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·A IMPLANTAÇÃO E NACIONALIZAÇÃO 
DE UM. NOVO SISTEMA DE 

CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO REQUEREM 
\,., EMPRESAS ATUALIZADAS TECNOLOGICAMENTE. ··:mf&! CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MAIS UMA VEZ PRE~ENTES . 



Certamente não é durante uma festa que 
podemos ter a certeza de estar entre amigos; 
os interesses são os mais variados; a alegria, 
no mais das vezes artificial, não nos permite 
uma criteriosa seleção de companhias. 
Durante a festa, talvez nossos sentidos, 
embotados pela exaltação do ambiente, rião 
nos deixe avaliar a brevidade do momento; 
mas algo em nosso espírito, como um 
vigilante que consulta sempre o relógio 
para não perder a hora da ronda, está 
constantemente a lembrar a fugacidade 
desses momentos. Às vezes, da festa, resta 
tão-somente a enxaqueca, comenda dos 
drinques de qualidade duvidosa, ou do afã 
com que nos atiramos aos canapés. Talvez 
nem fique a lembrança de quem foi nosso par 
na última dança ... 
Como é paradoxal a alma do homem! Na 
adversidade é que descobrimos a certeza do 
ombro amigo, do conselho útil e 
desinteressado, da mão providencial, da 
palavra de apoio. Na adversidade nasce a 
convicção de que podemos contar com 
alguém. E o nome desse alguém a gente 
jamais esquece. 
Essa mensagem também é retratada num 
trecho do evangelho. Conta-nos Lucas no 
capítulo 10 que um intérprete da lei 
perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? 
E Jesus respondeu com a parábola do bom 
samaritano, dizendo que, certa vez, um 
homem descia de Jerusalém para J ericó e 
veio cair nas mãos dos salteadores, os quais 
tudo roubaram dele e o deixaram 
semimorto. Casualmente, descia um 
sacerdote pelo mesmo caminho e vendo-o, 
passou ao largo. O mesmo fez um levita. Mas 

certo samaritano, ao se deparar com o 
homem naquele estado, pensou-lhe as 
feridas e, colocando-o sobre seu próprio 
animal de carga, o conduziu a uma 
hospedaria e cuidou dele. E perguntou 
Jesus: Qual destes três parece ter sido o 
próximo do homem que caiu nas mãos dos 
salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o 
que usou de misericórdia para com ele. 
Então disse Jesus: Vai e procede tu de igual 
modo! 
É na adversidade que nasce o espírito de 
corpo. Por isso os JAMBOCKS de 1945 ainda 

· se reúnem para rememorar aqueles dias que 
fizeram deles mais do que simples colegas, 
mais do que companheiros de armas, mais do 
que camaradas. Eles são como o samaritano e 
o homem que caiu nas mãos dos salteadores. 
Eles partiam para suas missões na certeza do 
desvelo com que cuidaram das suas 
máquinas de voar; eles sabiam que estavam 
entre irmãos, cuja fraternidade nasceu da 
noção de misericórdia, do amor ao próximo, 
do sofrimento a que todos estavam 
submetidos, da unicidade do ideal. 
Velhos e novos JAMBOCKS, pilotos e 
mantenedores dos P-47 de ontem e dos F-5 de 
agora, congregam da mesma fraternidade, 
aprendida nos evangelhos das missões reais 
ou nas manobras de adestramento, 
acreditando ser o solo brasileiro, que
defendem e por quem assumiram o 
compromisso de doar a própria vida, a pátria 
onde reside cada próximo das palavras do 
Mestre. 
Com isso em mente, podemos festejar. 

AREDAÇAO 



Rodovias, aeroportos e estradas de ferro são coisas raras nas áreas mais distantes 
~ransportando dos países em desenvolvimento. Estes países necessitam de um avião que, além lJ de transportar cargas e pessoas, tenha capacidade de pousar e decolar de pistas até 

1
• . h mesmo improvisadas. 

a lm. entos ou cam1n 0.-es Lockheed Hercules C-130. Este é o avião. Com 
' capacidade de até 23.000 kg de carga por viagem, ele voa 

H 1 C 130 
• para qualquer lugar, carrega qualquer coisa e pousa em o ercu es - vai ~~%~~~gf~~~~ de terra sem se importar com areia, neve, pedregulho 

t 
- d h O Hercules transporta seções inteiras de oleodutos, alimentos para a e on e 0 ornem popu}ações care.ntes e para área~ que e_stão sen<:Jo ~esbravadas. Transporta 

buldozeres, eqUipamentos de mmeraçao e cammhoes completamente 

h t ..- • carregados, prontos para descer pela sua rampa e entrar em ação. Leva gado para C ega e cons fOI. novas razend::s, geradores para. áreas sem energia el~tric~ e equipa:nentos 
para construçao de estradas, ate mesmo onde elas nao eXJstem. Alem de 

tudo isso, ainda transporta pessoas para terras recém- abertas nas selvas para a 
produção agrícola. 

Mais de 50 países já encomendaram quase 1.700 destes aviões de transporte. 
Todos os anos outros países se decidem a fazer o mesmo. 

Para obter maiores informações sobre o Lockheed Hercules C-130, entre 
em contato com o Diretor de Marketing Internacional: Director of International 
Marketing, Lockheed-Georgia Company, Zone I, Marietta, GA 30063, 
Estados Unidos da América. Telex 542642, Lockheed Mara. 

-,}{Lockheed Hercules 
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CARTAS 
DOS LEITORES 

Do Aeroclube de Mogi-Mirim, 
SP, recebemos: 

"Saudações. 

Pelo presente vimos comunicar 
que, em Assembléia Geral Ordiná
ria, foi eleita e empossada a nova 
Diretoria do Aeroclube de Mogi
Mirim, para o biênio 84/86. 

A nova diretoria ficou constituí
da dos seguintes membros: Presi
dente de Honra- Maj Brig do Ar 
João A. Correia Neves; Presidente 
- Carlos Alberto Nunes Lopes; 
Vice-Presidente - Eng? Hermínio 
Toledo Neto; Tesoureiro - Olyn
tho Adolpho Nimtz; Vice-Tesou
reiro- Jair Osmar Grizone; Secre
tário - Adv Roldão Alves Maga
lhães; Diretor Técnico- Tulio Al
banese; Diretor Social - Patrick 
Anthony Leal; Diretor de Material 
- Sidney Cipoli. 

CONSELHO FISCAL - Antonio 
!banhe, Eurides Torres e Aristides 
Trentin. 

SUPLENTES DO CONSELHO 
FISCAL - Nelson Wilson Barg, 
José Antonio Moreno. 

Sem mais, enviamos protestos 
de elevada e·stima, 

Atenciosamente 

Roldão Alves de Magalhães, 
Secretário" 

*** 
Da Lider Táxi Aéreo S.A .. . 

Prezado Cel Pacheco 
"Desejo manifestar meu reco

nhecimento e espero que a REVIS
TA AERONAUTICA continue o 
grande veículo de informação que 
reconhecemos de alto valor, sob sua 
inteligente direção. 

Um grande abraço. 

José Afonso Assumpção 
Presidente" 

*** 
De Dan Augusto Thomé, do Le
blon, Rio de Janeiro, RJ, .. 

"Senhor Editor 
Lendo a Seção "Carta dos Leito

res", da edição da sua REVISTA, 
constatei a existência de um poster 
com todos os emblemas da nossa 
Força Aérea Brasileira. 

Como acho bonito ser piloto e 
servir à Pátria, gostaria de receber 
este poster para colocar no meu 
quarto. 

Aguardando uma resposta do 
meu pedido, agradeço ... " 

A REDAÇÃO - Estamos provi
denciando a remessa do poster, em 
atenção ao seu pedido. 

* * * 
Do Eng? Civil Salvador Palazzo, de 
Curitiba: 

"Sr. Editor 
A presente tem a finalidade de 

solicitar a renovação de nossa assi
natura a partir do n? 143 (143 a 148), 
correspondente a um ano. 

Anexamos à presente, cheque 
nominal ao Clube de Aeronáutica, 
no valor de Cr$ 5.400,00. 

Sendo só para o momento, apro
veitamos a oportunidade para apre
sentar a V.Sa. nossas cordiais sau
dações. 

Atenciosamente" 

*** 
De Osvaldo Alves Soares, de São 
Paulo, Capital: 

"Prezados Senhores 
Solicito uma assinatura anual da 

Revista Aeronáutica. Antecipada
mente grato, subscrevo-me. 

Atenciosamente 

PS. Anexo cheque no valor de Cr$ 
5.400,00". 

*** 
De Reynaldo Magri, de São Paulo, 
Capital: 

"Prezados Senhores 
Em anexo cheque do Banespa, 

no valor de Cr$ 3.500,00, pagável 
nessa cidade, para assinatura da 
"Revista Aeronáutica". 

Solicito que a Revista seja reme
tida para o endereço abaixo. 

Atenciosamente" 

A REDAÇÃO: Solicitaríamos ao 
amigo leitor o envio de cheque no 
valor de Cr$ 1.900,00 (hum mil e 
novecentos cruzeiros) que repre
senta a diferença entre os preços 
antigo e atual da assinatura. 

De Paulo Afonso da Câmara China, 
de Natal, Rio Grande do Norte: 

"Prezados Senhores 
Solicito a gentileza de envia

rem-me um novo exemplar da RE
VISTA AERONAUTICA de n? 
142, pois o que recebi veio amassa
do e rasgado. 

Segue anexo um vale postal no 
valor de (um mil e cem cruzeiros) 
correspondente ao pedido. 

Na oportunidade, desejo saber 
quanto devo remeter a anuidade de 
1984 e o preço. 

Sem mais para o momento, 
atenciosamente agradece ... 

A REDAÇÃO: Estamos enviando 
um exemplar da edição solicitada. 
O preço da assinatura para o ano de 
1984 é de Cr$ 5.400,00 (cinco mil e 
quatrocentos cruzeiros) que já po
derão ser enviados a nossa redação, 
nominal ao Clube de Aeronáutica. 

*** 
Da Seção de Aquisição, Coordena
ção de Biblioteca da Câmara dos 
Deputados, Brasília, DF: 

"Desejamos receber os exempla
res da REVISTA AERONAUTI
CA, constantes da folha anexa . .. 

Miriam Bispo Macedo" 

A REDAÇÃO: Estamos providen
ciando. Lamentamos, no entanto, 
que alguns dos exemplares solicita
dos não poderão ser atendidos, uma 
vez que sua edição encontra-se to
talmente esgotada. 

*** 
De Francisco de Oliveira Netto JR. 
Ten Cel Av, São José dos Campos, 
SP: 

"Prezados Senhores 
Informo que sou sócio do Clube 

de Aeronáutica. 
Solicito que me envie o n? 126 

da REVISTA AERONAUTICA 
com o respectivo poster. 

O motivo deste pedido é que não 
recebi o referido exemplar. 

Antecipadamente agradeço" 

A REDAÇÃO: Estamos enviando o 
poster solicitado. Lamentamos in
formar-lhe que a REVISTA AE
RONÁUTICA de n? 126 encontra· 
se esgotada. 



VOE O MELHOR 

Nossa linha de produção tem algo em comum. 

A tecnologia do Século XXI. A Boeing oferece agora uma nova família de aviões, produto 
da mais avançada tecnolo~a1 para atender às necessidades da indústria de transporte aé
reo. Aviões com elevados md1ces de economia de combustível. E com maior conforto para 
os passageiros. 

IIOEING 
Tornando o Mundo Men or. 



TRANSPORTE 

AS TURBINAS 
AERONÁUTICAS DO FUTURO 

Sem dúvida, o grande motivador 
para a melhoria da motorização das 
aeronaves sempre foi o elemento mili
tar. As aeronaves de combate, sempre 
exigentes em termos de potência dis
ponível , é que têm conduzido o proces
so de novas conquistas e nova tecnolo
gia. 

O caso presente é típico: os aviões 
de combate da década 90 querem -
pelo menos - mais 50'7o de potência 
sobre o plateau atual, o que significa 
operar a maiores temperaturas sem 
sacrificar sua durabilidade. 

E dessas proposições nascerão no
vos produtos cuja tecnologia reverterá 
para a família das turbinas de emprego 
comercial. E essa nova tecnologia virá 
das conquistas obtidas na área dos ma
teriais e dos compressores: materiais 
exóticos e novas técnicas de fabricação. 

OS PARAMETROS 
As altas temperaturas 

A eficiência e o desempenho das 
turbinas aeronáuticas podem ser me
lhorados caso seja aumentada a gama 
de temperaturas de funcionamento. 
Um aumento de 200°C na temperatura 
ao nível do compressor produz um au
mento global de razão de pressão de 
50:1. Com essa meta, as temperaturas 
nos compressores (que oscilam atual
mente em torno dos 650°C) poderão 
chegar a 750°C em 1985 e espera-se que 
atinjam 850°C até 1995! 

O mesmo poderá ocorrer com as 
temperaturas de queima na câmara de 
combustão. Nos anos atuais estão em 
torno de 145°C e poderão ser obtidas 
condições para atingir os 200°C! 

As técnicas de fabricação 
As permanentes exigências para 

aumentar potência com redução de pe
so, baixo custo de fabricação e opera
ção/manutenção passou a exigir - en
tre outros - a redução dos componen
tes e partes internas das turbinas: nú
mero de compressores, estágios da tur
bina, etc., o que, em contrapartida, 
compele a aumento de rotação das par
tes e aumento de temperatura de ope
ração. 

Os requisitos para os motores da 
década dos 90 exigem: durabilidade 
três vezes maior; duas vezes mais con
fiabilidade e redução de custo no ciclo 

de vida. Isso tudo com o aumento de 
50% de potência. 

Essas condições impõem, entre ou
tros aspectos, novas técnicas de fabri
cação . E elas estão entrando em servi
ço desde hoje: solidificação direcional 
das palhetas das turbinas, solidificação 
rápida, discos duplos de turbina, pa
lhetas híbridas, metalurgia pulveriza
da, difusão. 

Os novos materiais 

Na busca de altas temperaturas, os 
cerâmicos entram em pauta, embora 
sua aplicação esteja apenas nascendo. 

Apesar de suas inúmeras vanta
gens, os materiais cerâmicos são muito 
sujeitos a rachaduras, dificuldades de 
moldagem às peças pequenas, etc. Mas, 
com tudo isso, estão extensivamente 
presentes na nova tecnologia das tur
binas. 

A tecnologia de rápida solidificação 
vem produzindo uma boa quantidade 
de ligas de alumínio capazes de substi
tuir os materiais estratégicos, em al
gumas áreas. Essas ligas de alumínio 
são 1/5 mais baratas e têm uma resis
tência à fadiga dez vezes superior 
àquela encontrada em partes fabrica
das por outros processos. 

Visando ainda a reduzir a depen
dência da importação de matéria
prima estratégica, a nova onda de ma
teriais compostos tomou conta da in
dústria motorista. Compostos de baixa 
temperatura estão em uso em partes 
não - estruturáveis e os polímeros de 
alta temperatura nos dutos e áreas 
internas. Na medida em que os com
postos aumentam a capacidade de su
portar altas temperaturas, poderão ser 
utilizadas na área dos compressores. E 
isso conduz a uma redução de 30% de 
peso. 

Os compostos nobres tipo carbono
carbono, capazes de suportar muito 
alta temperatura, entrarão em uso no 
final, quente, escapamentos, etc .. . 

Enfim, a nova tecnologia está toda 
disponível, apenas necessitando en
saios e avaliação de resultados nas apli
cações nos motores menos exigentes 
como os comerciais. 

É uma questão de tempo ... 

Le Chasseur 
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A Varig manipula sua carga em modernos terminais, 
com técnica específica do setor. 

Plástico, rede e cabos de nylon protegem sua carga. 

Através de processo totalmente 
automatizado, sua carga é 
levada e acomodada a bordo. 

Serviço de Reembolso Aéreo. 
Criado para atender suas comodidades, este 
serviço oferece inúmeras vantagens, pois 
possibilita a compra, a entrega e o pagamento 
à distância. Isto quer dizer: você pode fazer 
suas compras em mais de 100 cidades do 
Brasil ~ através da Varig , sem " sair de casa". 
O processo é o mais simples que existe; você 
encomenda o produto e o fornecedor o remete 
pela Varig. A empresa entrega o produto em 
suas mãos e você reembolsa o fornecedor 
pela própria Varig. 
* Exceto Manaus. 

Os jatos Boeing 707, 727 e 747, 
os DC-10/30 e os Airbus, são 
paletizados. Paletizada, a sua 
carga adquire proteção 
integral antes, durante 
e depois do vôo. 

Na Varig, sua carga é 
traté!-da como gente. 

E o serviço de 
Carga aérea 

Primeira Classe -
seja uma flor 

u um trator. 

Pelas estradas aéreas, muitas pessoas estão colhendo lucros com os jatos cargueiros da Varig. 

VARIG@ 
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AS HÉLICES: 
SEU RESSURGIMENTO 

A conquista de novos patamares de 
tecnologia, que deu como resultado os 
produtos aeronáuticos de nova gera
ção, trouxe à baila métodos, processos 
e produtos desconhecidos e - ao mes
mo tempo - fez ressurgir outros já 
considerados superados, em desuso ou 
até mesmo, mortos. E as hélices estão 
nessa lista, encabeçando-a. 

Os fabricantes das hélices aeronáu
ticas, com o advento das turbinas a 
reação (quase todas de aplicação mili
tar), de longa data se apóiam no mer
cado civil. E mais, nos produtos do 
mercado da aviação geral. E de forma 
discreta. 

Entretanto, esse posicionamento 
vem mudando gradativamente e, re
centemente, "explodiu" em um novo 
mundo de soluções e resultados prove
nientes das inovações tecnológicas es
timuladas pela família de "commuters" 
que povoará as frotas regionais dos 
anos 90. 

Esse ressurgimento se deu por força 
da rejeição ostensiva dos jatos de 40/ 60 
assentos nas "linhas de alimentação" 
que reconduziu a solução da problemá-

tica na direção dos turboélices (eco
nômicos) e de alta eficiência propulsi
va (novos desenhos). E foi assim que os 
projetistas se lançaram na direção de 
npvas aeronaves propulsionadas com 
motores até 3000 SHP! 

Evidentemente, essa opção não está 
isenta de limitações. É imperativo en
contrar um perfeito casamento entre a 
economia de combustível, ruído e ve
locidade de cruzeiro. 

OS ELEMENTOS EM QUEST AO 

As pás 

Uma conseqüência de casamento 
dos parâmetros de economia, ruído e 
velocidade linear é a imposição de au
mento do número de pás das hélices. E 
é sob essa imposição que as hélices dos 
anos 90 não serão de três ou quatro 
pás: serão a hexa ou, até mesmo, a 
octo-elementos! 

À primeira vista, um grande moti
vo para o aumento do número de pás 
das hélices seria a necessidade de au
mento da potência aplicada, para um 

determinado diâmetro. Entretanto, o 
principal fato a considerar é a necessi
dade de manter o nível de ruído das 
hélices em padrões aceitáveis; o que só 
é possível encontrar em hélices giran
do a baixas rotações, o que reduz a 
potência. A única forma de compensar 
essa perda é aumentar o número de 
pás ... 

É evidente que essa fórmula (au
mento de número de pás) está limitada 
pela complexidade que esse aumento 
impõe aos mecanismos de transmissão 
de movimentos, mudança de passo, 
sincronização, etc. Embora todas essas 
complicações sejam um desafio, não há 
dúvida que as hélices multipás serão 
"gerenciadas" por mecanismos eletrô
nicos de igual sofisticação. 

Os materiais 

No momento em que a opção (com
pulsória) recai no aumento do número 
de pás e os decorrentes mecanismos de 
transmissão e movimento, o peso de 
toda essa engenharia passa a ser um 
pesadelo. A saída tem que ser o em
prego de novos materiais: mesmas ca
racterísticas e menor densidade. E as 
soluções são várias. 

Há hélices que usam pás em que a 
alma do aerofólio é em alumínio e o 
perfil acaÇado em fibra de vidro (caso 
do BRASILIA). 

Outras usam a alma em fibra de 
carbono e com um acabamento prote
tor de aerofólio na base do poliureta
no. A mais nova geração (entre os 
"novos") já usa Kevlar, uma fibra ara
mida, em uma matriz monocoque (ca
so do SF 349). 

Há, entretanto, algumas experiên
cias alemãs na base das pás em madei
ra reforçada com fibras sintéticas. É 
uma iniciativa cuja apliéação ficará re
duzida para pequenas aeronaves. 

O futuro 

Apesar de sua aparência de "desu
so", as hélices não ficaram nesse está
gio: do envelope de operação atual 
(Mach. 65,±740 km/ h) espera-se que 
possam ser atingidas velocidades de . 7 
ou .8 usando hélices carenadas (embu
tidas em carenagens capazes de melhor 
aproveitamento de seu funcionamento 
aerodinâmico). 

O que trará uma nova feição às 
aeronaves da próxima década .. . 

L.N. Menezes 



OComind 
não valoriza 

apenas seu dinheiro. 
Ele valoriza 

você tambêm. 

O Comind tem uma experiência de mais de 90 anos 
envolvido em atividades que se desenvolveram com ele e que 
desenvolveram o nosso país. 

Através dos seus clientes- pessoas como você que 
acreditaram nas suas potencialidades e nas oportunidades do 
país, o Comind ajudou a gerar empregos, valorizar o trabalho e 
produzir bem-estar social. 

