guerra Mundial; o 
desenvolvimento de tecnologias que resultaram no lançamento de satélites; a aquisição de novos caças e 
a modernização de tantas outras aeronaves que elevaram nosso Poder Aéreo. Estes e outros feitos foram 
alcançados na história da aviação do Brasil, impulsionados pela criação do Ministério da Aeronáutica, em 
janeiro de 1941. Há 78 anos, o presidente Getúlio Vargas decidiu pela unificação das aviações naval e 

militar e da infraestrutura aeronáutica existente até então. O documento que criava a nova pasta também 

incorporou o Departamento de Aeronáutica Civil (DAC) e o Ministério da Viação e Obras Públicas. Estava 
estabelecido então, pelo Decreto-Lei 2.961, o Ministério da Aeronáutica e seu braço militar, as Forças 
Aéreas Nacionais, que passaram a se chamar Força Aérea Brasileira naquele mesmo ano, pelo Decreto-
Lei 3.302, de 22 de maio. O primeiro Ministro da Aeronáutica foi Joaquim Salgado Filho. Seu desafio seria 
desenvolver a aviação civil, a infraestrutura, a indústria nacional do setor, as escolas de formação e o 
braço-armado da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira. Começava ali a edificação do poder aéreo 
brasileiro e todas as transformações que a aviação proporcionou à Nação. No decorrer dos anos 
seguintes, a Aeronáutica ampliou sua atuação em áreas como a defesa da soberania do espaço aéreo 
brasileiro, o controle de tráfego aéreo, o fomento à indústria nacional, as missões de busca e salvamento, 
o projeto espacial, a ciência e tecnologia, a investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, e a 
integração nacional, por meio da construção de pistas de pouso e decolagem e dos voos de aeronaves de 
transporte. 

 

 

 

 
Azul terá 300 voos extras para atender demanda do Carnaval 
Passado o ano novo, as atenções se voltam para uma das festas mais populares do país: o carnaval. E 
para atender a demanda adicional de Clientes, a Azul colocará em operação 300 voos extras entre 28 de 
fevereiro e 10 de março. Campinas, Recife e Belo Horizonte, principais bases de operação da companhia, 
além de Salvador, Porto Seguro e Florianópolis, cidades tradicionalmente conhecidas por concentrar os 
festejos carnavalescos, receberão o maior volume de operações adicionais. Neste ano, a companhia 
servirá 19 mercados não-regulares para atender a demanda de carnaval: Guarulhos-Salvador, Guarulhos-
Porto Seguro, Salvador-Vitória, Salvador-Brasília, Salvador-Recife, Salvador-Cuiabá, Cuiabá-Maringá, 
Porto Alegre-Cuiabá, Campinas-Imperatriz, Campinas-São Luís, Florianópolis-Foz do Iguaçu, 
Florianópolis-Passo Fundo, Curitiba-Florianópolis, Florianópolis-Rio, Porto Alegre-Punta del Este, Porto 
Seguro-Bauru, Maceió-Ribeirão Preto, Uberlândia-Maceió e Natal-Goiânia. Comparada com a folia do ano 
passado, a Azul ampliará a oferta de voos em 5% e aumentará o número de aeroportos que contarão com 
mais voos da empresa, de 36 para 41.O diretor de planejamento de malha da Azul, Daniel Tkacz, destaca 
o trabalho realizado para conciliar a oferta da companhia com a demanda durante o período do carnaval. 
“Estamos sempre atentos às oportunidades e necessidades de nossos Clientes. Por isso, nessa época 
em que muitas pessoas se programam para viajar e curtir a folia, disponibilizaremos uma oferta recorde 
de voos para os destinos mais procurados neste período. Tenho certeza de que preparamos uma malha 
que atende as expectativas daqueles que são foliões nato e também de quem irá aproveitar a data para 
descansar, visitar a família ou conhecer uma das 110 cidades para onde a Azul voa. Será uma operação 
complexa, consolidando a nossa malha, que é a maior do país”, ressalta Tkacz.Os dias 2 de março, 
sábado de carnaval, e 06 de março, quarta-feira de cinzas, serão as datas-pico, que terão o maior volume 
de decolagens. Serão, respectivamente, 60 e 69 decolagens para levar e trazer os Clientes que forem 
aproveitar a folia. Além de Campinas, Salvador, Confins, Recife, Porto Seguro e Florianópolis, Porto 
Alegre, Guarulhos, Cuiabá e Santos Dumont terão mais voos extras durante o carnaval. As passagens 
para o período já estão disponíveis nos canais oficiais de venda da companhia. 
  