Até mesmo em períodos de crise. 
Ou você acha que os últimos 90 anos foram feitos só de 

paz e prosperidade? 
Com sua experiência, confiança e solidez, mais a 

agilidade dos novos tempos, o Comind está sempre pronto a 
ajudar você no agitado mundo dos negócios, nos complexos 
caminhos dos investimentos e financiamentos e nos 
problemas do seu dia-a-dia. 

Seja qual for o seu problema financeiro , entregue-o nas 
mãos do Comind. · 

Ele vai ser tão valorizado quanto você. 

Banco do Commercio e lndustria 
de São Paulo S.A. 
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TUDO BEM 

A imprensa anuncia com eufo
ria a chegada da Break Dance ao 
Brasil. Não era pra menos. O bom
bardeio de vídeos de Michael Jack
son tinha que produzir algum re
sultado. Já podemos ver alguns ga
tos pingados se contorcendo nas cal
çadas de nossas metrópoles. É notí
cia. O Fantástico adorou. Enquanto 
entramos em contato com nossos 
pioneiros do break, em Nova York 
esta dança vira grande negócio. Os 
breakers são requisitadíssimos, an
dam com agenda lotada. Tomaram 
conta dos principais palcos da cida
de, aparecem em anúncios televisi
vos e vários filmes já foram feitos 
sobre o assunto. Os garotos de um 
dos mais importantes grupos break 
de Nova York, o Magnificent For
ce, ganharam cerca de 6 mil dólares 
(cada componente) nos últimos me
ses, depois que participaram do fil. 
me Break Street. Com direito a 
excursão pela Europa e tudo. Di
zem que o sucesso já está modifi
cando o estilo da dança. No palco, 
as acrobacias são mais valorizadas e 
mais seguras do que nas calçadas. 
Em compensação o break perde 
grande parte de sua sutileza, desa
parecem os movimentos mínimos 
que só podem ser vistos a pequena 
distância. Mas não temos nada o 
que reclamar . 

Enquanto os garotos cariocas e 
paulistas copiam os primeiros pas
sos do Break, em Nova York o 
percussionista brasileiro Naná Vas
concelos inova acompanhando, na 
rua, as evoluções dos dançarinos 
locais, com berimbau e sintetiza
dor . Em seu último show em Lon
dres, Naná, em dupla com um per
cussionista árabe (além da apare
lhagem eletrônica), contou com a 
participação especialíssima das 
acrobacias do grupo Magnificent 
Force. A platéia delirou. Naná, que 
no ano passado lançou o elogiado 
LP Zumbi, pela Europa Records, se 
sente em casa entre os breakers. 
Afinal, diz ele, a dança dos guetos 
novayorkinos tem muito a ver com 
a nossa capoeira. 

A técnica das colagens sonoras, 
popularizadas por Brian Eno e Da
vid Byrne em seu LP My Life in a 
Bush of Ghosts (lançado também 
no Brasil), é hoje empregada com 
vigor pelos produtores negros 
norte-americanos. Naquele disco, 
Eno e Byrne utilizavam discursos 
de reverendos protestantes, a voz 
de cantadores árabes e mensagens 
radiofônicas na confecção de suas 
músicas. Hoje alguns dos compac
tos de maior sucesso nas pistas de 
dança de Nova Yotk utilizam tre
chos de famosos discursos dos líde
res negros Martin Luther King e 
Malcolm X mixados com as impro
visações dos rappers e DJs. Por fa
lar em Rap, uma triste notícia: de
pois de uma briga esquisita com a 
gravadora (sempre elas) Sugarhill 
Records, o super-DJ Grand Master 
Flash se separou dos rappers The 
Furious Five. Uma pena. Esta 
união já tinha produzido alguns dos 
melhores momentos da novíssima 
música negra norte-americana, co
mo o Rap The Message, e ainda 
prometia. E muito. 

A atividade incessante de Brian 
Eno já lhe criou vários inimigos e 
atraiu muita inveja. Seus trabalhos 
com a fusão rock/ música clássica/ 
música étnica/ música ambiente são 
acusados, por muitos, de charlata
nice barata. O último ataque veio 
do inglês Adrian Sherwood, consi
derado um dos mais perfeitos pro
dutores da atualidade, que lançou o 
disco My Life in a Hole in the 
Ground, satirizando o uso que Eno 

faz da música tribal africana. Pelo 
menos tem bom humor. Nem um 
pouco abalado com estas polêmicas, 
Eno anuncia um novo projeto: a 
produção do próximo disco do U2, 
popular e populista grupo irlandês. 
Como a diferença entre o trabalho 
do produtor e do grupo é enorme, 
este disco é aguardado com praze
rosa expectativa. 

Imperdível. O novo disco de 
Laurie Anderson já saiu no Brasil. 
Mister Heartbreak, o nome do LP, 
conta com a participação/ intromis
são de tudo que de mais chique 
existe no mundo do rock contem
porâneo. Das vozes do escritor Wil
liam Burroughs e do cantor Peter 
Gabriel, passando pelas congas do 
cubano Daniel Ponce, pela guitarra 
de Adrian Belew, pelo baixo de Bill 
Laswell, até chegar à bateria demo
lidora de Anton Fier, tudo é obra 
do mais apurado perfeccionismo. 
Anton Fier faz parte da nova banda 
de guitarrista Arto Lindsay, que 
era o líder do grupo DNA (o me
lhor do período pós-punk), junto a 
várias outras estrelas do submundo 
intelectual de Nova York. Dizem 
que tem até um brasileiro, que se 
chama Jorge Silva, na banda. 

O primeiro LP do Kid Abelha e 
os Abóboras Selvagens, intitulado 
Seu Espião, é também uma grata 
surpresa. Ultracomercial (no bom 
sentido), super-radiofônico) sem 
deixar de ser inteligente), todas as 
faixas deste disco têm carreira ga
rantida nas FMs. A produção é im
pecável, um dos melhores sons ti
rados dos pobres estúdios brasilei
ros. Liminha, o produtor, mostra 
que conhece o ofício como poucos e 
que domina as novas técnicas de 
gravação. Quem tiver dúvidas é só 
escutar Fixação, a música mais dan
çante deste disco dos Abelhas. 

Hernano Junior 

N.R. Cumpri o prometido. 
Ninguém pode mais acusar 
esta coluna de incurável 
pessimismo. 
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Sobre o autor poderíamos encher 
páginas e mais páginas. No entanto, 
contentamo-nos em reproduzir algu
mas palavras do editor que, tão bem 
captou o espírito desse personagem de 
grande peso na história de nossa avia
ção. Entre tantas verdades , está grava
do na orelha do livro: "Eis a face do 
intelectual, versado em muitas artes, 
profundo conhecedor de estratégia 
(sua conferência na ECEMAR sobre 
MIDW A Y, batalha travada no Pacífi-

co na Segunda Guerra Mundial, tor
nou-se famosa e passou a ser antológi
ca); orador emérito, a ponto de provo
car a concentração de verdadeira mul
tidão de baianos para ouvi-lo: logo os 
baianos que são ciosos dos seus orado
res e que cultuam, com ardor quase fa
nático, seus ídolos da difícil arte do 
emprego da retórica, com a valoriza
ção do conteúdo. O mesmo homem, 
que se revelou um dos artifices do nas
cedouro da A viação Brasileira, velha 
águia do correio, intelectual dos mais 
respeitados, eloqüente orador, estrate
gista de acurada sensibilidade, legou
nos um Sistema de Aeronáutica Civil 
totalmente reformulado, quando de 
sua passagem pela direção do DAC. 
Sob suas ordens estruturou-se a auto
nomia dos Serviços Regionais de Avia
ção Civil (SERAC) e dinamizou-se a 
Escola de Aperfeiçoamento e Prepara
ção da Aeronáutica Civil (EAPAC) , 
bem como consolidou-se a chamada 
Aviação de Terceiro Nível, ou sejam, 
as Regionais. Agora, Tenente-Br iga
deiro-do-Ar, exercita toda a sua baga
gem de construtor da História de um 
Povo, na área da Justiça, como Minis
tro do Superior Tribunal Militar .. . " 

Sobre a obra, embora recém-lança
da, muito já se tem falado dela. E 
todos, leitores e críticos, não lhe têm 
poupado elogios. Discorre de maneira 
simples e elegante sobre temas sempre 
considerados áridos. Prende a gente, 
convida, ou melhor, intima a gente a 
continuar sorvendo com o espírito 
suas passagens, algumas eivadas de 
saudade, sem contudo ser saudosista. 
Evoca os anos difíceis da "Aviação do 
Ar_co-e-Flecha", onde a determinação, 
a vontade de fazer, era fundamental, 
na conquista de cada palmo de Brasil, 
um país que as velhas águias do Cor
reio Aéreo Nacional presentearam aos 
brasileiros. 

Tomando como motivação a figura 
legendária de Eduardo Gomes, o autor 
vai recriando para nós os ·episódios da 
"Caminhada", com a concisão dos pou
cos eleitos pelo destino, os homens que 
souberam construir a História e pos
suem o talento para contá-la. 

A Revista Aeronáutica \Editora es
tá de parabéns. Mais ainda está a famí
lia aeronáutica que vem fazendo dessa 
bela obra um verdadeiro best-seller. 

Bengo Kavazubu 

Servieos de lberia. 

Como viaJar deseansando. 
Estes símbolos representam os diversos 

serviços da Iberia - Linhas Aéreas Internacionais 
da Espanha. 

"Gran Clase" - Tudo está pensado e 
planejado para que você descubra o prazer de 
voar. A Gran Clase da I SERIA é generosa com 
o espaço, requintada no serviço. 

"Primera"- Serviço de bordo de luxo. Uma 
confortável poltrona o acolherá e lhe será servida 
uma cuidadosa seleção de menus e vinhos de 

reserva (Serviço Nacional e Europeu). 
"Preferente"- Nova classe para homens de 

negócios, num ambiente de tranqüilo e 
confortável isolamento. 

"Turista" - IBERIA ajuda você a voar, 
oferecendo um amplo leque de tarifas especiais, 
mantendo o tradicional serviço de bordo, 
com assentos marcados, vendas de artigos livres 
de imposto e saborosos menus. 

ISEIIIA 
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A DIFÍCIL TAREFA DE 
PRESERVAR A FLORA E A 

FAUNA 

O Departamento de Parques 
Nacionais e Reservas Equivalentes 
do Instituto Brasileiro de Desen
volvimento Florestal - IBDF -
vem desenvolvendo uma verdadei
ra campanha contra o transporte 
ilegal de espécimes da flora e da 
fauna brasileira ameaçados de ex
tinção, e seus produtos. Conforme 
diz o Diretor do Departamento, 
Renato Petry Leal, existe uma le
gislação vigente no País sobre o 
assunto, constando primordialmen
te da Lei de Proteção à Fauna e do 
Código Florestal, nas quais se ba
seiam vários decretos e portarias. 
Mas apesar da legislação muitas di
ficuldades continuam ameaçando o 
trabalho daqueles que se dedicam à 
proteção da natureza. A maioria 
das pessoas, por exemplo, não sabe 
que para transportar animais e 
plantas silvestres, seja de um Esta
do para outro, ou para fora do País, 
é necessária uma autorização do 
IBDF, através de documento espe
cial. A própria manutenção de ani
mais silvestres tidos como de esti
mação, é na maioria dos casos ilegal 
perante a lei. Podemos citar como 
alguns exemplos os papagaios, ara
ras, macac{)s, dentre outros. En
quanto houver uma procura inter
na ou externa desses animais ou 
seus produtos, como peles e penas, 
haverá o incentivo à captura ilegal. 
A demanda exterior de maior volu
me é, principalmente, de couros de 
jacarés, lontras, ariranhas e felídeos 
pintados como gato do mato, jagua
tirica e onça pintada, cujo destino é 
a confecção de artigos de vestuário. 
Os animais vivos, normalmente 
contrabandeados, como os produtos 
acima descritos, destinam-se a zoo
lógicos, lojas de venda de animais 
de estimação e mesmo a laborató
rios de pesquisa biomédica. Nesses 
últimos, geralmente os mais solici
tados são as aves da família dos 
papagaios, periquitos e araras, os 
macacos e outros animais raros. 
Com referência às plantas as maio
res tentativas de contrabando inci
dem sobre as famílias das bromeliá
ceas, cactáceas e orquidáceas. 

Recentemente foram efetuadas 
exportações ilegais do mico-leão
de-cara-dourada, primata altamen
te ameaçado de extinção, e que só 
existe no Brasil, através de países 
vizinhos, com destino princi~al
mente à Europa. O Brasil está ques
tionando junto às autoridades dos 
países receptores para a devolução 
desses animais. A Convenção sobre 
o Comércio Internacional das Espé
cies da Flora e Fauna Selvagens 
Ameaçadas de Extinção- CITES, 
da qual, entre cerca de 80 países, o 
Brasil é parte, tem colaborado so
bremaneira para detectar as tenta
tivas de contrabando. Os animais e 
plantas constantes dos anexos dessa 
Convenção como os macacos, os fe
linos, as lontras, os jacarés, toda a 
família dos papagaios, as orquídeas 
e os cactos necessitam de uma do
cumentação especial, que deverá 
ser analisada em cada porto de re
cepção. Somente quatro pessoas no 
País têm autoridade, para assinar 
esses documentos e o "fac-símile" de 
suas assinaturas, bem como o mode
lo dos Certificados brasileiros de 
exportação, encontram-se em poder 
das autoridades respectivas dos paí
ses membros da Convenção. 

Com base nessa cooperação in
ternacional e no pronto contacto 
estabelecido entre os vários países, 
foi possível, por exemplo, ao Brasil, 
apreender no aeroporto do Galeão 
carga de aproximadamente quatro 
mil quilos de peles de jacarés, sendo 
transportados ilegalmente do Para
guai com destino à França. Quando 
um país intercepta um contrabando 

de animais vivos, imediatamente 
notifica o país de origem desses 
animais perguntando se ele deseja o 
retorno dos espécimes, às suas pró
prias origens, ou se os mesmos po
dem ser depositados em instituição 
científica reconhecida e que possua 
boas condições para recebê-los. É o 
caso, por exemplo, de duas araras 
vermelhas recentemente apreendi
das na Suíça. 

Sabedores da legislação conser
vacionista brasileira no que se refe
re à fauna, alguns países notificam 
a entrada de animais silvestres ou 
seus produtos, mesmo quando esses 
não constam especificamente dos 
anexos da Convenção. 

É crescente a preocupação de 
técnicos, administradores, políticos 
e de razoável parcela do povo brasi
leiro com a conservação dos nossos 
recursos naturais. 

Faz-se necessário, entretanto, 
que essa conscientização atinja um 
número bem maior danossa popu
lação, através da divulgação de nos
sas leis e do fato preocupante que é 
o constante desaparecimento de vá
rias espécies, patrimônio da nação 
como um todo. É imprescindível o 
apoio dos homens que cruzam nos
sos espaços e nossas fronteiras, bem 
como daqueles que em terra permi
tem ou possibilitam que a nossa 
riqueza natural desapareça clandes
tinamente, legando às gerações fu
turas a revolta de não ter conhecido 
aquilo que existiu em seu grande e 
outrora maravilhoso país. 

Stela Gadelha 



PLANO BRASIL NA PALMA DA MÃO. 

VOCÊ É LIVRE PARA 
DECIDIR SOBRE O SEU 
DESTINp, 

VOCE E LIVRE PARA 
ESCOLHER, OU 
CRIAR, SEU PRÓPRIO 
ROTEIRO, PARA 
QUALQU~R 
DESTE !'1\IS. . 

COM O PLANO BRA- VOCE E LIVRE PARA 
SIL NA PALMA DA VIAJAR COM QUEM 
MÃO VOCÊ VAI ATÉ QUISER. NÃO VAI EM 
ESTRANHAR TANTA GRUPO, MAS TEM TO-
LIBERDADE. DAS AS MORDOMIAS 

DE QUEM VIAJA EM 
GRUPO: TRASLADOS 
NAS CIDADES EM QUE 
CHEGA, PASSEIOS 
TURÍSTICOS, GUIAS, 
E POR AÍ A FORA. 

VOCÊ É LIVRE PARA 
ALUGAR, OU NÃO, 
UM CARRO NA HORA 
EM QUE DEFINE O RO
TEIRO. 

VOCÊ É LIVRE PARA 
ESCOLHER O TIPO DE 
AVIÃO EM QUE VAI 
EMBARCAR. 

ENFIM, COM O PLA
NO BRASIL NA PALMA 
DA MÃO, QUEM MAN
DA E DESMANDA É 
VOCÊ . 

A ESSAS ALTURAS, 
VOCÊ DEVE ESTAR 
PENSANDO: "É. MAS 
TODA LIBERDADE 
TEM SEU PREÇO . .. ". 

E VOCÊ AINDA É LI
VRE PARA FINANCIAR 
TUDO, INCLUSIVE A 
PARTE TERRESTRE. 

NÃO ERA LIBERDA
DE QUE VOCÊ QUE
RIA? POIS ENTÃO 
PROCURE LOGO O 
SEU AGENTE DE VIA-

QUE TEM, TEM. GENS E PERGUNTE O 
MAS, PELO CREDI- • QUE LHE DER NA TE-
SEM DA VASP VOCE LHA SOBRE O PLANO 
DÁ 20% DE ENTRADA, BRASIL NA PALMA DA 
PAGA O RESTO EM MÃO. 
ATÉ lO VEZES E O JU
RO É BAIXINHO, BAI
XINHO. 

E V AI SER LIVRE AS
SIM POR TODO ESSE 
BRASIL. 

VIAJE VASP. A. LI-. 
BERDADE TAMBEM E 
MAIS GOSTOSA. 
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Miopia: Cirurgia ou 
continuar usando óculos? 
1? Ten Med B. Gomes 

O que há de mais novo no desen
volvimento da cirurgia para mio
pia? 

Qual o método que está sendo 
utilizado e quais seus resultados? 

Como ver a questão de seguran
ça? 

O processo cirúrgico de corrigir 
miopia tem quase 100 anos de estu
dos. Em 1898, Lans fez um sumário 
de todos os casos óperados pela téc
nica de ceratotomia anterior, junta
mente com os casos operados em 
coelhos e chegou a conclusão que as 
incisões deveriam ter 2/3 da pro
fundidade corneana para obter um 
bom resultado, e que de 3 a 6 graus 
de astigmatismo poderia ser indu
zido com estas incisões, sendo seu 
efeito passageiro. Lans abandonou 
o processo por causa de resultados 
inadequados e falta de material ade
quado. 

De 1939 a 1950, Sato e Akiyama 
realizaram inúmeros casos experi
mentais e concluíram que incisões 
deveriam ser feitas na face poste
rior da córnea "Ceratotomia Poste
rior", e que eram necessárias 80 
incisões radiais para corrigir 3 
graus de miopia. Eles abandonaram 
o procedimento porque surgiram 
nesta época as lentes de contato 
japonesas. 

Cerca de 20 anos após, 75% des
tes pacientes desenvolveram edema 
corneano por lesão endotelial. 

Nos anos de 60 a início de 70 
Yeraliev na Rússia realizou 426 
operações em olhos humanos, usan
do uma gama de variedade de técni
cas e observou que ele podia corri
gir de 4 a 6 graus durante 6 meses. 
Daí em diante, Fyodorov e Durnev 
em Moscou recomeçaram a realizar 
"Ceratotomia Anterior", tentando 
fazê-lo mais científico possível. 

Atualmente eles têm 98% de 
sucesso com 1 a 6 graus de miopia e 
com resultado fixo de 3 anos. 

No fim de 70, Bores introduziu 
esta cirurgia nos U .S. A. e houve 
cirurgiões interessados. Ele intro
duziu a sofisticação americana tor-

nando este procedimento um ato 
seguro e eficiente. Foi então que 
surgiu o Paquímetro de ultrassom e 
a faca de diamante com micrôme
tro. 

Em 82 esta sofisticação chegou 
ao Brasil e com ela, nos tornamos o 
terceiro País a adotar a "Ceratoto
mia Anterior". 

Nos Estados Unidos o Instituto 
Nacional de Olho está fazendo um 
trabalho que é conhecido como es
tudo de "PERK", "PROSPECTIVE 
EVALUATION OF RADIAL KE-

RA TOTOMY", que estudará o mé
todo por 5 anos para ver se o proce
dimento é seguro e se tem valor 
coletivo. O resultado deste estudo 
será divulgado neste fim de ano. 

O estudo de PERK consta de 9 
centros de oftalmologia nos Estados 
Unidos realizando esta cirurgia sob 
as mesmas condições de técnica. Pa
ra isto foi necessário que todos se
guissem as mesmas instruções. 

O Prof. Dr. George O. Waring 
111, chefe do PERK, acha que a 
chave de qualquer experiência ci
rúrgica é o procedimento perfeito 
da técnica. A cirurgia é feita sob 
anestesia tópica, com colírio anes
tésico, e com a ajuda de um Blefa
rostato para abrir as pálpebras. O 
microscópio foi cirúrgico e funda
mental. 

O cirurgião mede a espessura da 
córnea e com a faca de diamante 
ajustada em 90% da espessura cor
neana realiza 8 incisões radiais par
tindo da periferia da zona óptica da 
córnea previamente marcada. 

Baseado nas informações que o 
Dr. Waring tem colhido não há 
dúvida que a ceratotomia radial 
corrige a miopia, um fato conheci
do há anos. Em geral o procedimen-

to parece ser se_guro, muitos pa
cientes passam através dos anos sem 
problema sério. Outros experimen
tam dor moderada, nas 48 horas, 
fotofobia nas primeiras semanas 
que gradualmente desaparecem. 
Flutuação da visão desde o primeiro 
dia até 3 a 9 meses que gradualmen
te se estabiliza. 