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/01/17/departamento-do-governo-federal-amplia-restricao-a-drones-na-regiao-do-aeroporto-de-congonhas.ghtml?utm_campaign=aeroclipping_-_18_de_janeiro_de_2019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

O Correio Aéreo Militar, antes realizado pelo Exército (no interior) e pela Marinha 
(no litoral), foi transformado no Correio Aéreo Nacional. O Ministério proporcionou, 
ainda, acordos internacionais na área de transporte aéreo entre o Brasil e diversos 
países, como França, Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Países 
Baixos, Portugal, Suíça e Grã-Bretanha. Em 1999, o Ministério da Aeronáutica foi 
transformado em Comando da Aeronáutica. 

  https://www.defesa.tv.br/forca-aerea-brasileira-celebra-seu-78o-aniversario-de-criacao/?utm_campaign=aeroclipping_-_21_de_janeiro_de_2019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwBVMgJCZqcnkbRNNJmmKSwDz

MQ 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/01/09/presenca-de-drone-no-entorno-de-congonhas-fez-aeroporto-fechar-por-20-minutos-na-terca.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/01/09/presenca-de-drone-no-entorno-de-congonhas-fez-aeroporto-fechar-por-20-minutos-na-terca.ghtml
https://vemvoar.voeazul.com.br/curiosidades-da-aviacao/beleza-historia-e-culinaria-conheca-salvador/


Terminal para aviação executiva é inaugurado no aeroporto de Cumbica, em 

Guarulhos 
Um terminal de aviação executiva foi inaugurado no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, 
na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (21). O novo terminal servirá para agilizar o embarque e o 
desembarque de passageiros de voos executivos.Antes deste terminal, o passageiro desembarcava em 
um pátio com capacidade para 12 aeronaves de voos nacionais e internacionais, e para três helicópteros. 
O passageiro tinha que pegar uma van e percorrer um trajeto durante 40 minutos até o terminal 2. Com o 
novo terminal, as pessoas caminham rapidamente até a área do desembarque.“O terminal vai atender ao 
público de grandes empresários internacionais, que vêm ao Brasil fazer diligências presenciais para tomar 
decisões sobre investimentos. Vamos ser o portal de boas-vindas ao investimento direto estrangeiro”, 
afirma Francisco Lyra, diretor do novo terminal. O novo terminal possui estrutura improvisada, pois não é 
o definitivo. Para sua construção foram utilizados 36 contêineres em uma área de 500 m², que custaram 
aproximadamente R$ 3 milhões.É um terminal temporário por ser o primeiro no Brasil. Em consenso com 
a concessionaria, montamos a prova de conceito, que vai durar cerca de um ano ou um ano e meio até 
que se consolide o design, que vai ser maior, com 6 mil m² e contará com investimentos de US$ 12 
milhões”, explica o diretor do terminal.A expectativa é de aumentar o espaço físico deste terminal, com a 
construção de um heliponto e um hangar, além de aumentar a capacidade de aeronaves em operação, 
que se mantém a mesma de 2017. 
 

Suspeitos de tráfico internacional de drogas usavam avião recolhido pela PF 

para lazer, diz funcionário 
Um funcionário do aeroclube em Dumont (SP) disse não acreditar na suspeita de que a aeronave 
apreendida pela Polícia Federal(PF) nesta terça-feira (22), durante a Operação Conexão RP, tenha sido 
usada para transportar drogas da Bolívia para o Brasil.Segundo o homem, que pediu para não ser 
identificado, os proprietários usavam o ultraleve para voos de curta duração. Pai e filho foram presospor 
suspeita de tráfico internacional de drogas. Um homem apontado como laranja do esquema também foi 
preso.“Eles usavam esse aviãozinho só para lazer. Vinham com a família, os amigos, faziam voos locais e 
guardavam no hangar. A história dessa aeronavezinha é essa. Nunca vi fazerem viagens longas com 
esse avião, ficar meses fora daqui”, disse.O funcionário contou que há três anos os suspeitos pagavam 
R$ 700 por mês para manter a aeronave no hangar. O ultraleve tem capacidade para dois passageiros e 
até 30 quilos de bagagem, com autonomia de quatro horas de voo. Segundo a PF, as investigações 
começaram em 14 de outubro de 2016 em Campinas (SP), após a Polícia Rodoviária apreender 325 
quilos de pasta base de cocaína no fundo falso de uma van que seguia para Santos (SP) na Rodovia dos 
Bandeirantes (SP-348).As investigações da PF, do Ministério Público Federal e do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Campinas identificaram os três envolvidos no 
esquema: pai, filho e um funcionário deles.O chefe da PF em Ribeirão Preto, Edson Geraldo de Souza, 
disse que desde 2016 o trio utilizava ao menos duas aeronaves com capacidade para transportar até 500 
quilos de cocaína por viagem. A PF suspeita que isso ocorreu por ao menos dois anos. 
Souza explicou que pai e filho agiam sozinhos: viajavam até a Bolívia, negociavam a droga e 
transportavam em aviões para a região de Ribeirão Preto, de onde eram levadas para o porto de Santos, 
onde eram embarcadas em navios com destino à Europa. 
 
 

Aproximação para pouso cabeceira 09R do Aeroporto Internacional de Guarulhos 
No dia 14 de janeiro de 2019 a AFAC esteve hospedada no hotel Monaco em Guarulhos SP, e da janela 
do quarto pode observar algumas aproximações para pista 09R do Aeroporto Internacional de Guarulhos 
em SP, e trás através de algumas fotos e vídeos um pouco dessas aproximações, em especial o pouso 
do 747 da Lufthansa coma pintura retro. 
Link: https://youtu.be/xBMm6VvbW1Q  
 

Novo canal sobre o agro abre espaço para o Sindag 
O Sindag recebeu no dia 10 a visita do jornalista Nestor Tipa Júnior, diretor da empresa AgroEffective 
Comunicação e Agronegócio, ele passou para divulgar e colocar à disposição do setor o programa 
O Campo em Notícia , lançado no final de semana na na rádio web Radiosul.net (sábados, ás 7h30, com 
reprise aos domingos, às 8h30). O novo canal já de cara abriu espaço para o Sindag em entrevista sobre 
a crise da falta de gasolina de aviação (avgas) no País, tornada pública no início do mês a partir da 
movimentação do sindicato aeroagrícola em busca de solução junto à Petrobras e autoridades. 
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https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/01/22/empresario-piloto-e-suspeito-de-atuar-como-laranja-sao-presos-em-ribeirao-preto-por-trafico-internacional-de-drogas.ghtml
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https://www.agroeffective.com.br/
https://www.agroeffective.com.br/
https://www.portaldosjornalistas.com.br/radiosul-net-e-agroeffective-unem-se-em-novo-projeto-de-radio/
http://www.radiosul.net/


Showtec 2019: aviação agrícola é destaque com aeronave real e voo em 

realidade virtual 
   O imponente Air Tractor AT-502 da empresa Nórdica Aviação Agrícola é um chamariz e tanto para o 
público da mostra de tecnologias Showtec 2019, na área da Fundação MS, em Maracaju, no sudoeste do 
Mato Grosso do Sul. Junto ao estande da Nórdica, no espaço do Sindag e da Mossmann Assessoria e 
Consultoria Aeroagrícola, as pessoas têm a oportunidade de literalmente acompanhar o preparo da 
missão e voar sobre lavouras, com o projeto de realidade virtual Aviação Agrícola 360°. Atrações que 
devem seguir movimentadas até essa sexta-feira (18), último dia do evento. De um lado, junto ao avião 
real, produtores aprendem sobre as vantagens econômicas da aviação agrícola e as pessoas percebem a 
alta tecnologia que garante a segurança nas aplicações. Além das crianças, que se deliciam com a 
sensação de sentarem no assento do piloto do turboélice (e só a elas é permitido isso). No espaço do 
Sindag e da Mossmann, operadores tiram dúvidas sobre documentação, regulamentos, demandas e 
cenários do setor aeroagrícola, enquanto quem não conhece sai com outra visão do setor, depois de 
“voar” em uma aeronave com os sons e imagens de óculos de realidade virtual. A ação conjunta – a 
Nórdica locou o estande e cedeu om espaço para o sindicato aeroagrícola e a consultoria (que coordena 
o Sistema de Documentação da Aviação Agrícola do Sindag, o Sisvag) – faz parte da estratégia 
institucional de transparência e comunicação para desmistificar o setor, aproximá-lo da sociedade e 
ampliar mercado pelas suas credenciais de eficiência, economia e segurança. 
DIVULGAÇÃO PARA O MERCADO E SOCIEDADE“É bacana ver o interesse das pessoas pelo avião, 
estacionado em um ponto estratégico da feira e atraindo desde produtores rurais até crianças” conta, 
animado, o diretor da Nórdica, Jefferson Costa. Grupos que facilmente somam 20 pessoas se revezam 
para conferir as explicações dos pilotos e técnicos sobre o funcionamento do avião, suas vantagens 
econômicas para o produtor e a segurança para o meio ambiente. Para os produtores, a aposta é na 
relação custo/benefício da ferramenta. “Estamos mostrando que é mais econômico e produtivo terceirizar 
o serviço de pulverização e aplicação de sólidos (fertilizante e semeadura) com uma aeroagrícola”, 
ressalta o empresário.   Para colocar o avião dentro da feira, o Air Tractor veio voando da base da 
Nórdica em Campo Grande até o aeródromo de Maracaju, onde foi desmontado e transportado em partes 
para ser remontado na área da Showtec.  
 