Quando se olha para os casos 
individuais se nota a falta do prog
nóstico em termos de correção. A 
mesma cirurgia realizada pelo mes
mo cirurgião, uma pode corrigir 
4 graus a outra pode corrigir 1 
grau. Assim sentimos que uma 
miopia em torno de 4 graus tem 
uma grande probabilidade de desa
parecer e que acima disto apenas 
podemos reduzi-la. 

Técnica Cirúrgica 

Em primeiro lugar o olho deve 
ser normal nos seus parâmetros e 
na sua fisiologia, portanto, a acui
dade visual com correção e sem cor
reção, ceratometria, espessura cor
neana central, média e periféricas, 
pressão ocular e uma avaliação clí
nica dos segmentos oculares deve 
ser minuciosamente descrita. 

Em seguida como já descreve
mos anestesiamos o segmento ante
rior do olho com colírio, e com a 
ajuda de um Blefarostato e uma 
pinça, realizamos as incisões pre
viamente marcadas. Cada incisão 
deve ser examinada e lavada com 
ringe-lactato. 

No fim de algumas semanas, a 
fotofobia desaparecerá e as marcas 
na córnea só podem ser vistas sob 
microscópio. O resultado é sempre 
uma surpresa para nós como para as 
pessoas que tentam se ver livre dos 
óculos. 

A grande questão vem de como 
seria a motivação do paciente em 
ter esta cirurgia realizada, particu
larmente quando temos atualmente 
boas lentes de contato. Exceto nos 
casos em que 20/20 de visão é neces
sário' sem uso de óculos ou lentes de 
contatos. Informações oriundas do 
estudo PERK mostram que a maior 
motivação é devida ao fato de a 
pessoa poder se livrar dos óculos ou 
das lentes de contato, um pesadelo 
carregado há anos. 



A Embratel oferece, gratuitamente, uma 

facilidade a mais no serviço telefônico internacional 

que representa economia de dólares em suas 

viagens ao exterior: o Telecard Internacional. 

Com o Telecard Internacional você 

pode ligar para o Brasil a qualquer hora, 

com toda a tranqüilidade, dos seguintes 

países com os quais já foi estabelecido 

acordo: Argentina, Canadá, Chile, 

Dinamarca, EUA, Holanda, Inglaterra, Israel, 

Itália, Japão, Suécia, Suíça e Venezuela. Futuramente, 

outros países serão acrescidos a esta lista. 

Você só pagará a ligação aqui , mais tarde, 

na sua conta telefônica e sem nenhuma despesa 

adicional. E em cruzeiros. 

Basta solicitar um cartão. O cartão é pes-

soai e inviolável. E cada um possui um código de 

sigilo para a sua segurança. 

Para realizar a sua ligação com o Telecard 

Internacional, basta chamar o operador telefônico 

do país em que você estiver, dar o número do seu 

cartão e, em segwida, o código de sigilo. 

Quase tão simples quanto uma ligação local. 

Antes da próxima viagem, solicite um 

Sol ici te o seu Telecard Internacional ao Órgão Comercial da Embratel em sua cidade. 

Telecard Internacional. E aproveite para guardar ~~ MinistériodasComunicações 

~---=-se:....:..u.::...._s d:....:..ó....:_lar....:_es:__. ------------1( ~~ f-!E~M~B~R~A:.=.!~~E~L~----------
Empresa do Sistema TELE BRÁS 
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O PASSAGEIRO 

O passageiro de um av1ao co
mercial, a partir do momento em 
que embarca e senta na sua poltro
na confortável, pode ser comparado 
ao cidadão que entra numa sessão 
de cinema só para fazer hora. Ele 
paga a entrada, senta indiferente 
numa poltrona qualquer, não está 
preocupado com o filme, fica o tem
po todo de olho no relógio e sai 
antes da sessão terminar. O seu 
problema é outro. No entanto, era 
o melhor filme do ano e ele não 
"viu". 

O problema do passageiro de 
avião é chegar ao seu destino. As
sim como aquele que entra no ci
nema para passar o tempo, ele com
pra a passagem e, a partir daquele 
instante, passivamente, entrega-se 
ao relógio. Não é mais ele. Não tem 
mais vontade. Segue por onde lhe 
mandam, entra nas portas que lhe 
indicam e desembarca quando as
sim lhe determinam. Mas, não dá 
importância a nada disso, por que o 
seu problema era chegar. 

Entretanto, ele não sabe o que 
perdeu. O que se passa na cabine de 
pilotagem, ou seja, "o filme", infe
lizmente, está fora das cogitações 
do passageiro. Ele paga a entrada 
mas não vê o espetáculo; sua janela 
não é mais do que um buraco que à 

Billy Kipp 

noite é preto, de dia é azul, e dentro 
das nuvens é branco; a cabine de 
pilotagem está sempre fechada a 
sete chaves, e se é momentanea
mente aberta, vê-se lá dentro ape
nas por uma fresta. 

Pelo preço que estão as passa
gens aéreas, além dos aperitivos, 
brindes e refeições de bordo, o pas
sageiro deveria ter direito a ver, 
ouvir e saber tudo o que se passa, 
desde a partida nos reatores até a 
parda no box de estacionamento do 
aeroporto de destino ... 

Positivamente, não entendo as 
Companhias de Aviação Comer
cial! A mim, deixam que veja tudo 
o que acontece, deixam-me pilotar 
seus aviões, proporcionam-me via
gens diárias ao redor do mundo, e 
ainda me pagam por isto! Parado
xalmente, aos passageiros cobram 
uma exorbitância pára uma simples 
viagem do Rio São Paulo, sem di
reito a participar de nada!!! 

Senhores! Onde está o governo 
deste País? Se eu fosse presidente 
do sindicato dos passageiros reinvi
dicaria uma lei que assegurasse os 
seguintes direitos ao passageiro de 
avião: 

ouvir o diálogo ent re o piloto e 
os órgãos de controle; 

olhar os instrumentos, e ver que 
todos (ou quase todos ... ) indi
cam as marcações previstas; 
assistir "de camarote", na posi
ção do Comandante do avião en
quanto espera a sua vez de deco
lar, apenas a 30 metros de dis
tância, o toque na pista de um 
quadrijato de 100 toneladas; 
perceber o momento exato em 
que o Colllruldante puxa o man
che para trás, a 250 quilômetros 
por hora, para tirar o "seu" 747 
do chão, e levantar vôo; 
ouvir pelo rádio o inglês dos 
pilotos de outros aviões, com 
sotaque espanhol, francês, ita
liano, ou alemão; e ainda, o de
licioso português camoniano 
dos pilotos da AIR PORTU
GAL; 
ver o clarão das luzes da cidade 
do Recife, no escuro da noite, 
depois de sobrevoar a ilha de 
Fernando de Noronha, e poder 
gritar, como se estivesse na gai
vota de uma nau, voando a 12 
mil metros de altura: - Terra à 
vista! 
olhar os dígitos de um mini
computador e conhecer, na 
hora, a distância que está o seu 
avião do ponto de chegada, ou 
do ponto de partida; 
constatar que o gelo que se for
ma, às vezes, no pára-brisas, é 
igualzinho ao do congelador da 
sua casa; 
ajudar o piloto a decidir qual a 
melhor direção para desviar de 
uma tempestade que se avizi
nha, invisível ao olho humano, 
mas "fotografada" com precisão 
pelo radar colorido de bordo; 
testemunhar a colaboração recí
proca entre piloto e co-piloto, 
necessária para levar a bom ter
mo uma descida por instrumen
tos, sem visibilidade; 
participar da satisfação dos pilo
tos, ao ver, finalmente, através 
do pára-brisas semi-embaçado 
pela chuva, já a 80 metros de 
altura, entre fiapos de nuvens, 
as fileiras de luzes da pista bem a 
sua frente! 
e depois, chegar em casa, beijar 
a esposa, avisá-la que sábado que 
vem viaja novamente, e levar 
uma esculhambação ... 
Infelizmente, tudo isso ainda es-

tá fora do alcance do passageiro. 
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DORNIER 228. Getting on Worldwide. 
A ligação entre as ilhas japonesas 
necessita de aeronaves rápidas e 
que possam operar em pequenas 
pistas. 

Por estas razões a Japan Ai r 
Commuter selecionou uma 
aeronave com grande velocidade de 
cruzeiro e ótimas características de 
operação em campo curto - O 
DORNIER 228. 

As qualidades do DORNIER 228 são 
comprovadas diariamente durante 
sua operação em todas as partes do 
mundo. 

Sua espaçosa cabine com 
confortáveis assentos, grandes 
janelas e baixo nível de ruído são 
grandes atrativos para os 
passageiros . 

A combinação das asas de nova 
tecnologia - com grande carga 
alar, reduzido arrasto e baixo peso 
-, sua bem planejada manutenção 
de baixo custo e a economia de 
combustível, - característica do 
motor Garret - são as bases de sua 
alta eficiência operacional. 

Como conceito básico, os 
engenheiros da Dornier buscaram 
obter a maior confiança possível em 
seus componentes, sistemas e 
motores. Este objetivo foi 
plenamente alcançado. 

Para haver confiança também é 
necessário o melhor apoio possível 
dos produtos - 24 horas por dia. 

Isto é encontrado na Dornier na 
Alemanha; Van Dusen nos Estados 
Unidos e nos centros de Serviços 
Autorizados da Dornier. 

DORNIER 228. 
Tecnologia Made in Germany 

iiDORNIER 
Para outras informacões contacto: 
Dornier Aircraft Salés. Dornier GmbH, 
P.O. Box 2160 
D-8000 Munich 66. República Federal 
Alemã. 
Telefone (0891 84108-0, Telex 5214641 
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RESERVA -AEREA 
NAVAL 

A Escola de Aviação Naval foi cria
da pelo Decreto n? 12.167, de 23 de 
agosto de 1916. Para o seu funciona
mento foram adquiridos nos Estados 
Unidos da América três hidroaviões 
Curtiss, modelo F, equipados com mo
tores OX-2 de 90 HP, fabricados pela 
Curtiss Airplane Company. Acompa
nhou os aviões o mecânico e piloto
aviador civil norte-americano Orton 
Hoover, que passou a acumular as fun
ções de mecânico dos aviões e motores 
e de instrutor de vôo. Este pioneiro da 
aviação brasileira, terminado o con
trato, retornou aos Estados Unidos, 
regressando ao Brasil logo depois, ra
dicando-se em São Paulo, onde passou 
o resto de sua vida dedicado à aviação 
civil, como instrutor de pilotagem, 
piloto de aviação geral e construtor de 
pequenos aviões. 

Inicialmente a Escola de A viação 
Naval dedicou-se a formar pilotos
aviadores, oficiais oriundos do corpo 
de oficiais combatentes da Marinha de 
Guerra. Instalada precariamente na 
ilha das Enxadas, na baía da Guanaba
ra, e em novembro de 1923 transferida 
para a ponta do Galeão, a Escola de 
Aviação Naval empregava principal
mente hidroaviões. Em 1921 foram 
comprados 4 aviões Avro 504 terres
tres, que operavam no Campo dos 
Afonsos, base da Aviação Militar. 

Pelo Decreto n? 20.479, de 3 de 
outubro de 1931, foi criado o Corpo de 
Aviação da Marinha e o Quadro de 
Aviadores Navais, composto inicial
mente por 81 oficiais formados na Es
cola Naval e instruídos como pilotos 
na Escola de A viação Naval. 

A partir de 1931 a Aviação Naval 

passa a ter dois grupos de oficiais pilo
tos-aviadores: o Corpo Ordinário da 
Armada, composto por oficiais da ati
va, e a Reserva Naval Aérea, composta 
por oficiais formados no curso destina
do a formar pilotos-aviadores para a 
reserva aérea da Marinha de Guerra. 

A Marinha de Guerra não possuía 
curso de sargentos aviadores, como o 
criado na Aviação Militar em 1927, 
que historiamos no primeiro artigo 
desta série. Alguns marinheiros, mais 
interessados e intelectualmente capa
zes, aprendiam a pilotar e eram pro
movidos a sargentos e suboficiais pilo
tos-aviadores: Eram formados no Cur
so de Pilotos-Aviadores, criado pelo 
Decreto n? 19.052, de 31 de dezembro 
de 1929, que também criou o Curso de 
Aviadores Navais, destinado aos ofi
ciais da ativa. 

Seguindo a doutrina aeronaval 
norte-americana, a Marinha de Guer
ra do Brasil deu início à formação de 
pilotos-aviadores para a reserva aérea 
que, concluído o curso, eram convoca
dos para prestar serviço ativo nas fun
ções de oficial subalterno. 

Os candidatos ao Curso de Oficiais 
da Reserva Naval Aérea eram selecio
nados física, psicológica e intelectual
mente em exames realizados na pró
pria escola do Galeão. As matérias 
eram as do curso secundário, com ên
fase na língua portuguesa e ciências 
exatas. 

O curso era de dois anos letivos 
onde eram ministradas matérias de 
conhecimento geral e as necessárias à 
especialidade de piloto-aviador, tais 
como aerodinâmica, motores, meteo-

rologia, navegação aérea, além da ins
trução militar em uso na Mo.rinha de 
Guerra. A pilotagem ia da elementar 
até a básica, com aperfeiçoamento de
pois de concluído o curso e já no servi
ço ativo. 

Concluído o curso, os aprovados 
eram convocados para o serviço ativo 
como oficiais subalternos, iniciando 
no posto de segundo tenente, e desti
nados às várias unidades da A viação 
Naval. 

Formaram-se no Curso de Oficiais 
da Reserva Naval Aérea 76 pilotos
aviadores, nos seguintes anos: 1931, 2 
pilotos; 1932, 4 pilotos; 1933, 13 pilo
tos; 1936, 15 pilotos; 1938, 17 pilotos; 
1939, 15 pilotos; e 1940, 10 pilotos. 
Alguns desses pilotos-aviadores da re
serva abandonaram a carreira militar 
dedicando-se a outras atividades no 
campo civil, até na aviação comercial 
como administradores. A maioria, po
rém, continuou na Marinha de Guerra 
até a criação do Ministério da Aero
náutica, em janeiro de 1941. Matricu
lados na Escola da Aeronáutica, resul
tante da fusão da Escola de Aviação 
Militar e da Escola de Aviação Naval, 
esses oficiais da reserva aeronaval 
completaram os cursos de oficial da 
ativa e foram incluídos nos quadros 
regulares do Ministério da Aeronáuti
ca. 

A partir do término da Segunda 
Guerra Mundial foi dado início para a 
passagem para a reserva remunerada 
do Ministério da Aeronáutica da maio
ria desses oficiais. Uns poucos conti
nuaram suas carreiras militares. 

Dos que passaram ·para a reserva 
remunerada, dezoito pilotos-aviadores 
oriundos da Reserva Naval Aérea in
gressaram como pilotos nas empresas 
de transportes aéreos, principalmente 
na P~air e na Cruzeiro. Desta alguns 
saíram ingressando no Lóide Aéreo 
quando de sua fundação. Nem todos 
continuaram na aviação comercial até 
atingir o tempo de aposentadoria. 
Poucos chegaram a se aposentar. 

Esta é a contribuição da Reserva 
Naval Aére na formação dos pilotos 
civis brasileiros. Era um grupo reduzi
do de pilotos, mas homogeneamente 
preparado. 

Aldo Pereira 

Fonte: A Aviação Brasileira de Antô
nio Pereira Linhares. 



RS 21 
Ajudando a prever o tempo 
com alta precisão. 

1- Caixa contendo sensores de temperatura, 
pressão atmosférica e umidade. 

2 · Blindagem interna. 
3 - Blindagem externa. 
4· Carretilha. 
5- Transmissor de 403 MHz. 
6- Antena de 403 MHz. 
7- Bateria. 
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ANANSEN tem uma tradição de 50 anos na fabricação 
de instrumentos de alta precisão, com tecnologia inteiramente 
nacional. Como a Radiossonda RS 21. 

Porque em metereologia, a precisão é fundamental. 

NANSEN S. A. - Instrumentos de Precisão 

Fábrica e Escritório 
Rua José Pedro Araújo, 960 

CINCO- Centro Industrial de Contagem 

Telefone: (031) 351-2000 ·Telex 031-6223 
Cx. Postal 213 · CEP 32000 - Contagem · MG 
Indústria Brasileira 
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VOCÊ SABIA O QUE É 
TRIATHLON? 

O Triathlon é a reunião, em 
única prova, de três modalidades 
esportivas diferentes: natação, ci
clismo e corrida a pé. Essas modali
dades, até há alguns anos, eram 
consideradas incompatíveis entre 
si, e reuni-las numa única competi
ção talvez não passasse pela cabeça 
da maioria dos esportistas de todo o 
mundo. 

A idéia do Triathlon nasceu em 
meio a um banquete, no outono de 
1977, no Havaí. Estavam os sócios 
do Waikiki Swim Club a discutir 
sobre façanhas esportivas. Cada um 
tinha um caso ou um desafio espor
tivo a que fora submetido. De re
pente, o Comandante John Collins 
emitiu a sua opinião. Para Collins, 
atleta de ferro seria aquele que con
seguisse superar as três provas mais 
difíceis do Havaí, uma após a outra, 
sem interrupções. Todos os amigos 
do comandante pensaram qu~ ele 
estivesse maluco. ' 

Afinal, a volta ciclística da ilha 
de Oahu, com seus 180 quilôme
tros, era uma prova desdobrada em 
dois dias. Juntar a ela a maratona, 
com seus 42 mil e 195 metros, e 
mais os quatro quilômetros da tra
vessia a nauo, em mar aberto e 
geralmente agitado, parecia mesmo 
coisa de louco. 

A notícia foi posta em jornal 
com a seguinte chamada: "o tria
thlon havaniano parece ser uma 
tentativa inumana de levar o corpo 
a um esforço acima de toda a com
preensão e premiar o sobrevivente 
- se houver algum - com um 
troféu". 

Os brincalhões e incrédulos que 
fizeram pouco da idéia não tiveram 
tempo para o arrependimento. O I 

Triathlon no Havaí foi realizado no 
dia 18 de fevereiro de 1978, e o 
vencedor, naquele primeiro ano, 
apesar de todas as dificuldades en
frentadas, foi Gordon Haller, um 
marinheiro de 27 anos. Venceu e 
se encantou com a competição, pois 
desde então nunca mais deixou de 
participar. 

No Brasil, graças ao apoio que 
vem sendo dado pelo jornal doBra
sil e por Viva, a Revista da Corrida, 
o jornalista José Inácio Werneck 
vem divulgando essa nova modali
dade esportiva. Tanto que, em 
1983, o calendário esportivo do Rio 
de Janeiro e do Brasil, foi marcado 

definitivamente pelo 11 Triathlon 
Golden Cup que reuniu 400 atletas. 
A extensão do percurso foi da praia 
da Barra de Guaratiba e dali pros
seguiu, pelo litoral, até o Posto Seis 
em Copacabana. 

Tudo contribuiu para que a vi
tória de Dawn Webb, entre as mu
lheres, e Osmar Campezato da Cos
ta pudesse ser compartilhada por 
todos: o sol, a temperatura, as pai
sagens do percurso feito à beira
mar e uma determinação de ferro 

dos atletas de se superarem a si 
mesmos. 

As distâncias das diversas etapas 
da prova, 1.500 metros de natação, 
51,5 quilômetros ciclísticos e 14 
quilômetros de corrida, aqui no 
Brasil, ainda são reduzidas em rela
ção às do Havaí, no entanto, pouco 
a pouco, estão sendo aumentadas. 

Porém, o que importa é a adesão 
e o interesse que estão despertando, 
pois cada vez mais, novos adeptos 
dedicam-se ao Triathlon, principal
mente pelo apoio que diversas em
presas vêm dando aos participantes, 
"homens e mulheres de ferro". 
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1 Quando os tempos são duros é que você tem de voar. 
O tempo do empresário é a maté

ria-prima em mais rápida extinção 
nos dias de hoje. Você não pode 
mais se dar ao luxo de perder horas 
e horas viajando de carro ou nas filas 
de espera de aeroportos para tratar 
de seus negócios. Está na hora 
de você voar. No seu próprio avião. 

Raciocine com a gente. Voando 
em linha reta, a uma veloCidade 
médiade250kmlh, umaviãomo
nomotor é três vezes mais rápido 
que o automóvel. Um bimotor pode 
ser quatro ou cinco vezes mais rá
ptdo (300a400km/h). Veja o tem
po que você ganha. E com maior 
conforto. 

As linhas aéreas comerciais só 
atingem 200 cidades em todo o 
Brasil. Com o avião executivo, você 

tem 2. 000 pistas homologadas à sua 
disposição. São 7.8001ocalidades 
a mais, todas elas estratégicas para 
seus negócios, e que você atinge 
na hora que mais lhe convém, 
sem perda de tempo nos balcões 
dos aeroportos. Ou seja: com o 
avtão executivo, você pode fazer 
mais contatos pessoais, portanto 
mais negócios, em mais lugares, e 
sem ficar preso a horários rígtdos, 
esperas e conexões. E você ainda 
ganha mais tempo de lazer. 

Não é por acaso que, nos Estados 
Umdos, entre as 500 maiores 
empresas selecionadas pela revista 
"Fortune ", as de maiores vendas e 
lucrativtdade são exatamente as que 
possuem aviões executivos. O que 
você investe num avião executivo 

retoma voando, pois a função bási
ca da avia cão executiva é aumentar 
a produtivtdade gerencial. 