 

 

 
Sindag participa da cerimônia de troca de chefia do Seripa V 
O Sindag participou nessa quinta-feira (17) da cerimônia de troca de chefia do chefe do Quinto Serviço 
Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa V). O tenente-coronel aviador 
Carlos Henrique Baldin assumiu a função para o biênio 2019/2020, no lugar do tenente-coronel aviador 
Leonardo Pinheiro de Oliveira. O sindicato aeroagrícola foi representado na entidade pelo diretor-
executivo Gabriel Colle.  O Seripa V abrange os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
Como os demais Seripas – subordinados ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa), trata-se de um parceiro importante da aviação agrícola nas ações de prevenção e 
qualificação do pessoal no quesito segurança de voo. Especialmente no Rio Grande do Sul, onde realiza 
anualmente Curso de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – Aeroagrícola (CPAA-AG).Além disso, o 
Seripa V também integrou o roteiro do Sindag na Estrada em março do ano passado, que teve como foco 
a segurança de voo em um roteiro com quatro encontros no PR e SC. Iniciativa apresentada em maio, ao 
Cenipa, na 69ª reunião do Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CNPAA), em 
Brasília.“Fomos agradecer ao tenente-coronel Leonardo pela parceria nos dois últimos anos. E, além de 
darmos as boas-vindas ao novo chefe, tenente coronel Baldin, reafirmando nossa disposição de 
estreitarmos sempre mais essa relação”, ressalta Colle. 
 

Latam cancela voos diretos de São Luís para o Rio de Janeiro 
"A LATAM Airlines Brasil informa que estão suspensas as operações das 7 frequências semanais da rota São 

Luís-Rio de Janeiro/Galeão a partir de 1º de fevereiro de 2019. Os passageiros afetados pelas suspensões 

também estão sendo informados para que possam reprogramar os seus itinerários. A LATAM reforça que segue 

atenta às necessidades dos clientes para iniciar, ampliar ou adequar as suas operações, e os voos são 

constantemente avaliados conforme a demanda de cada região. São Luís e região continuam contando com 

acesso direto à capital fluminense por meio de conexões em Brasília e São Paulo. Qualquer alteração que venha 

a ser confirmada em sua malha aérea é comunicada antecipadamente pela companhia". 

http://sindag.org.br/showtec-2019-aviacao-agricola-e-destaque-com-aeronave-real-e-voo-em-realidade-virtual/ 

 

A operação, envolveu 16 pessoas e Costa teve que pedir autorização da Anac para o 
avião ser desmontado fora de sua base. “Além disso, a tarefa foi realizada por uma 
empresa credenciada para esse tipo de trabalho com esse tipo de aeronave”, 
ressalta, mencionando outra exigência legal para a empreitada. Depois da feira, o 
avião voltará em partes para o aeródromo, onde será montado para voar de volta para 
casa. “Ter o avião exposto fez toda a diferença”, ressalta a coordenadora do Sisvag, 
Cléria Mossmann, sobre a movimentação de pessoas que vão até o turboélice e 
depois querem conferir o voo virtual. “Também muitos produtores rurais nos 
perguntam sobre a documentação que as empresas aeroagrícolas precisam ter 
(atentos às regras para os prestadores de serviços)”, completa. 
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Mercado aéreo brasileiro transporta 103 milhões de passageiros em 2018, diz Anac 

As empresas aéreas brasileiras transportaram 103 milhões de passageiros em voos domésticos e 
internacionais durante o ano de 2018, um aumento de 4,1% em relação ao número de passageiros pagos 
transportados em 2017 (98,9 milhões), segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). 
Em voos domésticos foram transportados 93,6 milhões de passageiros em 2018, um aumento de 3,3% - 
em 2017, as empresas aéreas brasileiras transportaram 90,6 milhões de passageiros em voos dentro do 
país.Em voos internacionais, a alta no número de passageiros transportados foi de 11,9%, chegando a 
9,4 milhões de passageiros transportados.Só no mês de dezembro foram transportados 875 mil 
passageiros em voos internacionais, o maior nível já registrado na série histórica da Anac, que teve início 
em 2000.EmpresasDe acordo com os dados da Anac, a Gol foi a empresa que mais transportou 
passageiros em 2018, com participação de 33,7% do mercado. A Latam transportou o equivalente a 
30,4% dos passageiros no ano passado, seguida pela Azul, com 22,8% e a Avianca, que transportou 
12,4% dos passageiros que voaram dentro do país.A Avianca, que entrou com o pedido de recuperação 
judicial em dezembro, aumentou sua participação no mercado doméstico em 5,5% ao longo de 2018. 
Mas, em dezembro do ano passado, a empresa viu sua participação no mercado doméstico cair de 12% 
em dezembro de 2017 para 11% em dezembro de 2018.O número de passageiros transportados pela 
companhia no último mês do ano foi 946.958.  

 

 

 

 

 
Em assembleia, tripulantes da Avianca aprovam acordo para LNR e PDV 
Em assembleia realizada nesta quinta-feira (24), em São Paulo, tripulantes da Avianca deliberaram por 
aprovar a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho apresentada pela companhia, a pedido do Sindicato 
Nacional dos Aeronautas, para a concessão de Licenças Não Remuneradas (LNR) e para um Programa 
de Demissão Voluntária (PDV).A empresa, que está em processo de recuperação judicial, deverá sofrer 
em breve uma redução em sua frota de aeronaves.Em contrapartida ao acordo, por solicitação do SNA,  
a empresa se compromete a não efetuar demissões de aeronautas, desde que não guardem relação com 
o cometimento de faltas graves, durante o mês de fevereiro de 2019, exceto aos optantes do PDV. 
O acordo aprovado pelos aeronautas prevê que será implantando primeiramente o programa de Licenças 
Não Remuneradas e, caso as adesões não atinjam o número necessário, em seguida será colocado em 
prática o Programa de Demissão Voluntária. Serão disponibilizadas pela Avianca 167 licenças para 
comandantes e copilotos, indistintamente, e 433 licenças para comissários de voo.Os aeronautas poderão 
escolher o período de duração da LNR, optando por:- Um período de um ano, prorrogável, por acordo 
mútuo, por igual período;- Um período de três anos, sem prorrogação.Os empregados que aderirem à 
LNR terão o início das licenças até no máximo o dia 2/4/2019, podendo ser concedidas antecipadamente, 
a critério da empresa, nas seguintes datas: 14/2/2019; 1/3/2019 e 14/03/2019.Para a adesão à LNR, o 
tripulante deverá manifestar a sua vontade pelo e-mail lnr.aeronautas@avianca.com.br no período entre 
os dias 25/1/2019 e 8/02/2019.Será considerada a ordem de adesão para o deferimento dos pedidos, 
utilizando-se, para tanto, a data e horário de envio do e-mail, procedimento que estará sujeito a auditoria 
por parte do SNA.Os deferimentos dos pedidos serão comunicados até o dia 8/2/2019, em resposta ao e-
mail de solicitação.Programa de Demissão VoluntáriaCaso a quantidade de Licenças Não 
Remuneradas disponibilizada não seja atingida, o Programa de Demissão Voluntária, também 
denominado de PDV, ficará disponível para adesão dos aeronautas, observando-se o saldo residual de 
vagas e as mesmas condições/períodos de concessão —que, neste caso, serão tidos como os de 
rescisão contratual.Por meio do PDV, os aeronautas terão direito ao recebimento integral das verbas 
rescisórias correspondentes da dispensa sem justa causa, sem a necessidade de cumprimento do aviso 
prévio, que se dará de forma indenizada. O pagamento se dará da seguinte forma:- Liberação do FGTS 