Se você quer ter o céu como 
limite para os seus negócios, você 
precisa de um avtão executivo. 
E adquirir um, a taxas de juros infe
riores às do mercado, é plenamente 
viável com os vários esquemas de 
financiamento criados pela Embraer. 
Consulte o revendedor de sua reg tão. 

Quando os tempos são duros é 
que você não pode perder tempo. 
E de avtão executivo você aterrissa 
em cima dos melhores negócios. 

-( EIVIBRAER 
Revendedores Embraer: AEROMOT (RS)- te/.: 42-3344- Porto Alegre • ASA (PR-SC) - te/252-1533 - Curitiba • EM BRASA (SP)- te/298-8933-
São Paulo • JP MARTINS (SP)- te/. :299-8555- São Paulo; te/23- 1610 -Aracatuba; te/ .. 626-0009- Ribeirão Preto • MARTE (SP) - te/299-2666-
São Paulo • UTA (GO-DF)- te/..· 261-2333- Goiânia • LiDE R (MG-AM-RR-PA-ÁP-DF-GO) - te/.: 441-9088- Belo Horizonte; te/.: 242-1616 - Brasília • 
ABC (MG~MT) - te/. 232-4400- Uberlândia, te/. . 441-3322- Belo Horizonte, te/..· 322-3155 - Cuiabá • MOTORTEC fRJ-CE-ES-BA-SE-AL -PE-RN-P/-

1 

MA-FN-PB)- te/.: 262-7322- Rio de Janeiro "CLARK NUNES - rei.· 226-0606 - Forraleza • NORA V- rei . . · 326-9872 - Recife 
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REVISTA 

AERONÁUTICA 
ENTREVISTA 

Uma conversa informal, com o primeiro brasileiro que desenhou um 
avião que foi produzido em série industrial 

O Cel Raul V ahia Neto, emérito piloto 
de caça e homem voltado para as ativida
des de suprimento e manu tenção, cos
tumava dizer: fazer voar é tão ou 
mais difícil que voar . Mas não estamos 
preocupados com as dificuldades ine
rentes a cada mister. 

O fato é que, às vezes, a gente se 
esquece da importância que possui o ho
mem que constrói , que mantém, que as
segura a tranqüilidade do vôo, da nossa 
família, enfim, um sem número de seres 
que habitam no anonimato. É como, por 
exemplo, acontece nas corridas automobi
lísticas. Quantas horas de suor não foram 
gastas pelos projetistas, mecânicos, técni
cos em pneumáticos, etc, para entregar 
nas mãos do Nelson Piquet o carro com 
que levantaria o seu segundo título mun
dial? Quem sabe, por acaso, o nome dos 
homens que conseguiram trocar os quatro 
pneus e fazer o abastecimento do F-1, em 
apenas oito segundos, durante o ''pit
stop' '? ninguém sabe. No entanto, não se 
pode negar que eles foram fundamentais 
para o sucesso do piloto na corrida . 

Lembrar dos homens que ficam por 
detrás da cena tem sido uma virtude dos 
administradores maiores da Aeronáutica 
dos tempos de agora. 

Assim como o "Dia da Intendência" 
foi criado por iniciativa do atual Ministro 
da Aeronáutica, Ten Brig do Ar Délio 
Jardim de Mattos, assim também o foi o 
''Dia da Indústria Aeronáutica''. E a data 

Quando terminei o primeiro ano na Politécnica , 
pedi transfertncia para o Realengo. 

escolhida caiu sobre o dia em que voou 
oficialmente um dos aviões de grande 
sucesso, concebido, projetado, construído 
e pilotado por brasileiros. O autor do 
projeto: Antônio Guedes Muniz, o nosso 
entrevistado. 

Guedes Muniz foi declarado aspirante
a-oficial do Exército em 1921, na arma de 
Engenharia. Passou para a aviação após a 
conclusão do curso de piloto aviador, na 
terceira turma de pilotos militares, em 
1927, já no posto de capitão, quando tal 
arma foi criada no Ministério da Guerra. 

Foi cursar, em Paris, a Escola Superior 
de Aeronáutica, onde apresentou diversos 
projetos, constantes de exigências curricu
lares. 

Seus projetos receberam as designa
. ções de M-1, M -2 e assim por diante. Até 
o quarto projeto, os trabalhos ficaram 
restritos ao papel. O quinto, no entanto, 
foi montado na fábrica Condron, es
tando acabado em 1930. 

Tratava-se de um monoplano, desig
nado M-5 que, após ser submetido a rigo
rosos testes, foi J.esmontado e remetido ao 
Brasil. 

Remontado no Campo dos Afonsos, o 
M-5 foi apresentado, oficialmente, duran
te a comemoração do décimo-segundo 
aniversário da Escola de Aviação Militar, 
a 10 de julho de 1931. Nessa ocasião, até o 
chefe do Governo Provisório, Getúlio 
Vargas, fez questão de voar na aerona-

Não existe jdbrica de motor de avião que não seja 
ao nfve! do mar. 

ve, pilotada pelo Capitão Adherbal da 
Costa Oliveira. 

O M-5 era um avião que poderia ser 
chamado de revolucionário, um grande 
passo para a aviação de então. Era mono
motor, biplace, monoplano de asa baixa 
(uma verdadeira heresia, numa época em 
que só se fabriqtvam biplanos!). Voava a 
uma velocidade superior aos 200 km e seu 
trem-de-pouso incorporava novidades, 
uma vez que possuía pneumáticos grandes 
e estava equipado com amortecedores de 
borracha. Esse modelo, do qual se cons
truiu mesmo apenas o protótipo, voou 
até 1934, quando sofreu um acidente que 
avariou a asa e o trem-de-pouso. 

Getúlio Vargas se entusiasma e coloca 
Guedes Muniz em contato com o indus
trial Henrique Lage; Assim nasce o M-6, 
construído nas oficinas da Companhia Na
cional de Navegação Costeira, em 1935. 

O M-6 tinha uma configuração pareci
da com a do seu antecessor. Havia, entre
tanto, diferenças fundamentais: asas de 
madeira inteiriça e fuselagem construída 
de trilhos soldados de aço-cromo-mo
libdênio. Apenas um M-6 chegou a fi
car pronto e voar. Logo, surgiria o 
M-7, o primeiro avião brasileiro pro
duzido em série. 

Os biplanos leves, revestidos de ma
deira, estavam na moda e Guedes Muniz 
aderiu. O protótipo foi construído no Par
que Central de Aviação, situado no Cam
po dos Afonsos. 

O que é importante é o avião nascer puro-sangue 
brasileiro . 
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ENTREVISTA MARECHAL GU EDES MUNIZ 
No dia 17 de outubro de 1935, tendo 

nos comandos o Capitão Geraldo Guia de 
Aquino e o próprio Guedes Muniz, a 
máquina começava a rolagem para o pri
meiro vôo, inaugurando uma preciosa fa
se na indústria brasileira. 

O vôo desse dia iria ensejar a criação 
da fábrica Brasileira de Aviões e da Com
panhia Nacional de Navegação Aérea. 

O personagem principal desta história, 
concedeu-nos entrevista em que dá sua 
versão dos fatos'- um verdadeiro docu
mento para a posterioridade. 

Você não precisa passar 
cinco anos numa escola 

para se formar. 

RA - É rotina. Começamos sempre 
perguntando a naturalidade. É apenas 
para descontrair. 
GM - Brasileiro, casado (risos) . .. 
RA - Não precisa do CPF (risos), 
nem residência ... 
GM - Alagoas, Maceió, cidade que 
está crescendo muito, se tornando in
ternacional ... 
RA - ... tem até algumas autoridades 
de grande prestígio da F AB que são 
naturais das Alagoas (risos)... mas 
numa seqüência natural do assunto, 
pergunto: O Sr. fez todos os seus estu
dos em Maceió? 
GM- Não, eu nasci em Maceió, em 
1900. Meu pai, era funcionário públi
co. Em determinada época, ele achou 
que eu, aos seis, sete anos, não teria 
colégio que fosse capaz de me preparar 
para o futuro. Assim ele me mandou 
para um colégio no Rio de Janeiro, 
Ginásio Anglo-Brasileiro, no princí
pio da Avenida Niemeyer, que não 
existia ainda. Eu vivi sozinho. Aos 
sábados, eu ia para a casa de uma 
conhecida e parenta longe que morava 
no Rio de Janeiro. 
RA - O Sr. disse que seu pai era 
funcionário público ... 
GM - Sim, ele foi inspetor da alfân
dega, em Maceió, em Salvador, tal'l
bém onde eu passei as minhas primei
ras férias como cadete. O interessante 
é que toda a orientação dos meus estu
dos era voltada para engenharia. 
RA - O Sr. queria ser engenheiro? 
GM- Queria ser engenheiro. 
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RA - Mas o Sr nasceu e morava em 
Maceió, filho de um funcionário pú
blico, como é que o foi acabar numa 
carreira militar e já que a sua vocação 
inclusive era a engenharia? 
GM - Eu estava me preparando em 
um curso para prestar exame na Poli
técnica. Mas em sendo aprovado, eu 
tomei conhecimento que a duração do 
curso era de cinco anos· e eu não tinha 
recurso para me sustentar, no Rio de 
Janeiro, por este período tão longo. 
Nem eu, nem meu pai. Então, um 
amigo meu conversando comigo me 
aconselhou: - "Por que você não ten
ta a Escola Militar? Você não precisa 
passar cinco anos numa escola para se 
formar. No fim de três anos já é oficial. 

Quando ele chegou a 
800 m, gritou para mim : 
Pegue nos comandos! 

Você então jâ pode viver a sua própria 
custa e já pode até casar". Nesta época, 
eu já era noivo e isto me levou para a 
Escola Militar de Realengo . Quando 
eu terminei o primeiro ano da Politéc
nica, eu pedi transferência para o Rea
lengo. Isso era possível. Matriculava
se este pessoal diretamente sem con
curso de qualquer espécie. Em 1918, eu 
fui para a Escola e saí em 21. Fiz a 
Revolução de 22, isto é, acompanhei 
meus companheiros, pois não tinha 
experiência nenhuma. A minha com
panhia de engenharia não tinha ne
nhuma ligação com a Escola do Campo 
dos Afonsos. Tinha como objetivo 
construção e reparação de campo de 
pouso. Nas minhas idas ao Campo dos 
Afonsos, todos queriam voar comigo 
para mostrar a um engenheiro o que 
era a aviação. Então eu dizia: Agora 
não, que o campo está todo esburaca
do; eu vou consertar o campo primei
ro. Mas um dia, eu encontro com o 
Vilela, que também era alagoano e 
que, sabendo que eu estava na compa
nhia de engenharia, foi lá e disse: 
- Você vai voar comigo. Eu disse: 
-Mas para quê? Pra consertar campo 
de pouso, eu não preciso voar e não 
tenho intenção nenhuma de voar. 

Acho que vocês são uns heróis, meio 
malucos, e este negócio aí está todo 
velho, cada avião mais velho que o 
outro, isto é uma loucura. Ele disse: -
Não é nada disso. Você voando perde 
esta impressão logo. Eles tanto insisti
ram, que acabei voando. Acho que o 
primeiro vôo foi com o Vilela. Quando 
ele chegou a 800m, ele gritou para 
mim:- Pegue nos comandos: E eu: -
Para quê? - Para você ver como é 
obediente. Põe os pés nos pedais, pe
gue o manche e tudo o que eu disser 
você vai fazendo. Assim fizemos. Ao 
fim de meia hora, ele me considerou 
vencedor; descemos e ele fez o maior 
escândalo do século e disse que eu era ' 
um piloto nato. Mas nada disso acon
teceu; quando a curva estava errada, 
ele dava uma ajudazinha. O vôo foi 
muito distraído, muito apaixonante 
mas não abriu em mim o apetite de ser 
aviador. Isto aconteceu pouco antes de 
eu ser declarado aviador, em 21. E 
veja, em dezembro de 21, eu era di
plomado piloto aviador militar. Para 
quem, oito meses atrás, não queria 
voar de jeito nenhum, até que foi bom 
(risos). Mas eu vou explicar esta adap
tação. Eu senti que alguma coisa preci
sava ser feita para melhorar a qualida
de dos aviões em que nós voávamos. 
Não somente na manutenção, que era 
feita pelos mecânicos franceses junto 
com os nossos mecânicos. Todo o ma
terial daquela época também era fran
cês. Eram todos biplanos; não haYia 
1110noplano. Em 25, mais ou menos, 
estava em dúvida sobre o que era o 
avião, como tinha dúvida sobre a pos
sibilidade de tal máquina ser construí
da no Brasil. Eu sentia que podia, mas 
não sabia explicar o que eu sentia. 

Aí eu disse para o colega : 
Vamos regressar para 
alertar o pessoal lá nos 

Afonsos. 

RA - Mas não vamos queimar eta
pas. Como o Sr.,se diplomou? 
GM - Depois do vôo do Vilela, ou
tros voaram comigo, como o Bento 
Ribeiro. Começaram a me mostrar que 
o avião era uma coisa accessível, era 
obediente; o avião não quebrava sozi
nho, a gente é que quebrava. O avião 
não tinha vontade própria. E quando 
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ele a tinha, a gente castrava. O avião 
tem que voar com perfeição, sempre. 
Mas para isso ele tem que ser bem 
concebido e bem construído. Nós não 
tínhamos nenhuma das duas coisas no 
Brasil. Ninguém, no Brasil, estava 
preocupado em desenhar ou construir 
aviões; exceto o Vilela, que já tinha 
construído um avião, que ele copiou. 
RA - Depois de formado piloto avia
dor o Sr. foi servir aonde? 
GM - Eu não queria voar, mas me 
levaram a voar. Vários me levaram a 
voar. Me interessaram pela a aviação e 
me matricularam na Escola. Um dia, 
eu fui matriculado a muque. Acabei 
piloto mas contínuei na companhia de 
engenharia. Acabei na Revolução de 
22 da seguinte maneira: Eu não fui 
convidado para me revoltar e nem 
nada ... Na véspera da revolução um 
colega nosso de turma disse: - Muniz, 
nós precismos de você hoje à noite. Eu 
disse: - Pois não, perfeitamente. Eu 
ainda era solteiro. Ele falou: -Você 
vai levar uma notícia nossa ao Forte 
Copacabana. Ao anoitecer, não agora. 
Você tem motocicleta e é o único que 
pode ir. A pé não dá... (risos); de 
bonde impraticável; e de táxi vai ser 
bem esquisito um oficial chegando de 
táxi ao Forte. -Você vai ao Forte e 
diz que nós estamos de acordo e respei
taremos a hora combínada. - Isso pra 
que é? eu perguntei. -Isto é porque 
nós já estamos revoltados. - Mas eu 
não fui consultado para nada, como é 
que ... (risos)- Não. Você não precisa 
ser consultado para as coisas que de
vem ser bem feitas. Mas você não está 
sendo consultado; a primeira missão 
dessa revolução talvez seja sua. V á a 
Copacabana falar com o Eduardo Go
mes. Eu fui e convidei um colega nosso 
para ir no side-car da motocicleta. Fo
mos e nos encontramos com o Siqueira 
Campos. O Eduardo não havia chega
do ainda. Demos o recado que a Escola 
se levanta na hora combinada. Para 
não demorar com a resposta, eu disse 
que iria voltar e pedi para comunicar 
ao Eduardo que nós havíamos estado 
ali. Nesta mesma noite eles me disse-

Eu só tratava da parte 
técnica, mas também era 
instrutor de navegação e 

meteorologia. 

ram: - Muniz, você podia completar 
sua missão indo à Escola Militar ver se 
tudo está bem lá. Ai, fui com um outro 
colega e ficamos lá em Realengo. E lá 
assistimos à saida dos cadetes e à che
gada da notícia da derrota, pois a Vila 
não tinha aderido. Então os cadetes 
estavam recuando. Ai eu disse ao cole
ga: V amos regressar para alertar o 
pessoal lá nos Afonsos. 
Naquele dia eu pernoitei na fábrica de 
cartuchos. E lá havia mais de cinqüen
ta oficiais nas mesmas condições que 
eu, de várias armas, de várias unida
des, aguardando a hora de assumir o 
comando de suas unidades. O que 
ocorreu depois você sabe, foi a saída 
dos Dezoito do Forte. 
RA - Como se processou a sua car
reira de aviador? 
GM - Quando os franceses, vendo a 
minha atitude ao lado da manuten
ção ... 
RA - ... o Sr. só trabalhava na manu
tenção? 
GM - Eu só tratava da parte técnica, 
mas também fui instrutor de navega
ção e meteorologia. Comigo aconteceu 
um fato interessante que poderia ter 
atingido o Sargento Cunha, que era o 
melhor instrutor daquela época. 
RA - O Cunha participou do reide 
do JAÚ, com o Newton Braga, não 
participou? 

Os aviões eram biplanos e 
possuíam um dispositivo 

que permitia regular a 
incidência das asas ... 

GM - Participou. Ele foi convidado 
pelo Newton Braga para participar de 
algumas etapas. Era um excelente pi
loto. Então pego o meu avião e vou 
decolar, quando no final do rolamento 
da decolagem, o avião dá um pique, 
um salto e afunda. Pensei: Não puxei 
cedo demais; e nem tarde, porque se
não ele não teria afundado. Acho que 
não puxei o suficiente. Foi um erro de 
pilotagem meu. É difícil mas pode 
acontecer. Pensei em tudo menos no 
avião. Voltei e tentei novamente e 
aconteceu a mesma coisa. Na terceira e 
na quarta vez ocorreu a mesma coisa. 
Então retornei ao estacionamento e 
disse: Este avião não quer voar. O 
Cunha olhou para mim e disse: É uma 

acusação grave contra o avião. Então 
eu: O patife deste avião não quer deco
lar. Fiz todo o possível para ele decolar 
e ele nada. O Cunha então retrucou: 
Tenente, o Sr dá licença que eu voe? 
Eu disse: Pois não, esteja à vontade. 
Deus permita que você consiga decolar 
e depois me explique porque eu não· 
consegui decolar. Eu teria morrido. 
Morrido mesmo. Ele então vai, coloca 
mais velocidade que o recomendado 
para aquele avião, puxa o manche dá 
um saltinho e daí uma pancada no 
chão. Após uma segunda tentativa re
torna e avisa: Este avião não quer 
decolar e é bom não deixar ninguém 
insistir porque pode acontecer um de
sastre. Então eu falei: Deixe que eu 
vou ver o que está acontecendo. E foi 
aí que me nasceu a idéia de que para 
sobreviver em aviação torna-se neces
sário conhecer o material a fundo. E 
para conhecer o material a fundo tor
nava-se necessário também construí
los aqui no Brasil. 
RA - E qual era a pane que tinha o 
avião? 
GM - Os aviões eram biplanos e pos
suíam um dispositivo que permitia re
gular a incidência das asas, de acordo 
com a tendência de uma asa ou de 
outra, corrigindo uma tendência late
ral. No meu caso, os parafusos das 
peças que forneciam a correção esta
vam soltos. Mandamos então fazer 
uma revisão em todos os outros aviões. 
RA - Após este affair, o Sr. foi para 
onde? 
GM - Fui para Paris. 
RA - Em que ano o Sr.foi para Paris 
e como? 
GM - Eu vivia ocupadissimo no Par
que. Mas eu fui da seguinte maneira: 
os franceses, vendo o meu elã com a 
parte técnica, me aconselharam. No 
vôo mais perigoso que eu fiz, caí na 
serra de São Paulo. Foi em 22 ou 23, 
pane de gasolina em um avião que 
tinha quatro horas de autonomia. 
Com uma hora e quarenta e cinco 
minutos, a gasolina acabou e despenca
mos na Serra do Mar. 
RA - O Sr.e quem mais? 
GM - Eti e o Bento Ribeiro. 
RA - Ai os franceses o convidaram. 

O Ministro da Guerra acaba 
por nomeá-lo membro da 

Missão Militar Brasileira em 
Paris. 
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GM - Os franceses então me mete
ram na cabeça que eu devia estudar. E 
que a melhor escola para se estudar erR. 
em Paris. Posto isto, eu recorri, com 
uma fé de ofício muito ruim: revolu
cionário em 1922, contra o governo. 
Aí, em 25, eu já estava casado. 
RA - O Sr. foi estudar na França. E 
quanto tempo permaneceu? 
GM - Três anos de curso. E quando 
eu estava terminando o curso o gene
ral, chefe da Missão Brasileira na 
França, disse: - Major, seria tão bom 
o Sr.ficar mais um ano aqui conosco. E 
eu: Eu gostaria de ficar, mas é difícil 
eu colaborar, pois vim praticamente 
por conta própria e estou recebendo 
papel- (mil réis) no Rio de Janeiro e 
não ouro ou franco. E depois, tenho 
mesmo de regressar. O general prosse
guiu: Eu fiz uma proposta e achei que 
o Sr.iria aceitar. O Ministro da Guerra 

Se eu tiver em meu favor a 
liberdade de decisão, eu 

decido pelo monoplano de 
asa baixa que é o avião do 

futuro. 

acaba de nomeá-lo membro da Missão 
Militar Brasileira em Paris. De manei
ra que o Sr. vai receber igual a todos 
nós. 
RA - Quem fez a proposta? 
GM- General Machado Vieira. 
RA - Após a sua permanência lá, 
realizou algum trabalho importante? 
GM - Não era obrigatório realizar 
trabalho completo, somente trabalhos 
parciais sobre aviões, cálculo de avião, 
etc. De acordo com a minha velha 
idéia, eu tinha intenção de regressar 
ao Brasil com ll1P desenho de um avião 
diferente. 
RA - De concepção sua? 
GM- De concepção minha. Então 
fiz uns croquis deste avião que seria o 
"M qualquer coisa". Um dia, eu fui ao 
chefe da missão e disse: Acho que a 
minha missão também é esta. Aí está 
um avião que eu construiria; projeto 
meu, MUNIZ M-5. Ele perguntou: 
Por que M-5? Porque é o quinto proje
to que eu faço. Embora nenhum deles 
tenha saído do papel, eram projetos 
para a escola. O único que é projeto 
mesmo para poder ser construído, por 
uma fábrica de aviões, não por mim, é 
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este avião que tem em si tudo que eu 
aprendi. Se eu tiver em meu favor a 
liberdade de decisão, eu decido pelo 
monoplano de asa baixa, que é o avião 
do futuro. 
RA - Este avião, construíram algum 
modelo dele? 
GM- Construíram. 