depositado (garantida a sua integralidade)- Pagamento da multa de 40% sobre o FGTS depositado, a ser efetuado em 
parcela única;- Os demais valores que integrarão o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (saldo de salário, 
férias proporcionais, aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais, dentre os 
demais títulos) serão pagas em 12 (doze) parcelas mensais e iguais, sendo o pagamento da Primeira Parcela garantido 
para 10 (dez) dias contados do último dia trabalhado, adotando-se este mesmo dia para as parcelas mensais 
subsequentes.Para a adesão ao PDV, o tripulante deverá manifestar a sua vontade pelo e-
mail pdv.aeronautas@avianca.com.br no período entre os dias 8/2/2019 e 13/2/2019.A empresa não poderá negar o 
PDV a nenhum dos solicitantes, observado o saldo residual da LNR.Para o deferimento dos pedidos de PDV, será 
considerado o critério de antiguidade na empresa, de acordo com lista já divulgada, procedimento que estará sujeito a 
auditoria por parte do SNA. 

 

 

Em dezembro de 2017, foram 998.508 passageiros em voos 

domésticos.DemandaSegundo dados da Anac, a demanda aérea 

doméstica cresceu 4,4% em 2018. A demanda é calculada levando 

em consideração o número de passageiros transportados e a 

distância das viagens.A oferta de voos dentro do Brasil também 

cresceu em 2018, com uma alta de 4,6% na comparação com 

2017.No mercado internacional, a demanda aérea cresceu 16,6% 

em 2018, na comparação com dezembro de 2017 e a oferta de 

voos para fora do Brasil cresceu 19,8% no ano. 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/23/mercado-aereo-brasileiro-transporta-103-milhoes-de-passageiros-em-2018-diz-anac.ghtml?utm_campaign=aeroclipping_-

_24_de_janeiro_de_2019&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 
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Vai voar? Não sabe onde? Conheça o 

Aeroclube de São João dá Boa Vista 
,homologado para cursos práticos de 

PP, PC, IFR, e INVA  ótima 

localização com instrutores 
experientes e aeronaves impecáveis . 

Conheça o Aeroclube de São João dá 

Boa Vista através do 

site www.aerosaojoao.com.br ou fale 

diretamente conosco no E-

mail: secretaria@aerosaojoao.com.br 

 ou telefone 19 - 3056-3399 Não 

perca esta oportunidade e conheça o 

ACSJ 

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 

 

 

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- 3651-

1480   , e siga-nos pelo Facebook  

https://m.facebook.com/Aeroclu

bedePirassununga 

 

 

Apenas 
Modelo 
Não esta 

atualizado 
Para 

receber 

atualizado 

cadastre seu 

email no 

site. 

http://www.aerosaojoao.com.br/
mailto:secretaria@aerosaojoao.com.br
http://www.aerocurso.com/
mailto:aerocurso@aerocurso.com
mailto:aeroclubedepirassununga@gmail.com
mailto:aeroclubedepirassununga@gmail.com
https://m.facebook.com/AeroclubedePirassununga
https://m.facebook.com/AeroclubedePirassununga


           

                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                                  

 

Para você que procura uma 

revista digital totalmente gratuita 

, então você devera conhecer a 

Aviação e Mercado. 

www.aviacaoemercado.com.br 

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 wiifbr@hotmail.com e ou através 

do Tel/whats: 19-99279 2606 ou 19-

99946-1060 Produto impecável . 

 

 

Compra, venda e Permuta de Aeronaves 

sabe onde você encontra?No Aero Site 

Venda de Aeronaves, especializada na 

compra, venda e Permuta de aeronaves, 

excelente serviço, com muita 

copetencia.Acesse: www.aerositeaeronav

es.com ou entre em contato através do 

Telefone/WhasApp: 17-98161-0178   e 

conheça o trabalho de quem entende do 

assunto. 
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Quer Anunciar sua Marca , ou seu 

Trabalho?Entre em contato conosco 

e conheça nossos planos .Você se 

surpreendera com o valor. 

afaccb@gmail.com 

 

mailto:wiifbr@hotmail.com
http://www.aerositeaeronaves.com/
http://www.aerositeaeronaves.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

Que tal fazer os melhores 
simulados para a banca da ANAC. 
E ainda concorrer a uma maquete 
de avião e a um vôo de incentivo 
em avião ou Helicóptero onde 
você escolher? 
acesse o link: 
https://pages.hotmart.com/i11157
676b/simulado-online-portal-
pilotocomercial/?ref=V11372247J  
 É adquira seus simulados .  