O que é importante é o 
avião nascer puro sangue 

brasileiro. 

RA - Na França ou aqui? 
GM- Na França. Um dia, eu chego 
na missão e ele: Olha, tenho uma boa 
notícia para você; apresente uma su
gestão para construir o seu avião, com 
os documentos necessários, que eu pos
so lhe garantir que o Ministro da 
Guerra apoiará com toda satisfação. 
Isto foi em 1929. Mas isto é muito caro! 
eu disse. Não se preocupe, peça o or
çamento, faça o mais barato possível. 
Fiz isto tudo. Enviamos ao Ministro, 
ele aprovou e construímos no Gon
dron. O primeiro avião asa baixa feito 
Gondron foi o Muniz M-5. 
RA - Este avião voou na França? 
GM - Voou e veio comigo encaixo
tado. Eu vim da Europa em 31 e fui ser 
Chefe da 2~ Divisão da Diretoria de 
Aeronáutica. Era a Divisão de Proje
tos e o meu avião foi para a Escola. Eu 
escolhi um piloto, o Aderbal, que 
morreu depois, durante a Revolução 
de 32. Em junho de 32, no aniversário 
da Escola, todo o ano o Presidente da 
República ía lá. Lá estava eu, todo 
fardadão. Quando o Getúlio passava 
em revista a tropa e após os aviões, ele 
parou em frente ao M-5 que era o 
único monoplano; o resto todo era 
biplano. 
- Que avião é este? perguntou. -É o 
M-5 desenhado pelo major.- O major 
está aí? - Está sim, senhor. - Mande 
chamar o major, que eu quero voar 
neste avião. Isto não existe. Só existe 
no Brasil e com homens excepcionais 
como o Getúlio. 
RA - E ele voou? 
GM- Voou. Como não?! A Senhora 
dele fez de tudo:- Não deixe ele voar! 

E eu: - O que eu vou fazer, estou 
apavorado! 
RA - E depois o que aconteceu com 
o avião? 
GM - Bem, do M-5 eu desisti, pois 
era mais um avião de turismo. Não 
poss•Iia motor suficiente para ser um 
avião de correio, embora tivesse um 
raio de ação muito bom. Mas eu não 
estava ainda imbuído da idéia de que a 
construção de aviões no Brasil deveria 
ser de aviões brasileiros. O que é im
portante é o avião nascer puro sangue 
brasileiro. Tudo que se fizer irá bene
ficiar o Brasil. Se você compra a licen
ça de um avião americano ... primeiro 
que eles não dão a menor bola para 
quem está fabricando o avião no Bra
sil. Segundo eles não transmitem na
da. Você recebe aquela série de aviões 
e continua o mesmo analfabeto que era 
antes, se não aprender em outro lugar 
a construir aviões. Foi o que aconteceu 
com a Fábrica do Galeão. Enquanto 
se projetava o M-11, capaz de realizar o 
treinamento primário e avançado, a 
Marinha - dizem, mas não acredito, 
pois foi a Aeronáutica - construía 
aviões americanos na Fábrica do Ga
leão. Tendo avião brasileiro voando! 
Aí eu desisti, me sacrificando e não 
produzindo o que poderia. Era uma 
luta de esmagar. 
RA - Após o M-5, o que ocorreu? 
GM- Projetei o M-7. 
RA - Não havia o M-6? 
HM- Não. Eu sempre cognominava 
os tipos com número ímpar. 

Como dois homens vão 
abrir um dique deste na 

rocha? Nem em mil anos. 

RA - O M-7 como era? 
GM - O M-7 tinha como objetivo 
servir em missões militares e atender 
aos aerodubes. Era um avião de motor 
pequeno, 120 HP, e que foi construído 
na indústria civil brasileira. Não 
adianta projetar um avião e depois 
chamar o Consinet para administrar a 
primeira fábrica de aviões no Brasil. 
RA - O Sr. projetou o M-7 e quem 
construiu? 
GM - Quem me incentivou, foi acei
tando o meu desafio, foi o Henrique 
Lage. Henrique Lage tinha um esta-
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ENTREVISTA MARECHAL GUEDES MUNIZ 
leiro na Ilha do Viana, perto de Nite
rói. Henrique Lage era um grande 
empresário. O M-7 era feito no seu 
estaleiro e eu era o fiscal. Tinha um 
grupo de pessoal da aeronáutica ensi
nando o pessoal deles a fazer avião. E 
um dia vi dois homens abrindo um 
dique em plena rocha. Aí eu pergun· 
tei: - Como dois homens vão abrir 
um dique deste na rocha? Nem em mil 
anos. Mas é preferível eles irem fazen
do do que eu não ter começado. Se eu 
não tivesse começado com dois ho
mens, eu nada teria ainda. Quando 
tenho dinheiro disponível eu o coloco 
aqui, mas eu não deixo de fazer algu
ma coisa, mesmo quando não tenho 
recurso. Era um homem fabuloso, e se 
apaixonou pelo avião de maneira to
tal. 
RA - Quer dizer que o primeiro 
avião brasileiro produzido industrial
mente foi feito num estaleiro naval? 
G M - Sim, foi num estaleiro. 
RA - O Sr. desenhou e passou as 
plantas para o Henrique Lage cons
truir? 
GM - Não, eu projetei e quem cons
truiu o primeiro protótipo foi o Par
que dos Afonsos. 
RA - Quantos aviões foram feitos? 
GM - Não sei, eu não tinha interes
se material. O meu interesse era fazer 
aviões, no Brasil com brasileiros. Deve 
ter sido no entorno de uns 40 a 60 do 
M-9, que era um M-7 com motor mais 
possante. 
RA - O M-7 e o M-9 eram monopla
nos? · 
GM - Não, eram biplanos. 
RA - Ué?!! O Sr.começou com mo
noplano e depois ... 

Provar a capacidade do 
brasileiro de projetar 

sozinho; construir sozinho; 
e voar sozinho ... 

GM - Ora, eu estava na idade do 
monoplano, mas o Brasil não estava. O 
americano estava mandando, nesta 
época para o Brasil, aviões biplanos. 
RA - O M-9 começou a ser construí
do em que ano? 
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GM - O M-9 foi transformação do 
M-7; foi mais ou menos em 36/37. 
Você vê, né, o major Monteiro, que foi 
diretor do Museu, procurou no Brasil 
inteiro, unidade por unidade, um M-9 
e não encontrou. Tocaram fogo em 
todos. 
RA - Por que não se continuou a 
desenvolver a indústria aeronáutica? 
Por que parou a fabricação do M-9? 
GM - Porque o Henrique Lage 
morreu no início da década de 40. 
RA - Por que o Sr. parou de projetar 
aviões? 
GM - Bom, o problema é que o Mi
nistro deixou de comprar o M-7 e o 
M-9 e eu já havia feito a minha missão. 
Provar a capacidade do brasileiro de 
projetar sozinho; construir sozinho; e 
voar sozinho, nas mesmas condições e 
com qualidade até melhor do que qual
quer estrangeiro do mundo inteiro. 
Assim como o brasileiro pode fabricar 
motor de aviação e não fabrica porque 
não quer. Um dia, junto com o Gene
ral Mendonça Lima, que era Ministro 
da Viação do Getúlio, ele me pergun
tou: E os seus motores vêm de onde? 
Eu digo: - O do M-7 vem de tal lugar, 
o do M-9, que seria um motor seme
lhante ao Ranger do M-7, vem da 
Inglaterra. Mas não deixaram e tive 
que usar o motor Ranger, que era uma 
porcaria. De maneira que o Brasil de
veria já estar fabricando os seus moto
res. Deveria e poderia. 

Será muito mais econômico 
fabricar motor de avião no 

Brasil do que motor de 
automóvel. 

- Mas o motor é muito mais difícil, 
todos nós sabemos o caso do motor de 
automóvel, porque eles não tentaram 
vir para o Brasil... 
- Não, Ministro, vou lhe fazer uma 
afirmativa que o Sr. vai pensar que eu 
enloqueci de vez: É muito mais fácil. 
Será muito mais econômico fabricar 
motor de aviação no Brasil do que 
motor de automóvel... 
Ele aí ... 
RA - Como eu agora, ficou estupe
fato ... 

GM- ... ele aí: 
- O Sr.está brincando! 
-Não, não estou; eu nunca brinquei 
em serviço. 
RA - Por que o Sr. afirmava que era 
mais econômico? 
GM - É infantil. Uma coisa impres
sionante. O motor de automóvel é 
caríssimo de se fabricar, usando a tec
nologia avançada que o americano é 
obrigado a usar. Para ter a produção 
em escala, para atender o mercado que 
o americano tem à disposição, torna-se 
necessário, para que se produza a baixo 
custo, que todo motor seja fabricado 
nas suas menores peças em máquinas 
automáticas. Inteiramente automáti
ca. O que custa uma fortuna. O motor 
de avião, nem na América do Norte é 
fabricado assim. Motor na América. 
RA - Quer dizer que o motor de 
avião deveria ser construído artesanal
mente? 
GM - ... o Mendonça Lima esperava 
tudo, menos isto. Eu vou lhe explicar. 
A indústria de automóveis só pode 
sobreviver inteirinha como o é na 
América tendo um mercado atrás dela 
com grande demanda. Então, é possí
vel fabricar esta quantidade de moto
res realizando máquinas automáticas, 
que são caríssimas, sem que isto au
mente o preço do motor. Assim o custo 
de implantação é diluído pelo grande 
número de motores produzidos. No 
Brasil não há esta demanda. Então, a 
máquina a ser utilizada deveria ser a 
máquina comum ou semi-automática. 
Assim historicamente em nenhuma 
parte do mundo se produz motor de 
avião em máquinas automáticas, por
que seria inabordável o preço do mo~ 
tor de avião feito em pequena série. 
Deste modo, o motor de avião pode ser 
fabricado no Brasil, não os de grande 
potência, mas os pequenos para ·avião
escola, treinamento, avião de correio. 
E foi assim que nasceu a Fábrica Nacio
nal de Motores. O Mendonça Lima 
disse: 

Quando a gente quer fazer 
as coisas certas, a gente 

tem que fazer grandes ou 
auase grandiosas. 
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- O Sr. seria capaz de repetir isto para 
o Presidente Vargas? 
- Pois não, sou capaz. 
RA - O Sr. foi ao Getúlio? 
GM - Fui falar com o Getúlio. 
RA - Levado pelo ... 
GM - Mendonça Lima, que era Mi
nistro. 
RA - E o Getúlio autorizou? 

GM - Ficou maluco e só disse: 
-O Sr.é um criminoso, pois só agora 
vem dizer isto para a gente (risos). 
RA - Os motores a serem fabricados 
seriam consumidos por quem? 
GM - Iriam alimentar os aviões do 
correio, sem importar nada. 
RA - Como foi feita a fábrica? 
GM - O Getúlio parou, pensou e 
disse: 
- Quanto o Sr. precisa para começar? 
- Não existe nada. Não existe nem 
projeto, temos que reunir um grupo de 
engenheiros para compor a equipe. A 
fábrica foi projetada e eu havia optado 
por motores ingleses os GIPSY de 190 
e 120 HP, para equipar o M-9 e o M-7. 
Mas adotaram o motor americano 
WRIGHT. 

RA - Por que foi escolhido a região 
de Xerém para implantar a fábrica? 

GM - O negocw é complicado. 
Quando a gente quer fazer as coisas 
certas, a gente tem que fazer grande 
ou quase grandiosa. Após eu haver 
escolhido Xerém, o Getúlio mandou 
me chamar e perguntou se podia colo
car a fábrica em Minas Gerais. Eu 
respondi: Depende. Mas tecnicamente 
não pode. Se politicamente é necessá
rio, nós temos que ver até aonde vai a 
burrice da política. Se ela foi incomen
surável, não se deve fazer. Ele então 
argumentou que estavam fazendo uma 
fábrica de aviões lá e eu então contra
argumentei que uma coisa era inde
pendente da outra. Motor de aviação 
não se pode fazer em Minas. Ele disse 
então: Coronel, o Sr. faz umas afirmati
vas que deixa a gente tonto. Retru
quei: É que a minha afirmativa é pura
mente técnica e o Sr. não é técnico de 
motor de aviação. As medidas e as 
provas de banco de ensaio deverão ser 
feitas ao nível do mar. O Sr. não tem 
no mundo inteiro uma fábrica de mo
tor de avião que não seja ao nível do 
mar. 

BAlriZAMENTO 

Fui ao Presidente e pedi 
para terminar os quinze 

motores que estavam no 
banco de provas. 

RA - Quem estava fazendo a fábrica 
de aviões em Minas? 
GM- Era o ABOIM e o VICTOR, 
um engenheiro muito bom. Eles esta
vam juntos com o Consinet, engenhei
ro francês. 
RA - A fábrica chegou a fabricar . 
motores, ou a pergunta é impertinen
te? 
GM - Claro que fabricou! 
RA - Quantos motores foram fabri
cados? 
GM -- Não ... eu recebi ordem de fe
char a fábrica. Fui ao presidente e pedi 
para terminar os quinze motores que 
estavam no banco de provas. 
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RA - Quantos motores então foram 
feitos? 
GM - Quinze eu tenho certeza que 
voaram. Os outros quinze ficaram lá 
em forma de peças. 
RA - Quer dizer que fizeram a fá
brica e depois fecharam? 
GM - Nós estamos no Brasil. 
RA - Não entendo ... em que ano foi 
isto? 
GM - Começou no tempo da guerra. 
RA - Quem mandou fechar a fábri
ca? 
GM- O Dutra. 
RA - O Ministro? 
GM - Não. O Presidente. 
RA - Qual o motivo alegado para 
fechar a fábrica? 
GM- O motivo dado pelo Presiden
te Dutra, em papel timbrado, era que 
não se devia fabricar os motores WRI
GHT, porque havia importado duran
te a guerra e tinha em seu estoque 
1.600 motores ou um número maluco 
deste. 
RA - Então o Sr. se tornou diretor de 
uma fábrica que não produzia. Como é 
que ficou? 
GM - Quando o Presidente me dis
se, eu voltei para a Aeronáutica e 
recebi um abacaxi. Um abacaxi mes
mo, nestes termos. O Trompowsky 
era Ministro da Aeronáutica e me con
vidou para Diretor de Ensino. E me 
deu um abacaxi para descascar. O Mi
nistério havia feito um concurso para 
os Monsos e dos dois mil candidatos 
inscritos foi aprovado apenas um (ri
sos). Alguma coisa errada havia. E ele 
me disse que eu deveria encontrar uma 
solução pois a Escola de Aeronáutica 
iria reabrir sem alunos. O Sr. me man
da as provas todas e eu tentarei detec
tar o problema. Vi as provas todas; 
voltei ao Ministro e disse: Está desco
berto o motivo, mas não resolvido o 
problema. Eu encontrei uma prova 
assinada por um candidato de Porto 
Alegre. Esta prova que era de matemá
tica, na questão de álgebra o candidato 
copiou a questão e escreveu embaixo, 
- nunca vi esta matéria. - Eu nunca 
pensei que uma coisa tão simples pu
desse mostrar que erro se estava come
tendo. Que erro fundamental tremen
do! Disse ao Ministro.- Para este ano 
é alimentar a Escola com alunos oriun
dos da Politécnica, alunos das escolas 
superiores como era antigamente. E 
segundo, fazer Barbacena. A inspira
ção veio do Exército que possuía a 
Preparatória funcionando com suces
so. Em Barbacena, porque lá já havia 
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sido uma Escola Preparatória do Exér
cito. 
RA - Após Barbacena, qual foi sua 
outra obra? 
GM - Na Diretoria de Ensino, foi 
Guaratinguetá. A Escola de Especia
listas da Aeronáutica, que estava a 
maior bagunça, Estava um pedaço em 
São Paulo e outro no Galeão. 
RA - Como nasceu a idéia de se co
locar a escola em Guaratinguetá? 
GM - Havia no Ministério um estu
do que indicava quatro lugares e con
denava Guaratinguetá por não ter in
fra-estrutura e nem campo de pouso, o 
que eu achei muito estranho. Mas mes
mo assim fui a Rio Preto, em São 
Paulo, ver umas instalações mas, à 
época, a cidade não possuía as condi
ções para abrigar uma escola do tama
nho que sr .. ia a Escola de Especialistas. 
Na volta de ~Uo Preto passamos sobre 
Guaratinguetá e vi três aviões estacio
nados no campo. Voltei ao Trom
powsky e disse que havia aterrado e, 
ao contrário do relatório, havia campo 
e espaço em profusão para se instalar a 
Escola. É o que o Brasil precisa: temos 
que construir para o Brasil de amanhã. 
Hoje são trezentos sargentos, amanhã 
serão três mil. 
RA - Voltando ao passado, o Sr.che
gou a concluir algum M-11? 
GM - Construí. 
RA - Qual a diferença para o M-9? 
GM- Era um monoplano de asa bai
xa. Eu projetei para fazer concorrência 
ao americano. E fazia. 
RA - Que motor ele tinha? 
GM - No projeto preliminar eu ha
via colocado num motor GIPSY de 200 
HP. Mas a Aeronáutica não deixou e a 
mandou botar o motor Ranger. 
RA - Só foi construído o protótipo? 
GM - Só foi protótipo e já estavam 
fabricando no Galeão ... 
RA - ... o PT-19 Fairchild. 
GM - É ... o PT-19. 
RA - Por que importaram um avião 
estrangeiro em detrimento de uma ae
ronave fabricada no Brasil? 
GM - Não sei, eu era projetista. 
RA - Após o M-11, o Sr não projetou 
mais nenhum avião? 
GM - Cheguei a fazer o croqui de 
um avião, monoplano, asa alta, mas 
não saiu nada. Eu estava sem motiva
ção. 
RA - Diversificando um pouco o pa
po; o Sr sabe por que a fábrica lá nas 
Minas Gerais, a do Consinet não foi 
pra frente? · 
GM - Não, não sei, aquilo era obra 
do Salgado Filho. 

RA - O Sr não se envolveu naquilo, 
não? 
GM - Não, eu queria fazer, naquela 
época, motor de avião. 
RA - Segundo consta, eles iriam 
construir um modelo de hidroavião, 
vai ver era para decolar da Pampulha 
e ... 
GM - ... você não soube, a idealiza
ção da fábrica em Lagoa Santa era para 
construir hidros. Na inauguração, 
pousou um modelo no lago que lá 
existe, e até hoje não conseguiu deco
lar (risos). 
RA - ... (risos) quer dizer, ficou de
finitivamente lá. 
GM - O piloto era aquele rapaz ... 
você deve ter conhecido o Brito, ele 
veio da Marinha. 
RA - Bem, Brigadeiro, naquela épo
ca, de coisas que voavam eu só me 
interessava por pipa ... (risos). 
GM - ... (risos) quem pode dizer algo 
é o pessoal da Marinha. 
RA - Quer dizer que ele fez dois 
pousos, o primeiro e o último. Uma 
coisa que ficou faltando, como o Sr foi 
ser presidente da COSIGUA (Compa
nhia Siderúrgica da Guanabara)? 
GM - Eu estava sintonizado para fa
lar em aviação e você vem com aço 
(risos). 
RA - (risos). 
GM - Você .não vai ter papel para 
escrever o que se tem para dizer sobre 
a COSIGUA. 
RA - Como é que foi? 
GM - Eu não tenho de memória os 
detalhes. O Carlos Lacerda era candi
dato ao Governo da Guanabara, corre
to? Eu já tinha idéia de uma siderúrgi
ca no Estado da Guanabara, pois aqui 
seria a melhor localização para urna 
siderúrgica. Conversando com Carlos 
Lacerda, eu disse a mesma coisa para 
ele. E foi item da companhia e em 
sendo eleito ele implantou o comple
xo. 
RA - Retornando mais urna vez ao 
passado, desta feita mais recente: corno 
foi criado o dia da Indústria Aeronáu
tica, que é 17 de outubro, e que pouca 
gente fala que foi a data em que o M-7 
voou pela primeira vez? 
GM - Acho que foi o Ministro Délio 
e por ele eu fui convidado. 
RA - Há uma placa na porta do Mu
seu, não? 
GM - Sim existe. 
RA - O Sr. gostaria de acrescentar 
alguma coisa, de deixar alguma men
sagem ... 
GM - Não, não, apenas agradecer a 
oportunidade de falar para o público 
aeronáutico de agora que, certamente, 
não sabe como algumas coisas real
mente aconteceram.! 
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Calçados de corrida à Pé 1983 

A Adidas Jogger 11 F ra nce 

A Adidas Zébra F rance 

B Ad idas Zelda F rance 

B Adidas Zénith F rance 

' 
B Coq sportif Oynastyle F rance 

B Coqsportif Va ri ospeed F rance 

c New Balance 555 lrlande 

c New Balance 660 lrlande 

D New Bala nce 730 lrlande 

F New Balance 990 lrlande 

E Nke Columbia lrlande 

c Nike lnternati ona list lrlande 

o Nike Tailwind U.S.A. 

B Nike Yankee Lady Corée 

B Power Manhattan F rance 

c Puma Labl A lemagne 

A Puma Guépard F rance 

B Adidas 
Marathon 

F rance lliv. aout 83) 

B Adidas Marathon comp. F rance llivr. aout 83) 
.. 

E Nike Maria h U.SA 

o Nike Terra T.C. lrlande 

F Etonic Alpha I U.SA 

D Karthu Synchron 2378 Finlande 

du31/2au1 2 • 
du31/2au12 • 
du31/2au 12 • 

du 3 1/ 2 au 12 • 

du4au13 • 

du31 / 2au 12 1/2 • 
du31/2 au 12 1/2 

131argeurs) • 
du31/2au121 /2 

13 largeurs) • 

du6au121/2 
l31argeurs) • 

du61 / 2au91 / 2 • 131argeurs) 

du5au 111 /2 • 
du51 /2au1 2 • 

du5au12 • 

du35au42 • 

du4au11 • 

du5au11 • 

du 3 au 12 • 

du 3 1/ 2 au 11 • 

du 5au 11 • 

du 5 au 11 • 

du 6 au 11 • 

du61 / 2au 13 • 

du31/2au131/2 • 

3 • 
1 • 
3 • 
1 • 

1 • 
4 • • 

1 • 

1 • 

1 • 

1 • 

5 • 
5 • 

5 • 

1 

1 • 

1 • • 

3 • • 

1 • 

1 • 

5 • 
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3 
et 5 • 
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calçado 
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sola 
intermediária 

2 328 

1 300 

42 294 

3 247 

58 240 

34 305 

• 5 300 

• 6 255 

• 4 300 

• 75 290 

30 288 

26 249 

23 291 

27 250 

66 290 

55 255 

·' 
57 335 

78 233 

77 150 

22 171 

25 185 

• 48 251 

52 315 

2168 1077 96 

2829 1302 146 

2911 1183 125 

2834 1407 116 

3474 1725 185 

1532 159 

3086 1443 114 

3356 2030 490 

3353 1911 456 

3484 1855 295 

2647 1827 130 

2903 1212 130 

2839 1869 11 7 

2828 1347 117 

3584 2302 489 

2830 1255 103 

2541 1531 289 

2501 1301 366 

2163 978 546 

2907 1872 500 

3049 1940 552 

2434 1192 105 

2067 1596 100 

76 4,6-4,1 5-5,6 

84 3,6-5,5 4,9-6,3 

103 4,5 5,7 

96 3,2-4,2 3,5-5,5 

48 3,6-2 3,9-1 '1 

109 3,9-4,6 3,2-5,7 

65 2,3 3,2 

33 4,8 4,7 

36 4,6 4,2 

54 3,5-5 3,4-6,7 

28 4,4-6,7 5,1 -5,7 

35 2,7-4,1 2,8-4 

27 2,4-5,3 2,9-4,6 

27 2-2,5 2,6-2,6 

44 2,8 2,9 

41 2,6 2,1 

75 3,6 3,9 

41 3,9 4,4 

102 5,2-4,7 8,3-5 

152 4,8-4,3 . 4-3,3 

32 1,8-2,8 2-2,1 

48 2,2 3,1 

47 5,1 4,7 

nota 

• • * **** 
• • ** **** 

z • • *** ** Conforto do couro (muito mac1o) para uma b 

• • ** *** 
• • ** ** Reforço externo que diminui os riscos de torç 

colar a sola devido a uma colagem sobre o a c; 

z • • *** *** Boa proteção do tendão de Aquiles. Modelo 1 

vw • • • *** ** 
O perfil da sola em "dentes de cão" destina E 

especialmente aos corredores de 80 kg. 

• ... * * 
Sola rígida para corredores pesados com fort 
supinação excessivas. Conforto de 31arguras 

v +y • . . * * 
Calçado concebido para eliminar praticamen· 
deixa baixa a temperatura do pé Duplo contra 

v+ • • ** * Feito em forma de "mocassin" para f lexibi lid 
ta do contra a pronação e a supinação excessi• 

x z • • *** * Sola do eixo curto destinada principalmente a 

xz • • • • *** ** 
Calçado de exercício sobre todas as superfície 
principalmente. 

xz • • • *** * Sola de eixo reto destinada especialmente 
Aconselhada aos corredores pesados (mais dt 

• • • * ** MODELO FEMININO 

v+ • • * ** 
Modelo francês da New Balance 990! Mesmo: 
pronação e supinação. 

• * ** A parte d e trás da sola é reforçada para o interi 
Esperava-se mais, entretanto, do calçado quE 

z • * *** Conforto do couro para uma boa "respiracão' 
exercícios de relaxamento. · 

• • * ** A fragi lidade deste éalçado e seu peso situam 
menta maratona, pareçe-nos mais bem coloc; 

• ** *** Este modelo foi concebido para uma utilização 

xz • *** * O tecnicismo do calcado destina este modelo 
2h45. ISola de eixo curvo destinada maisespec 

X Z • .. **** ** 
Desaconselhado aos atletas pesados (+ 75 kg) . 
acentuada). 

O modelo goza de um diploma do pedólogo M; 
uma perfeita conservação do calcanhar e o ar 

uv + • • **** * tornozelo completa a apresentação do calçac 
z+ devolve a energia para uma melhor "sensação c 

explicam o mau relacionamento preço/qualida 

uv+ Excelente estabilidade decorrida devida a um s 
• • *** ** estradas cobertas de gelo ou de neve - cf . 01 

z+ normas e explica o mau relacionamento preço/1 



Observações 

respiração do pé. 

do tornozelo. Conforto do couro com uma boa "respiração" do pé. Risco de des-
amento couro . 

duas cores: cinzento e azul-marinho. 

e modelo aos terrenos acidentados. Conforto de 3 larguras . Recomendado mais 

ontato com o solo. A rig idez da sola age como corretor contra uma pro nação ou 

toda a pressão mediana e latera l; o forro interior provoca um mínimo de fricção e 
1rte de estabi lidade "retificando" a pronação ou supinação. 

Je ótima da frente do pé e calcanhar em poliu reta no trazendo um suporte aumen
IS. Conforto de 31arguras. 

; co rredores de pronação acentuada. 

sola interior automoldável. Aconselhada aos corredores pesados (mais de 80 kg) 

10s corredores " em linha" (atacando a pista sem pronação nem supinação). 
lü kg). 

!to poliu reta no que dá uma boa estabilidade de co rrida e mais um suporte contra a 

·por uma zona estabilizadora cujo objetivo é evitar uma dobra do pé para O•interior. 
janhóu a Maratona de Nova Iorque. 

;:to pé. Desaconselhado para um treinamento intensivo, seria mais indicado para 

modelo na fronteira do treinamento com a competição. Vendido para o treina
lo entre os calçados de competição. 

ão superior a 60 km: é un icamente de competicão. 

ls corredores de maratona, em competição, cobrindo a distância em menos de 
1lmente aos corredores de pro nação acentuada) . 

)ola com eixo curvo destinada mais especialmente aos corredores de pro nação 

Gregor: "O .berço do pé" que prende completamente o calcanhar assegurando 
io da arcada da planta do pé. Uma segunda passagem do cordão em volta do 
. Uma placa de fibra de vidro no salto dita de "reação dinâmica" amortece e 
pista" . Estes elementos não testados classificam este calçado fora das normas e 

to especia l de forma ortopédica, reforçada de fibra de vidro (recomendada para 
Jem de fabricação). Este elemento não testado classifica, este calçado fora das 
Ja)idade. 

Cód igo: 

• Sim 

Código de preços: 

A jusqu'áà 200F 
B de 2000 F à 300 F 
C de 3000 F à 400 F 
D de 400 F à 500 F 
E de 500 F à 600 F 
F plus de 600 F 

Código: 

**** 
*** 
** 
* o 

excepcional 
excelente 
bom 
razoável 
medíocre 

Part icu laridade 

1 sem reforco 
2 com ilhoses 
3 laçada rápida 
4 laçada com ilhoses 
5 laçada variável 

Acabamento 

U Calcanhar arredondado 
V ca lcanhar reforcado 
V+ ca lcanhar bastante reforçado 
W perfi l de sola especia l 
x eixo da sola especia l 
y parte interna como mocassin 
z sistema de laçada especial 
x + duplo sistema de laçada 

r ..... _r'-· 

t "' 
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ESPORTE 

O equipamento é feito no exterior, mas 
existem similares nacionais de mesma 
qualidade. O teste referência é para ser 
usado para escolha de um calçado. 

A qualidade primordial de um 
calçado de corrida-a-pé é seu conforto. 
Esta noção de conforto encerra 
numerosos elementos tais como a 
facilidade de calçar, o corte do modelo 
e seu peso, a morfologia do pé que vai 
ser calçado; ela varia segundo os 
modelos e os indivíduos e não se pode 
julgar sem experimentar. 

É preciso notar que não existem 
modelos perfeitamente adaptados 
simultaneamente à corrida sobre 
vegetação rasteira e à corrida sobre 
terreno estabilizado. As duas 
superfícies exigem qualidades 
diferentes. 
- para vegetaçijao rasteira ou pista, 
superfícies deslizantes mas macias: a 
aderência e a flexibilidade. 

-para terrenos duros, corridas na 
cidade ou em estrada, superfícies 
"traumatizantes": a solidez e 
sobretudo o amortecimento dos 
choques (muitas vezes ligado a uma 
certa rigidez). 
Enfim, é preciso saber que um modelo 
de treino maratona pode ser usado sem 
ser em competição- o único 
inconveniente é de ser pesado, 
particularmente ao se tratar de longa 
distância. Em compensação, um 
modelo "competição" não deve ser 
utilizado em treino. Com efeito, em 
competição o objetivo primordial é a 
leveza. Para consegui-la, deve o 
fabricante freqüentemente renunciar 
a uma parte do material e limitar as 
camadas de amortecedores. (Um 
calçado de competição resiste a uma ou 
duas competições maratonas, no 
máximo). 

Os testes realizaram-se no CENTRE 
TECHNIQUE DU CHOIR em Lyon. 

Seu objetivo foi o de ajudar na sua 
escolha nossos selecionadores, depois 
nossos clientes, mostrando o 
comportamento dos diversos modelos, 
durante a sua utilização que 
simulamos em laboratório, 
exagerando as dificuldades. 

Realizados a partir de três ou quatro 
pés, apanhados ao acaso, estes testes 
permitiram-nos verificar também a 
uniformidade da qualidade. Mesmo 
admitindo que um número tão 
limitado de amostras não apresente 
um valor real estatístico, temos que 
considerar que a lei do acaso não é para 
ser desprezada. 
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Capacidade de absorção de energia 

A cada contato do pé com o solo, 
ocorre um choque cuja intensidade de
pende do tipo de atividade esportiva. 
Os impactos relativamente modestos 
por ocasião da marcha podem tornar
se muito importantes quando há saltos 
ou cascalhos sobre o piso. Nesses casos, 
a intensidade das forças instantâneas 
pode atingir até quatro a cinco vezes 
o peso do corpo! N-uma simples corri
da, é a repartição de cargas médias que 
pode ocasionar um incidente nefasto 
sobre o aparelho locomotor humano. 
Os fenômenos que acontecem são mui
to complexos, os fatores individuais 
têm influência, bem como, evidente
mente, o tipo de superfície sobre a 
qual se exerce a atividade esportiva. 

Em todos os casos, entretanto, o 
papel da sola (considerado no seu con
junto) é determinante para amortecer 
uma parte importante dos choques. 
Ela deve poder deformar-se absorven
do a energia produzida pelo impacto. 
A avaliação manual ou o ato de expe
rimentar enganam, o nível de com
pressão aplicada é fraco e a eventual 
sensação de "maciez" assim gerada só 
eventualmente terá relação com o 
comportamento na marcha. 

Somente a medida física de capaci
dade de absorção de energia permite 
simular o comportamento da sola 
diante de solicitações mais importan
tes gue ocorrem durante a marcha. 

E preciso, porém, observar que se a 
ausência de absorção de energia pode 
ser "imediatamente" sentida, um 
amortecimento demasiado pode mas
carar o bom resultado. Os gostos indi
viduais, os níveis de treino e a utiliza-
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ção que se tem em vista são fatores a 
considerar. 

A medida propriamente dita con
siste em registrar a energia absorvida 
pela sola sob a aplicação de diferentes 
níveis de compressão colocando o cal
çado num "pé artificial". 

Para medir a capacidade de uma 
sola de amortecer os choques, anota-se 
o diagrama compressão/deformação 
em função da intensidade das pressões 
suscetíveis de se lhe serem advindas 
durante o uso. Estas medidas são, em 
primeiro lugar, verificadas na zona do 
calcanhar com um "pistão" constituída 
por uma peça de forma e medidas se
melhantes ao pé. A observação dos 
diagramas conduz aos valores de capa
cidade de absorção de energia da sola. 
Os calçados de "jogging" apresentam 
em geral uma capacidade de absorção 
de energia, cujos valores são respecti
vamente de 20 a 36 Joules para a zona 
do calcanhar e de 11 a 23 J oules para a 
ponta do pé. 

Desgaste da sola 

Neste ponto, o fenômeno é com
plexo, entram em conta numerosos 
fatores. Além do tipo de superfície, 
temos que contar o modo como o indi
víduo se apóia, seu peso, a forma dos 
relevos. Sendo impossível obter a re
produção da realidade daquele que vai 
usar o calçado, o método utilizado con
siste, pois, em julgar as propriedades 
intrínsecas da matéria da confecção. 
Esta é normalizada e traz a referência 
AFNOR G.62001. Mede-se a perda de 
volume das amostras efetuando um 
percurso determinado sobre uma su
perfície abrasiva, sob uma carga cons
tante. 

Absorção da transpiração 

É necessário absorver o suor pro
duzido sob a planta do pé. Para isto, 
utiliza-se um aparelho denominado 
permeômetro que permite medir a ca
pacidade de absorção em movimento. 
O m-1terial é posto em contato com um 
corpo poroso umedecido de modo 
constante, e isto por um movimento 
alternativo que reproduz o desenvol
vimento do pé durante a marcha. Há, 
pois, simultaneamente absorção e eli
minação da umidade. Medem-se os re
sultados obtidos em peso da água ab
sorvida por unidade de superfície 
(mg/ cm 2). 

Ligação da parte superior com a sola 

O fabrico tradicional estigmatiza os 
problemas do deslocamento da ponta. 
Para os calçados de tênis e de corrida a 
pé, não é daí gue os problemas de 
deslocamento se situam, mas bem mais 
na parte lateral. A parte mais afetada é 
a zona de flexão. Aí concentram-se as 
mais fortes pressões. 

As experiências de deslocamento 
ocorrem na "margem de montagem", 
na juntura. As experiências foram rea
lizadas tanto em calçados em estado de 
serem entregues como nos que sofre
ram em laboratório o trabalho de en
velhecimento acelerado. A análise. dos 
números antes e depois do envelheci
mento, as diferenças eventuais de jun
ção dos materiais que constituem a 
parte superior com a sola e a posição 
das zonas de transição em relação à 
localização da flexão etc. permitem 
prever os acidentes possíveis àquele 
que usar o calçado, eliminar os mode
los de risco flagrante e também orien
tar a escolha em função do uso. 



• f 

Quando elaboramos pesquisa para 
escrever a matéria "O DIA DA 
CAÇA ... E DO CAÇADOR", 
publicada na edição 138 do ano passado 
cometemos duas impropriedades que 
foram, pronta e felizmente, reparadas 
por um dos homens que mais entende 
da História da A viação referente ao 
período da 2~ Grande Guerra: 
Cel A v RR Rui Barbosa Moreira 
Lima. Ele viveu o pedaço desse 

De Paula, WJ 

momento crucial da humanidade; não 
apenas acompanhou os 
acontecimentos como foi testemunha 
ocular, e muito mais, com a 
participação em 94 (noventa e quatro!) 
missões de guerra. E ainda de quebra 
legou-nos o seu "Senta a Pua!", a 
epopéia do Primeiro Grupo de 
Aviação de Caça Brasileiro, nos céus 
da Itália. 

I 

I 
I 
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Recebi da sua carta, considerando o 
compromisso que todo o órgão de im
prensa deve ter para com os seus leito-

res, o pacto com a verdade, tratamos 
de publicá-la, na íntegra, na edição 
seguinte e achamos oportuno trans
crevê-la, mais uma vez. 

" ... Prezado Sr. de Paula 
Li atentamente seu excelente ar

tigo "O Dia da Caça ... e do Caçador", 
no último número de nossa revista. 
Sobre o mesmo gostaria de fazer dois 
reparos, o primeiro na página 49 e o 
segundo na página 50. 

Página 49 " ... Com o desenrolar da 
guerra, foram-se agregando esqua
drões de diversas nacionalidades e em 
setembro de 1944 o controle já era 
exercido pelos norte-americanos, ope
rando os P47-D Thunderbolt". (O gri
fo é meu). 

O 350th, desde o início de suas 
atividades em Duxford, Inglaterra, em 
outubro de 1942, não fugiu à regra dos 
outros Grupos de Caça dos EE.UU., 
isto é, operou sempre com três esqua
drões, no caso, o 345th e 34 7th, voados 
por pilotos americanos, enxertados, 
nos primeiros dias, de alguns compa
nheiros ingleses e canadenses. Resu
mindo, tanto na Inglaterra, como no 
Norte da África, e posteriormente na 
Itália. O 350th nunca deixou de operar 
com os mesmos Esquadrões, todos eles 
americanos e voando seus P-39 e P-47-
D, por pilotos americanos. O único 
Esquadrão não-americano incorporado 
ao 350th, em outubro de 1944, foi o 
nosso 1st Brazilian Fighter Squadron 
- e assim mesmo por circunstâncias 
especiais. Quanto ao "controle", este 
foi sempre exclusivo da US Army Air 
Force e, posteriormente, da USAF, 
quando esta foi criada. 

Página 50: " ... e o JAMBOCK (pa
lavra de origem incerta - o grifo é 
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meu) mas com grande probabilidade 
de significar um chicote ... " 

Ratificando o que disse em meu 
livro "Senta a Pua:", página 41, Jam
bock ou Sjambock como é grafado na 
África do Sul, tem origem certa, defi
nida, e não há dúvida, é chicote mes-

. mo, ainda hoje utilizado no Transvaal. 

Tenho em meu escritório um Jam
bock ou Sjambock de couro de rinoce
ronte, adquirido na África do Sul. 
Mandei buscar dois, tendo um deles 
sido doado ao 1? Grupo de A viação de 
Caça, sediado na Base Aérea de Santa 
Cruz. Terei imenso prazer em mostrá
lo ao prezado amigo a qualquer tempo. 

Meu endereço comercial é A v. 
Pres. Vargas 583 - gr. 1208, Rio de 
Janeiro. 

Parabéns pelo seu artigo e pela 
magnífica apresentação atual da Re
vista Aeronáutica ... " 

Posteriormente, procuramos con
tato com o Caçador e, depois de alguns 
desencontros, eis que conseguimos não 
apenas fotografar um exemplar do 
JAMBOCK, como sua autorização pa
ra transcrever suas palavras que con
tam a história do "code name" até hoje 
guardado pelos pilotos de caça da Base 
Aérea de Santa Cruz: 

Quando o 1? Grupo de Caça chegou 
à Itália passou imediatamente ao co
mando do 350th Fighter Group. Em 
Tarquínia, Itália, recebeu o nome de 
código com que iria operar até o fim da 
guerra: Jambock. 

O 350th tinha sob seu controle ope
racional quatro esquadrões de caça, 

sendo três americanos e um brasileiro. 
Naquela ocasião um Grupo de Caça na 

Força Aérea Brasileira, correspondia a 
um Esquadrão de Caça ou Fighter 
Squadron na USAF. Assim, durante 
nossas operações de guerra, éramos no 
350th, o 1st Brazilian Fighter Squa-

dron. Os outros três esquadrões: o 
345°, 346°, 347°. Cada um tinha seu 
nome de código (code name), sendo 
todos obrigados a usá-lo em qualquer 
espécie de vôo. O procedimento é in
ternacional. Alemães, japoneses, rus
sos, franceses, ingleses, enfim, qual
quer Força Aérea no mundo adota esse 
sistema. De um modo geral há um 
código de identificação do Esquadrão, 
seguido de uma cor para .cada Esqua
drilha e um número para o piloto. Eu, 
por exemplo, me identificava na Itália 
como Jambock Green Two. 

Por que Jambock? O que significa
va essa estranha palavra que, vinda dos 
americanos, não consta nos principais 
dicionários ingles'es? 

Quando com ela nos batizaram per
guntamos ao oficial de inteligência do 
350th qual o seu significado. "Jambock 
significa chicote". Isso nos bastou. Ne
nhum de nós teve a curiosidade de 
verificar em um dicionário se essa pa
lavra existia. E ficamos de Jambock 
por longos 25 anos, com a certeza de 
que chicote era sua tradução correta. 