 

Procurando cursos teóricos ou práticos na 

Aviação?SB Aviation é a solução , com cursos 

teóricos de PP, PC, IFR, INVA, CMRA, MMA, 

entre outros e cursos práticos de PP, PC, IFR, 

INVA, Muit-Motor, Upset Recouver,  entre 

outros.Conheça-nos através do site 

www.sbaviation.com.br , ou entre em contato 

pelo telefone: 19- 3467-4434, WhtasApp: 19- 

99589-7279 e o E-mail: 

cursos@sbaviation.com.br 

Não perca Tempo. 

 

 

Compra, venda e Permuta de 

Aeronaves sabe onde você encontra? 

Na BSA Bandola Venda de 

Aeronaves, especializada na compra, 

venda e Permuta de aeronaves, 

excelente serviço, com muita 

copetencia. 

Acesse: www.bsabandola.com.br/pro

dutos  ou entre em contato através do 

Telefone/WhasApp: 17-98161-0178   

e E-mail 

: mj.ramos2009@bol.com.br e 

conheça o trabalho de quem entende 

do assunto. 

 

 

Simulados Banca ANAC 

https://pages.hotmart.com/i11157676b/simulado-online-portal-pilotocomercial/?ref=V11372247J
https://pages.hotmart.com/i11157676b/simulado-online-portal-pilotocomercial/?ref=V11372247J
https://pages.hotmart.com/i11157676b/simulado-online-portal-pilotocomercial/?ref=V11372247J
http://www.sbaviation.com.br/
mailto:cursos@sbaviation.com.br
http://www.bsabandola.com.br/produtos
http://www.bsabandola.com.br/produtos
mailto:mj.ramos2009@bol.com.br


 

 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

RECUPERAÇÃO DE DADOS  HDs e 

Smartphones 

Nunca mais entre em pânico, não 

é mais necessário refazer todo o 

seu trabalho.  Ligue-nos e faça 

uma consulta 

CGR 
ComputerMate Technologies IPI 
Intel   RECUPERAÇÃO DE DADOS 
Mesmo quando o HD não é mais 
reconhecido pela BIOS ou 
simplesmente queimou. 
Incluindo Smart Phones 
Parados.A mais barata 
recuperação de dados do Brasil! 
Tecnologia Russa, Americana e 
Japonesa. Sala limpa é o mais 
avançado recurso para recuperar  
DADOS.  Nossa sala é classe 
1000. .Sala limpa ou em inglês 
"Clean rooms  . 

CGR COMPUTER MATE    

Whatsap  11- 98606 2399  Tel= 

11-3886 9002  11- 2381 7123 

João Ignacio  ou  jaime      PARA 

DESCONTO A  SENHA É  = CASA 

BRANCA  .E-mail   

airband2001@yahoo.com.br   

 

 

CMM Escola de Aviação Civil 

é uma escola de aviação 

voltada para a formação de 

futuros pilotos civis com 

competência e sucesso no 

mercado da aviação civil. Com 

uma equipe composta por 

profissionais altamente 

qualificados e com ampla 

vivência no meio 

aeronáutico.Situada na capital 

do estado do Mato Grosso do 

Sul, a CMM possui uma sólida 

reputação pela qualidade de seu 

treinamento prático, e pela sua 

estrutura, continuamente 

aperfeiçoada, com alojamentos 

para os alunos e aviões 

originalmente projetados para 

treinamento de voo, como o 

Cessna 150 e Cessna 152,Tupi, 

Sêneca, C-170 e Simulador 

G100..Venha para a CMM Escola 

de Aviação Civil. Uma escola de 

aviação comprometida com 

ética e segurança. Conheça-nos 

através dos telefones : 

(67)99681-5267 ou (67) 3393-

1757 , através do E-

mail: contato@voecmm.com.br  

ou ainda através do 

siteWWW.voecmm.com.br , não 

perca tempo procure quem tem 

experiência, CMM Escola de 

Aviação 

 

 

mailto:contato@voecmm.com.br
http://www.voecmm.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 E-
mails: krauss@kraussaero.com.br ou c
ontato@kraussaero.com.br ou pelos 
telefones 35-3235-1486 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 . 