Em 1%9 porém, em uma entrevista 
comercial que tive com um diretor da 
Cia. de Cigarros Souza Cruz, Sr. Ken
neth H.L. Light, este me perguntou 
donde eu tinha tirado o nome de mi
nha firma Jacel Jambock, e o que 
queria dizer Jambock. - "Sr. Light, 
Jambock é uma palavra dos senhores, 
era nosso nome de código na Itália e 
quer dizer chicote" - "Não, Coronel 
Rui, essa palavra não existe nos dicio
nários tradicionais como Michaelis e 
Webster. Já a procurei. Acho que o 
senhor está enganado". Respondi-lhe 
em tom de brincadeira que, se morres
se naquele instante, "passaria a me-



lhor" jurando que J ambock era chico
te. Depois de algumas considerações, o 
Sr. Light se propôs a investigar o ver
dadeiro significado daquela mágica pa
lavra. 

Passado uns 45 dias fui avisado de 
que ele tinha uma surpresa. Procurei
o imediatamente. Mal nos cumpri
mentamos, foi falado: - "Realmente, 
Coronel Rui, Jambock quer dizer chi
cote, mas não o chicote comum que o 
senhor estava pensando que era. Jam
bock é um chicote especial, feito com 
um couro de rinoceronte e utilizado 
pelos nativos do Transvaal para dirigir 
o gado, seja em carros de boi ou em 
manadas". Tinha outro rumo, agrade
ci e resolvi continuar a pesquisa, indo 
ao Consulado da África do Sul no Rio 
de Janeiro. 

Ali constatei que a palavra teve 
origem na Indonésia. Havia uma vara 
de madeira para castigar escravos, cha
mada por eles de Sambok. Posterior
mente, a palavra e o instrumento de 
tortura emigraram para a Malásia. 
Quando os escravos malaios foram le
vados pelos ingleses para a África do 
Sul, introduziram o Sambock na lín
gua afrikaan, em 1804, com a mesma 
grafia. Os sul-africanos brancos passa-

ram a adotá-la em seu vocabulário es
crevendo-a de modo diferente: Sjam
bock. 

Na África do Sul o Sjambok de 
madeira foi substituído por um chicote 
feito com couro de rinoceronte ou hi
popótamo velho, utilizado como ins
trumento de tortura contra escravos . 

Hoje, alguns fazendeiros conserva
dores usam o Sjambok para castigar os 
filhos e os empregados que cometem 
pequenas faltas. A palavra é encontra
da no Pequeno Dicionário Oxford (in-

INTECRACAO -
Cruza ndo o País de norte a sul, o caminhão de 

Coca -Cola tornou-se um símbolo famil iar na paisa
gem brasile ira . No decorrer dos últimos 42 anos gru
pos empresaria is brasileiros, autônomos e indepen
dentes, imp lantaram ma is de 60 modernas fábricas 
de Coc a -Cola q ue suprem todo o territó rio nacional, 
oferecendo milhares de empregos, gerando impos
tos e adquirindo, no mercado interno, volumes pon
deráveis de eq uipamentos e matérias-primas nacio
na is. Esta contribuiç ão à maior integ ração do País 
é motivo de orgulho para os fabric antes b rasile iros 
de Coca -Cola . 

associação '2lB dos fabricantes 

LlC'i LlD LlDLl brasileiros 
Ll~[Z)~[7\J0de Coca-Cola \:::1 [A::J [l] [7 

\JCl:JD 
..rl [7 integrando as empresas 

LJ ~ nacionais autônomas que fabr icam 
\:::10 Coca-Cola no Brasil. 

Beba 

~~ 
M"ICA UG 

glês-afrikaan), edição atual, escrita em 
1804 Sjambok. 

Em outubro de 1944, o 1? Grupo de 
Caça recebeu na Itália a palavra Jam
bock como código de identificação, 
com grafia diferente. Caiu o S inicial 
de Sjambok, sendo americanizada com 
um C antes do k. 

Por uma ironia dos fatos, o chicote 
utilizado pelos brancos contra os es
cravos africanos, indonésios e malaios 
passou a ser usado· contra os arianos 
puros de Adolf Hitler, manejados por 
brasileiros livres que foram à Itália 
defender a liberdade e a democracia. 

Hoje os jovens Jambocks de Santa 
Cruz, voando os velozes F-5 nos céus 
do Brasil, tal qual os veteranos nos 
Thunderbolts nos da Itália, se identifi
cam no ar, usando orgulhosamente o 
mesmo código, tradição legada pela 
unidade guerreira que tanto se desta
cou no Vale do Pó. 

Curioso é que dos "code names" 
utilizados pelos esquadrões do 350th 
Fighter Group, nenhum era tão guer
reiro. Por exemplo, o 345° era Life 
time, o 346°, Midle Wood, o 347° aten
dia por Blue moon. Na verdade, JAM
BOCK bem que traduziu com fideli
dade nosso espírito de luta e determi
nação. 
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1REA DO CLUBE 

A Sede Campestre do Clube de Aeronáutica tem cento 
e noventa mil metros quadrados de área verde, em 
local belo e aprazível na Barra da Tijuca, à beira da 

Lagoa de J acarepaguá. Seu plano diretor prevê a 
construção e implantação de um complexo recreativo 

esportivo a ser executado por etapas, em razão do 
grande volume de obras e serviços programados. 

No dia 31 de março próximo passado, foi ativada a 
primeira etapa de serviços, encontrando-se à disposição 

do associado, em pleno funcionamento, as seguintes 
atividades: duas quadras de vôlei, quatro de tênis, duas 

de futebol de salão: ainda, pistas para jogging e 
ciclismo, duas piscinas (adultos e crianças), quiósques 
para churrascos e, estacionamento para 750 veículos, 

além de jardins e áreas verdes. 

Nas etapas seguintes estão programadas a implantação 
de novas facilidades que, certamente, irão oferecer aos 

associados um grande centro de lazer 
e entretenimento. 

Estão incluídas no plano: Hotel de Férias, 
Restaurante, Salão de Jogos, Salão de Festas, Boate, 

Ginástica e Musculação, Saunas, Duchas e 
Hidromassagem, ressaltando-se a pista para 

Ultra:-leve, cuja execução integra a segunda etapa de 
obras com início imediato. 
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2 QUADRAS DE 
VOLEI 
!BREVE 3a) 

2 CAMPOS DE FU 
TE80L SOCIETY 
2 QUADRAS DE 
FUTEBOL DE 
SALA O 

..::: .. ~-. < 

4 QUIOSQUES P/ 
CHURRASCO 

O que o sócio 
poderia estar 

usando agora: 

PISTA DE 
JOGGING 

/ 

2 PISCINAS 

JARDINS E 
AREAS VERDES 

PISTA P/ 
CICLISMO 

4 QUADRAS DE 
TENIS 
(BREVE +2) 

ESTACIONAMEN· 
TO PARA 750 
CARROS 

SAUNAS COM DU 
CHAS E HIDRO
MASSAGEM 

HOTEL DE 
FERIAS 

SALAO DE 
FESTAS 



O que o sócio 
poderá usar 

futuramente: 

SALAS DE GINAS
TICA E MUSCU
LAÇÃO 

R EST AU R ANTE 

BOATE 

PISTA PARA 
ULTRALEVE 

SALÃO DE 
JOGOS 

INFRA-ESTRU
TURA LACUSTRE 
PARA BARCOS 

Av. 13 de Maio 23- Grupo 1606- RJ 
Tel.: 240-3114 
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Devia ser ágil, 
competente, obediente, 

esforçado,entender do riscado 
e, além disso, pontual, assíduo 

e dedicado. 

Bomba-relógio, aqui, não é citado 
como engenho de guerra ou de sabota
dor, porém como expressão de gíria de 
aviação ou de praia - confundo as 
origens - para aquele tipo de sujeito 
que funciona muito bem, tudo certi
nho e, de repente , faz uma das suas. É 
como certas empregadas domésticas 
pelas quais a dona da casa fica entusias
mada, conta a todas as amigas que 
maravilha que é, que sabe cozinhar o 
trivial e o fino, sabe mais isso e aquilo 
e, um belo dia, descobre que a mulher 
ficou grávida, é traficante de narcóti
cos ou homizia na área de serviço o 
irmão bandido. Com o devido respeito 
à classe, é freqüente o tipo bomba
relógio entre as domésticas. Uma arru
madeira perfeita, que limpa cada can
tinho e depois recoloca tudo nos mes
mos lugares - extraordinário! Só que 
um dia consegue furar uma autêntica 
tela de Rembrandt que vale mais do 
que a casa. 

Destruição de toda a baixela e da 
máquina de lavar roupa, liquidificado
res, registros do fogão e até geladeiras 
é rotina. Diz o Meira que, na próxima 
guerra, nós ganhamos fácil e sem per
da de vidas ou emprego de munição. É 
só despachar para o território inimigo 
todo o nosso contingente de domésti
cas que elas se encarregam de destruir 
tudo, no seu próprio reduto. Ele diz 
que tinha um certo aparelho que nem 
a martelo se conseguiria destruir; pois 
uma empregada o conseguiu, com as 
próprias mãos. Mas isso já não é mais 
bomba-relógio é raio laser. 

Bomba-relógio é comum e dá em 
todos os níveis e atividades. Pois já não 
tivemos um chefe da nação (honni 
soit ... ) que era aquela maravilha, um 
novo Messias, o salvador da pátria, que 
após sete meses- PUM!- sem mais 
nem menos. 

Num terreno mais ameno, lembro
me de um caso típico do bomba-reló
gio. No Iate Clube do Rio de Janeiro, 
quando das minhas lides náuticas, um 
elemento precioso para os barcos mo
notipo de classe internacional era o 
proeiro. Devia ser ágil, competente, 
obediente, esforçado, entender do ris
cado e, além disso, pontual, assíduo e 
dedicado. Era difícil reunir tudo isso 
num cara. Quando tinha quase tudo, já 
era bom; quando tinha tudo mesmo, 
geralmente resolvia adquirir seu pró
prio barco e era mais um a entrar na 
concorrência para arranjar bons proei
ros. 

Entre os nossos companheiros de 
flotilha destacava-se Walther Von 
Huetschler, nome internacionalmente 
respeitado na Classe Star. Fora cam
peão olímpico em 1936, foi o introdu
toe da nova armação para o Star, ado
tada em todo o mundo e, ainda, três 
vezes campeão mundial. Não era qual
quer um que servia para proeiro do 
Walther. Alguns se impacientavam 
com ele e o acusavam de vedetismo, 
como o meu amigo Tacarijú Thomé de 
Paula, com o qual eu já me havia 
defrontado nas lides do remo, ele no 
quatro de gigantes do Botafogo, no 
Canopus, e eu no modesto outrigger a 
quatro do Flamengo, que, às custas de 
sua inflamada camisa, ganhou o páreo, 
sob a batuta do timoneiro Gonô. Mas é 
que Walther, por mérito e por direito 
de conquista, não é nem vedete, é 
mesmo primadonna. Com toda razão, 
ninguém queria ser _proeiro de prima
donna; com toda razão Walther se 
queixava da sorte. 

Um dia, em vésperas de eliminató
rias para campeonatos internacionais, 
entre as quais a famosa Semana de 
Kiel , Walther era encontrado na va-

Alberto Martins Torres- Cap Av RR 

randa do Iate, eufórico e iluminado. 
Explicava: - Encontrei o proeiro 
ideal! Von Huetschler ficava na va
randa, espichado na espreguiçadeira, 
bebericando seu gin-tonic; lá junto ao 
cais passava o novo proeiro carregando 
sacos de vela para um lado, logo vol
tando com uma retranca envernizada 
de novo, p'ra cima e p'ra baixo numa 
espantosa e diligente faina. Walther 
sorria de contentamento e, quando es
tava tudo pronto, com o barco já arria
do n'água pelo guindaste, se levanta
va, embarcava e saí~t velejando man
samente. A bordo o rapaz era um fo
guete. Esperto, ágil e entendido. Adi
vinhava as ordens de Walther, ao pri
meiro indício de qualquer manobra 
que desejasse executar. Perfeito! De
pois do treinamento ou da regata, a 
mesma coisa - Walther com o seu 
drink na varanda e o rapaz providen· 
dando tudo. 

Ganharam as eliminatórias. Tam
bém não era vantagem; um tri 
'campeão mundial no leme e um proei 
ro daqueles como tripulante, não dava 
para perder. Havia as providências e 
formalidades a cumprir para embarcar 
o Star num navio que o levaria à 
Europa. Também nessa fase o proeiro 
colaborava e providenciava tudo. 
Companheirão!O Walther, saltitante, 
realizado. 

Na véspera do embarque, Walther 
aguardava o proeiro no clube. Quando 
este surgiu no fim da varanda e veio ao 
seu encontro, Walther, sorrindo e es
fregando as mãos de satisfação:- En
tão Carlos, amanhã ... e o Carlos ata· 
lhou:- Olha seu Walther, eu sei que 
é chato, mas eu não vou poder ir não; 
papai não deixou ... - Pano rápido. 

Há também o bomba-relógio res-
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trito ao terreno do verbo. O sujeito 
calado, discreto, lacônico, que, sem 
aviso prévio, abre a boca para pôr: tudo 
a perder, geralmente com uma per
gunta besta. Como aquele discretíssi
mo mordomo que, ao abrir a porta do 
palacete e vendo chegar seu amo com 
as malas de viagem carregadas pelo 
motorista, se espanta e profere: -
Good Morning Mylord, então não foi 
sua voz que ouvi no meio da noite 
passada nos aposentos da Mylady ... ? 

Guiliio, contador de estórias, fala
va daquela pensão no Catete, onde 
toda noite, depois da gororoba insossa, 
um certo grupo de hóspedes se reunia 
numa salinha de estar de mobília sur
rada. Foi antes da chegada da televisão 
ao Brasil - antes das sessões de hipno
se ou de lavagem-cerebral coletivas. 
Entre outros, havia um certo comer· 
ciário caladão, sempre de revista ou 
jornal na mão, por detrás do qual ele 
dava suas espreitadas para as ativida
des e conversas dos demais. Participa
va assim, retraído, na mocóca. Havia 
também uma falsa loira, exuberante, 
companheira de um detetive de ar so· 
turno que dava serviço à noite. A loira 
comparecia ao almoço em companhia 
do tira, mal vestidinha e cheia de 
grampos e papelotes. Também, o al
moço era freqüentado apenas pelo ca· 
sal e duas senhoras ·de idade. Para o 
jantar, no entanto, aparecia boneca, 
com vistosa, colorida e decotada indu
mentária que sugeria um bacleground 
de cabaré. 

Um certo c&valheiro, janota de su
búrbio, de cabelos gomalinados e de 
alfinete de pérola na gravata mostra· 
va-se extremamente interessado pela 
inteligência e os temas daquela ele
gante loira. Logo que o detetive saía 
apressado para não chegar atrasado ao 
plantão ou às diligências, ele chegava 
junto ao sofá, em que ela já se instalara 
antes tomando bastante lugar e per
guntava: - Com licença, será que não 
vou incomodá-la? É .que eu queria sa
ber o fim daquela estória ... e ela, a per· 
tando para esquerda deixava um lugar· 
zinho justo para ele. O papo ia longe e 
animado, mas as duas velhinhas so· 
friam de insônia e não saíam da raia. 
Cada noite o papo se desenvolvia mais 
animado. Confidências, conselhos. 
Pois não queira saber o que me acon
teceu ... e a mãozinha distraidamente 
pousada no braço do outro. Algum 
dedo-duro deu a dica p'ro detetive. 

No dia seguinte o detetive alegou 
que tinha diligência em Niterói e que 
teria que sair antes do jantar. Carinho
samente, a loira lhe preparou um far
nelzinho e o despachou, saudosa. Na 
hora do jantar ela, sozinha à mesa, e o 
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galã de subúrbio com os olhos faiscan
do. O comerciário caladão observando 
tudo, com um quase imperceptível ar
zinho irônico. Depois do jantar, sofá, 
já agora sentando juntos ao mesmo 
tempo, a loira tranqüilamente encos
tada no galã e ele com o braço sobre o 
espaldar do sofá, roçando os seus cabe
los. Cena de comovedora ternura. Faz
se um silêncio repentino e adentrou o 
recinto, de trabuco na mão, o enfure
cido detetive. Apontando para o galã 
estarrecido, aciona o gatilho PLICK -
outra vez - PLICK ... Ouve-se uma 
garagalhada nervosa do comerciário 
caladão que se levanta e diz: - Ora 
bolas, essa porcaria aí não funciona! e 
virando de costas, meio abaixado, ba
tendo com a mão espalmada nos seus 
fundilhos: -Atira aqui, atira, atira! 
O detetive, nervoso, apontou e atirou 
-desta vez funcionou. 

Marini. Suboficial ou Tenente 
Marini . Era este o seu nome. Perten
cera à marinha de guerra de Mussoli
ni. Tipo subserviente e esquivo, que 
viemos a conhecer em Pisa. Era, como 
a grande maioria dos membros das 
forças armadas fascistas, uma espécie 
de desertor tácito, situação que assu
mira logo que os Aliados ocuparam a 
parte do território Italiano em que se 
homiziava. Não me recordo bem das 
circunstâncias em que se estabelece
ram as nossas relações com ele. 

Nosso relacionamento com a popu
lação civil italiana era muito bom -
afinidade de latinos, idioma semelhan· 
te e o fato de ser a Itália a origem de 
grande parcela de nossa população. 
Por outro lado, com a paralisação das 
atividades econômicas no pais e a in· 
gente luta para a população sobrevi
ver, quem podia chegar-se às forças de 
ocupação o fazia, à busca de qualquer 
tipo de atividade remunerada, de pre
ferência com certos gêneros que falta
vam. Tristemente, a moeda mais forte 
do que qualquer outra era o chocolate 
ou uma carne enlatada para acompa
nhar a pastasciutta. 

Marini arranjou conosco um em
prego de relações públicas e de quebra
galho, cujas funções eram as mais di
versificadas, voltadas principalmente 
ao setor social do nosso Cassino de 
Oficiais, que lá teve de ser transfor
mado em Clube dos Oficiais, posto que 
cassino para eles tem conotações me· 
nos pundonorosas. Marini circulava 
pela cidade numa bicicleta a desincum· 
bir-se de suas tarefas como arranjar 
empregados ou músicos para o nosso 
cassino, descobrir escultores ociosos 
que reproduziam em mármore legíti- · 
mo de Carrara ou bustos tirados das 
fotografias de esposas e namoradas e 

uma série de outras missões do genero. 
Prestimoso e diligente, recebia um 
magro ordenado e o privilégio de ali
mentar-se no cassino. 

O nosso cassino era bastante cotado 
na cidade entre a oficialidade das ou
tras unidades ali sediadas, assim como 
para altas patentes em trânsito. Aos 
sábados fazíamos um arrasta-pé bem 
regado e com farta mesa de doces e 
salgados. Nesses dias convidávamos 
também italianos da sociedade local. O 
ambiente era alegre, mas inteiramente 
familiar, exigência acertada do nosso 
comando. Um ou outro conhecido ita· 
liano, éramos nós mesmos que convi
dávamos. O grosso dos convidados, ha
bitantes de Pisa, entretanto, era trazi
do pelo trabalho de relações públicas 
do Marini. O esquema funcionava 
bem. Ele nunca trouxe cafajestes ou 
qualquer tipo que pudesse macular o 
ambiente de respeito do clube. 

Um dia nos contaram que o Marini 
cobrava os convites que ele próprio 
distribuía, por sua iniciativa. Foi cha
mado, espinafrado e sumariamente 
despedido. No sábado seguinte apare
ceu meia dúzia de gatos pingados ao 
costumeiro baileco. Obra do Marini 
que, após o rompimento, andava espa
lhando pela cidade que o clube tinha 
má reputação, que ficavam mal vistos 
os que o freqüentassem e outras calú
nias. Houve uma ordem geral: Procu
rar o Marini e trazê-lo. Alguns dias 
depois foi encontrado e chegou com 
lamuriosos protestos de inocência. 
Foi-lhe comunicada a tarefa-castigo: 
Teria de efetuar um roteiro de visitas, 
desfazendo suas alegações infamantes. 
Deveria ainda convidar as pessoas para 
o próximo sábado. Esperávamos fre
qüência normal, pois do contrário ... a 
ameaça era inespecífica e, evidente
mente, apenas de efeito psicológico. 
Mas para um tipo como o Marini foi 
suficiente - a festa do sábado seguinte 
foi um sucesso, como todas as seguin
tes. Marini, à nossa revelia, deve ter 
ficado trabalhando de graça. 