 

 

 

A Aeroleme Escola de Aviação Civil 

surge com o objetivo de formar pilotos 

desportivos e profissionais com o mais 

alto padrão de treinamento. Operando 

aeronaves da linha Cessna e com 

profissionais extremamente 

capacitados assumimos o 

compromisso de oferecer a nossos 

clientes e alunos instrução  

diferenciada baseada sempre na 

segurança e na qualidade de ensino. 

Para saber mais entre em contato 

através do 19- 99230-4901 , através 

do E-mail: contato@aeroleme.com.br 

e ainda através do site : 

www.aeroleme.com.br  Aproveite e 

não perca essa oportunidade. 

 

 
Pra você que é aviador ou ama a 

aviação e que gosta de se vestir 

com roupa de qualidade , e o 

melhor com desing da aviação , 

nao pode deixar de conhecer a 

Aviator Costumes , uma loja 

digital onde você encontra os 

melhores desing da aviação nas 

melhores roupas . Acesse o 

site www.aviatorcostumes.com.br 

e veja as maravilhas que a loja 

possui. Faça sua compra pelo site 

ou entre em contato através do E-

mail: aviatorcostumes@gmail.com

 Ou pelo Tel/WhatsApp: 62-

981384036  , e siga nossa página 

no Instagran @aviatorcostumes 

Você que está a procura de uma 

escola de Pilotagem de ultraleves , 

não poderá deixar de conhecer a 

Academia Kanapia de Ultraleves , 

escola homologada pela ANAC. E 

para quem procura por Acrobacia 

aérea a Academia Kanapia de 

ultraleve possui uma parceria com a 

ACRO( Associação Brasileira de 

Acrobacia Aérea), venha nos conhecer 

, na cidade Paulista de Mogi Mirim , ou 

entre em contato através dos 

seguintes : www.voalivre.com.br e-mail 

: voalivre@uol.com.br Telefones : 11-

98766-4187 ou 11-94015-0685  não 

perca tempo e venha tirar sua CPR ou 

CPD com quem entende do assunto, 

Academia Kanapia de Ultraleves. 

 

 

 

mailto:krauss@kraussaero.com.br
mailto:contato@kraussaero.com.br
mailto:contato@kraussaero.com.br
http://www.kraussaero.com.br/
mailto:contato@aeroleme.com.br
http://www.aeroleme.com.br/
http://www.aviatorcostumes.com.br/
mailto:aviatorcostumes@gmail.com
mailto:aviatorcostumes@gmail.com
http://www.voalivre.com.br/
mailto:voalivre@uol.com.br


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

Você que esta procurando uma escola com cursos de Piloto Privado (PP), Piloto 
Desportivo (CPD), Piloto de Recreio (CPR), ou Instrutor de Vôo (INVA), próximo a 
São Paulo, não pode deixar de conhecer a ARES Escola de Aviação. A Ares é uma 

escola de aviação civil localizada no Condomínio Aeronáutico do Vale Eldorado 

(SDVH) no município de Bragança Paulista, com a missão de formar pilotos com 

foco na segurança de vôo, disciplina e padronização operacional, está localizada 

a 1 hora de São Paulo e a 5 minutos de vôo das áreas de instrução. Possuindo 

todos os seus cursos homologados pela ANAC.   

  

 Entre em contato Ares escola de Aviação através 

do E-mail: contato@aresaviacao.com.br pelo 
Telefone: (11) 9 8266-3365 e ainda se preferir 
acesse o site: www.aresaviacao.com.br e 
conheça tudo sobre a escola. 
Venha pra ARES Escola de Aviação Civil! 

 

 

 

D  I  S  P  O  N  I  V  E  L 

Contate-nos: afaccb@gmai.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aeroclubeparademinas.com.br%2F&h=AT2x2mKKMrzXeKQ4v7l8IQAMgGOfLxFVGp5HMMTikl7nSw4Su5yZYlr9LpapEZ-nL0p4LG00lUumokvdM2uiUSt6_HzwmnSsTw9L_mujtvQBWKZE_f9ZOwJ2qQ


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 

 

 

 

Apenas 
Modelo 
Não esta 

atualizado 
Para receber 

atualizado 

cadastre seu 

email no 

site. 

http://www.afaccasabranca.com/