Para encerrar o tema bomba-reló
gio, ocorre-me um .dos típicos flashes 
tão a gosto do Carlos Sansoldo, meu 
amigo de longa data, inventor da fonte 
de alimentação em corrente alternada 
para aparelhos de rádio, até então ali
mentados à bateria, nos anos vinte e 
tantos. Conta Sansoldo: -Sob as ar
cadas de uma rua escura, escondido 
atrás de uma coluna, aquele famoso 
sabotador de pelerine preta, espreitava 
sinistramente a esquina. Surge um ou
tro tipo parecido, todo de preto, e, 
aproximando-se discretamente do pri
meiro, lhe pergunta: "Dime Garcia, 
que hora tienes en tu bomba?". 
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A equipagem d,a FA:B, quefoi ao fdo uva, para combatet: a ft:iagem, Na ver-
. antártico eni'' janeiro do corrente dade,, adiantaramuito pouco,..J>ara te.-

-· Wl,o, ainda estava. 'hospedada no Hotel batet á refeição tomáramos café bem 
Los Navegantes, em Punta Arenas, a brasileiro (que os chilenos simples-

; ... s;idade.mais austral do globo tet::t:estt:e. mente adoram) adoçado com açúcar de 
·Aguardávamos uma comunicação so- "remolhacha" (açúcar feito de batata). 
bre. a. poss~vel ptelhora das condiçõ~ '· A digestão foi feita caminhando 
meteorológiCas •. Conversávamos sobre. pelas ruas m.uito limpas da cidade, sob 
muitaicojsa, sobre os hábitos dos habi- sorrisos dos chilenos~ muito amigá:-.: 
tantes da cidade, :inclusive. Eles foram veis. O Maj Márcio já havia. estado em 
muito ,hospitaleí(os, com. ·naturalida~ Punta Atenas, onde. fizera o curso de 
de. Parece que são assim com os es-· ~ adestramento de. piloto polar antártico 
traógeiros, de um modo geral .. A cor- e o de sobrevivência no gelo. Ele foi . 
diaHdade toma ares de ft:atet:nidade uma espécie de cicerone. Muito extro
quan!lo sabem .que somos btasileiros. vertido, fizera amizade com os chile
Tanto no jantar da. véspera, realizado nos que lhe contàtam bastánte da. bis- ~ 
por volta das vinte e duas botas, ainda tót:Ja da região. O que. ele fazia, d,!iran
éom. o sol se deitando no ·bodzonte, te a. caminhada, era. passar para o res
como no almoço do dia segu.intes ha~ tante do g:t\l,PO o que havia ·de fasci
víaníos comido "centolla" (pronuncia- nante. ·con,tóu:-nos J?Or que o largo 
se centó:ia), a ines9uecivel "centollá", portão do cemitério principal da cida-
um carangueijão de catnes fiu:tas·e.com de~ fechado, ao passo. que o 
um gosto .misto de camatão e. lagosta. muito acanhado, 
Tomáramos "pisco", um.a;- cachaça . •. ~iibsi-

c ·• 

dade', o MárciQ n.ão se fazia. de. rogado.. ' · 
Falou-nos da bela _prostituta ·que se 
casou com um dos senhores mais ricos 
da reg. ião, não sendo aceita pela alta 

. ' ' sociedade local, muito menos pelo .r~s-... 
tante da população. Quando o maridó 
morreu, ela herdou tudo. ,Pessoa de 
boa. .índole, fazia cat:idade, nem sempre 
muito compt:eendida, mesmo por. 
aqueles que recebiam Ós beneficios. Já ~ 
avançada em. :idade, resol~eu doar uma 
de suas propdedades para que lá fosse 
construído. o cemitério de. Punta Ate
nas. A Prefeitura aceitou. a doação e 
C<!meÇ@U as obras, airtda sob seu patro· 
cínio, A polêmica con.tinuava. muito 
grande sobre o seu gesto .. E tant.o fize
ram, tanto a ~{>finatam, que ela to
mou ·uma dura:resolução: Ela constt:ui
tia o cemité.rio,-mas o único cadá"er a 

·passai pelo portão .Pt:incipal seria. o 
seu. Ela> faleceu, seu corpo passou P,elo 
portão principal, que foi cerrado logo 
apÓs ... .Para_,~empré. ·~ ~ ·. 

·~--·:.. ·~ . .·· '., 

"'· ... ':. ' 
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· Voltemos ao Los Nav~gante~. Os 
tenentes Soler e Tavei.ros, expet:ts em 
meteorologia, r-expunham seus conhe-- . 
cimentos., pat:a que todos pudéssemO$ .• , · ~ 
e.n:tender melhor o que:Sé passava. A 
pex:gunta que estava .no';at: referia-se às 
l~it~ções das. .previsões. de tempo, seu 
.grau ·de confiabilidade ao longo de 
~determlnado pedodo,. mesmo exíguo. 

O Té.n Soler tomou a palavra e nos 
deu à sua aula; nela soubemos que a 
preyJsão meteorológica evolui~ _ace.f!::.. . ' ·.•t tuádamente depois do .apareci,mento • ... ~ 

::-~:~::1 

dos satélites Mdestinados a essé ifim;'. 'r, 

Após l95{;~o~~~~'\!nternaéio~ · 
nal, começfl!l-se a .lll~ ao de bases 
dentíficas.na . .Ãíifáifi ,. ~as. delas 
permanecendo em fmícionainerito até 
os dias. de hoje. As primeiras expedi
ções "ao continente foram feitas, como 

,,_, ~. ~ 

• .não poderiam deixar de ser, d~ .navio; 
o avião cl:tegou oem depois,. mas.·trou
xe uma .considerável '!flol;iilidade aos . 

•,' 

' . 
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Parte da tripulaçtJo da ANT AER li!, pouco antes da decolagem de volta ao Brasil 

exploradores. Por outro lado, com a 
contribuição da aviação fez-se também 
necessário o apoio à navegação aérea. 
Daí a preocupação com a meteorolo
gia. 

A previsão do tempo nas regiões 
temperadas do globo terrestre é muito 
facilitada porque existe uma gama de 
interesses dos usuários das informa
ções. Existe, em tempo integral, quem 
se utilize dos dados das previsões. Os 
satélites rastreiam não apenas os fe
nômenos meteorológicos. Há infor
mações sobre a localização de cardu
mes para as grandes companhias pes
queiras, entre muitos outros interes
sados. A precisão é tamanha que, em 
tempo real, se obtém dados sobre a 
temperatura da água, a localização 
exata dos cardumes e a direção do seu 
deslocamento, velocidade, distância 
dos navios pesqueiros mais próximos, 
etc. Há o interesse imediato comercial 
que sustenta o uso do satélite. Nas 
áreas equatorial e polar, a coisa fica 
mais difícil. Os países que ocupam tais 
faixas não são aqueles que detêm os 
mais elevados índices tecnológicos, a 
população da área não representa índi
ces consideráveis de aglomeração de
mográfica e o interesse comercial des
sas informações praticamente inexiste. 

A história das elevadas latitudes 
austrais começa, para o homem euro
peu, a 19 de novembro de 1520, com a 
descoberta, pelo navegador português 
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Fernão de Magalhães, do estreito que 
leva o seu nome. Tentava ele encon
trar um caminho para as terras das 
especiarias, a serviço dos reis de Espa
nha, e acabou por descobrir a passa
gem para o oceano a que denominou 
"Pacífico", porque suas águas pareciam 
calmas, em contraste com o que en
frentara no Atlântico, que ainda leva
va a alcunha de Mar Tenebroso. 

Prosseguindo viagem, viria a mor
rer em combate contra os nativos na 
ilha de Mactán. A viagem, a primeira 
de circunavegação, seria terminada 
por Sebastião Elcano, que conseguiu 
retornar à Espanha, em setembro de 
1522. 

Depois viriam Simón de Alcazaba, 
Francis Drake, Cavendish, Merrik, 
Hawkins e tantos outros. 

No século XVIII, James Cook, ao 
cruzar várias vezes o Círculo Antárti
co, acabaria por propiciar a inaugura
ção do ciclo predatório da foca, seguin
do-se a caça desenfreada da baleia. 

Nos dias atuais, presenciamos uma 
superpopulação de krill, devido a um 
desajuste ecológico; por outro lado os 
fitoplanctos tendem a rarear, uma vez 
que são o alimento do crustáceo men
cionado. O krill é o prato preferido da 
baleia e de outros mamíferos da re
gião. Na medida em que diminuem as 
baleias, a população de krill aumenta. 

Mas voltemos à História. Wilkes, 
norte-americano, descobriria o pólo 

magnético da Terra, em 1839 e, três 
anos depois, a latitude,- de 78°10' Sul 
seria alcançada. Ela sekJa, nos próxi
mos 58 anos, o extremo limite do ser 
humano. 

Observações astronômicas viriam a 
provocar o interesse científico pela ex
ploração da região. O Pólo Sul seria 
alcançado em 1911, pelo norueguês 
Roald Amundsen. 

Durante a Segunda Guerra Mun
dial, despertou-se para o aspecto estra
tégico das elevadas latitudes austrais, 
com operações dos aliados e do eixo. 

Os Estados Unidos tinham, no iní
cio do conflito, principiado a ocupação 
da Antártida com dupla finalidade, 
científica e estratégica, estabelecendo 
bases em alguns pontos explorados an
teriormente por suas expedições. Após 
a guerra, França, Noruega, Chile, Ar
gentina e Inglaterra passaram a dispu
tar o direito de posse das terras, basea
dos em premissas jurídicas de acordo 
com seus próprios interesses. Mais tar
de EUA e URSS viriam também plei
tear o seu pedaço, até que se conseguiu 
internacionalizar, em 1959, toda a re
gião ao sul do paralelo 60°S. 

O Tratado da Antártida tem vigên
cia até o início da próxima década, daí 
a necessidade de o Brasil assegurar, 
desde já, sua posição, uma vez que é 
um dos signatários do diploma legal. 

O tratado assegura liberdade de na
vegação marítima, explorações pura
mente no campo das ciências, proscre-



vendo as atividades bélicas e nuclea
res, recomendando, por outro lado, a 
cooperação científica entre as nações. 

No campo meteorológico, podemos 
dizer que foi o avião que levou para lá 
a meteorologia. No inverno, ainda nos 
dias de hoje, as informações sobre as 
condições climáticas são incipientes. 
Operam apenas 12 estações que abaste
cem os previsores com perfis do tempo 
a intervalos de 3 em 3 horas. No verão 
passam a operar quase uma centena de 
estações. 

Na Antártida,! a vida se divide em 
duas fases bem distintas: o inverno, 
com temperaturas que ficam beirando 
os 40° centígrados negativos; e o ve
rão, quando volta o sol, voltam os 
animais, o gelo derrete e a temperatu
ra fica por volta dos zero graus. Em 
resumo, por volta do meado do mês de 
abril fecha tudo. As aves migram para 
o continente sul-americano, os pin
güins e focas procuram temperaturas 
menos rigorosas. Em setembro, a vida 
retorna, chegam de volta as aves, os 
mamíferos; volta os cientistas em mas
sa. Na verdade, os cientistas não são 
tão sazonais quanto os animais ditos 
irracionais. Há países que mantêm 
equipes permanentes em suas bases, 
mesmo durante o rigoroso inverno. 

Até que a F AB se engajasse no 
PROANT AR, nossos órgãos de me
teorologia não haviam se preocupado 
em obtenção de informações sobre a 
Antártida. 

Em tempo integral, operam no 
continente austral 3 estações chilenas, 
mais 6 argentinas; completam a dúzia 
as estações inglesas e norte-america
nas. As Forças Aéreas da Argentina e 
do Chile têm especializado também 
seus homens de meteorologia. 

As longas conversas entre os técni
cos da F AB e os daquelas forças irmãs 
possibilitaram um aprendizado rápido, 
a compreensão de como se processam 
determinados fenômenso e a sua im

. portância no contexto geral das condi
ções climáticas. 

Mesmo para as previsões em zonas 
subtropicais e temperadas reconhece
se a necessidade de especialização dos 
técnicos; assim é que analistas de car
tas de superfície reúnem-se com ana
listas de cartas de altitude e pressão, 
com os de camadas da atmosfera, para 
discussão da problemática de cada re
gião, a fim de que, daí saia realmente 
uma previsão de tempo. 

Há que se especializar um maior 
número de técnicos brasileiros para 
que se acostumem às "mumunhas" an
tárticas. Os fenômenos\ em nebulosi
dade na faixa tropical - maior parte 
do Brasil - implicam geralmente na 

formação de cúmulos-nimbos, o famo
so e temido CB; na Antártida não 
existem CB, mas em compensação as 
nuvens estratiformes acompanham 
ventos de 30, 40, 50 nós - o suficiente 
para desequilibrar não apenas as con
dições do tempo, como muitas aerona
ves. 

Na segunda expedição do PRO
ANT AR, num dos navios seguiu um 
técnico civil do Instituto Nacional de 
Meteorologia (que pertence ao Minis
tério da Agricultura), para efetuar 
pesquisas. Seu contato com nossos es
pecialistas será de grande valia, certa· 
mente. 

Os argentinos possuem várias esta-
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ções voltadas para o atendimento da 
área, sendo da responsabilidade da 
Força Aérea a previsão do tempo; no 
Chile, o procedimento é análogo. No 
Brasil, a F AB preocupa-se primordial
mente com a previsão em termos de 
navegação aérea, mas distribui cartas e 
fotos a quem se interessar, anotando as 
áreas de maior precipitação pluviomé
trica, de nebulosidade, de visibilidade 
de névoa seca, granizo, etc. A própria 
agricultura se beneficia dessas infor
mações enviadas pelo Centro de Previ
são de Area do CINDACT A. 

A Antártida é considerada um 
grande motor meteorológico, possuin
do uma energia 6 vezes superior que o 
Artico. Isso quer dizer que os fenôme
nos, quer sejam aéreos ou marinhos 
(correntes) se propagam numa exten
são seis vezes maior que os acontecidos 
no Pólo Norte. As correntes geradas 
na Antártida não raro atingem as bai
xas latitudes setentrionais, ultrapas
sando o equador e chegando à Zona 

Temperada do Norte. Só esse aspecto 
já demonstra a importância do estudo 
do continente austral. O fenômeno 
energético pode ser explicado da seg
guinte forma: no Pólo Norte, o que 
existe sob as geleiras é água, como 
todos sabemos, um grande conserva
dor de energia. O Sol emite seus raios 
e a propagação é restrita. Na Antárti
da, o . que existe são rochas, pedras 
vulcânicas que passam a energia com 
mais facilidade refletora. 

Evidente que nossos profissionais 
do estudo e previsão do tempo gosta
riam que o Brasil construísse uma es· 
tação meteorológica na Antártida. O 
importante é que a análise de fotos e 

cartas possibilitam um avanço conside
rável na interpretação dos fenômenos 
em qualquer canto do globo. As previ
sões semestrais para a agricultura po
dem até indicar o que deve ser planta
do e onde, assim como as imediatas 
avisam sobre a geada para o dia se
guinte, possibilitando a proteção das 
plantações. 

Inquiridos, novamente, sobre a 
confiabilidade das previsões, nossos es
pecialistas sorriram, deixando um pen
samento que, por julgarmos interes
sante e altamente esclarecedor, procu
ramos reproduzir: 

"Assim como um médico não pode 
assegurar que seu· paciente, em boas 
condições gerais durante um exame, 
esteja vivo daqui a uma hora, a Meteo
rologia não pode assegurar que o tem
po não mude de repente. Analisam-se 
as condições e aposta-se na sua maior 
probabilidade. Afinal, não somos as
sim tão intimos de São Pedro!" 
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Por ocasião da visita que fez aos Estados Unidos da 
América, a convite do governo daquele país, o Ten 

Brig do Ar WALDIR DE VASCONCELOS foi 
agraciado com o mais alto grau da comenda 

"Legião do Mérito", outorgada pelo Exmo Sr. 
CASPAR W. WEINBERGER, Secretário de Defesa. 

A Cerimônia da condecoração teve lugar no 
Pentágono, por ocasião das honras militares, com 

salvas de gala, acompanhada da seguinte mensagem, 
proferida pelo Secretário de Defesa dos EEUU: 

Du:rani':e esse pe:dodo, o Ministro revelou uma ........ ", ...... .....,, ... .,.i!A 
~-'""" "'""''"""' e um na promoção e consecução esforços 

o u 
dos Estados Unidos e do Bra~iL Seus esforços foram produtivos para a 

ur:n 
]• p ·· d ~1 " ent:r•e os nossos úOlS mses 9 um aco:r. o que estaoeAece parametros para a 

exemplar do IVIinist:ro VVALDIR e sua sen.sibilidade pa.ra a~ diferenças 
osnossos um 

aprimoí~ado entendimento e cooperação no relacionamento militar 
..._,_ .... ""'"'""'' do 

~\./1"' « 
l\' .tU11S tr WALDIR redundam em grande n"'édito para a sua pessoa, para as 

bra~lileiras,prua o :relacionamento bilateral 

Na mesma oportunidade, o Ministro Waldir Vasconcelos recebeu o troféu, 
cuja foto reproduzimos e que presta, também uma singela homenagem ao 

1/1? Grupo de A viação de Caça. 
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SALA DE BRIFIM, 

AEROPORTO SAN GUISTO, EM PISA, ITALIA, 1944-45 

Focaliza-se a figura de um piloto americano 
numa sala de instrução no norte da Itália, 
no período e circunstâncias existentes no 
350?Grupo de Caça, no final de 1944 e 
principio de 1945, quando as Forças Aliadas 
começaram a abrir caminho no V ale do Pó. 
Um jornalista visitante descreveu a cena 
assim: 
"Para um observador casual, ingressando 
na sala de instrução da 121! Unidade 
Thunderbolt da Força Aérea, pareceria que 
um grupo de jovens, trajando macacão e 
usando cintos com pistolas automáticas 45 e 
facões de caça, não tinha nada melhor a 
fazer naquela manhã do que matar o tempo 
afundados nas poltronas, lendo revistas e 
ouvindo o rádio. Dos doze ou mais que 
estavam na sala, ele1 provavelmente.; teria 
notado quatro paractos quietos ao lacto de 
um mapa de parede, enquanto um Oficial 
de Informações lhes dirtgia a palavra numa 
voz baixa. Ele poderia perceber que o rádio 
transmitia uma melodta popular, numa má 
sintonização, mas que ninguém parecia 
importar-se com isso. Ele não podia deixar 
de ver que um piloto dormia estirado num 
sofá, enquanto um outro estava ajoelhado a 
seus pés, equilibrando um palito na sola de 
seu sapato, como se fosse a coisa mais 
importante do mundo ... mas a realidade 
era outra ... 
"O avanço está em curso e este grupo de 
caça-bombardeiros (P-47) está na hnha de 
frente, tanto como se esttvesse marchando 
de mochila e fuzil. Canos escurecidos pela 
pólvora, compartimentos de bombas 
vazios, orifícios causados pelo fogo 
antiaéreo e as jovens faces encardidas de 
tensos pilotos- estas coisas contam a 
história ... quatorze horas por dia os 
Thunderbolts estão sobre as linhas de 
combate ... O dia todo o vaivém prossegue, 
um novo vôo tem início cada 15 minutos ... 
equipes de terra trabalhando noite e dia 
para o abastecimento de §asolina e óleo, 
bombas, foguetes e balas . 
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"Em outubro de 1944, ao 350? Grupo de 
Caça dos Estados Unidos se juntou o 1 <? 
Grupo de A viação de Caça, da Força Aérea 
Brasileira, elevando a \'otência do Grupo 
para 4 esquadrões. A hts~ória não oficial do 
350? Grupo diz que todos que ajudaram na 
preparação dos brasileiros apreciaram a 
tarefa porque estes queriam combater o 
inimigo comum, e combatê-lo eficazmente. 

Transcorrido um mês, os brasileiros 
operavam como veteranos. Eles dispunham 
de poucas possibilidades de revezamento 
em comparação com os esquadrões 
americanos, mas, apesar disso, sua coragem 
e vigor não foram afetados". 

Os brasileiros realizaram mais de 2.500 
missões em apoio à campanha da Itália, 
principalmente no setor ar-terra. Seu grito 
de guerra foi "Senta a Pua". Os esforços do 
Grupo estão refletidos no que realmente 
realtzaram, interrompendo comunicações, 
destruindo milhares de viaturas de 
transporte e vagões ferroviários, 
inutilizando pontes, fechando túneis e 
atingindo diretamente áreas de produção, 
instalações bélicas e atacando posições 
militares em terra. Oito pilotos brasileiros 
deram sua vida nesses tempos árduos de 
sacrifício mútuo." 

Por coincidência, Ministro Waldir 
Vasconcellos foi voluntário para o 1 <?grupo 
de caça, quando ainda tenente chegou a 
realizar treinamento de P-40 no exterior, 
assim como o Ministro Délio Jardim de 
Mattos, à época, também um jovem oficial 
em prindpto de carreira. 
O término da guerra viria frustrar a ida do 
tenente Waldir para o Teatro de Operações 
na Itália. Seus ideais, no entanto, 
permaneceram vivos. 

Este texto é tradução de documento do 
chairman of the Joint Chiefs of Staff, 
Waslington. 



QUE TIPO DE HOMEM LÊ 
REVISTA 

ANTES DE TUDO, 
O HOMEM QUE SEMPRE SOUBE O QU E QUER 
E ENCONTROU OS CAMINHOS 
PARACONSEGUIR A REALIZAÇÃO DOS SEUS IDEAIS. 
O HOMEM QUE DECIDE OS DESTINOS DO SEU 

• 
PRECIOSO PEDAÇO DE TERRA . OU DE CÉU. 
EMPRESAR IOS, DESPORTISTAS, ESTUDANTES, 
AUTORIDADES, CIVIS E MILITARES, PROFISSIONAIS 
LIBERAIS 
QUEM DECIDE LÊ REVISTA AERONAUT ICA 
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Caxias do Sul, a pérola das colô
nias, incrustada na serra gaúcha, foi o 
palco desta marcante vitória fabiana 
no pára-quedismo brasileiro. 

Tudo se definiu na tarde do dia 03 
de março 84, sábado, no pátio frontei
ro ao recinto de exposições da festa da 
uva. Ali terminavam os saltos do 
XVIII Campeonato Brasileiro de Pára
quedismo Clássico e, a luta pela classi
ficação final de 13 equipes, onze repre
sentando diversos estados da federação 
e dois, representando, respectivamen
te, o Exército Brasileiro e a Força 
Aérea Brasileira. 

À noite, houve o encerramento ofi
cial, a declaração dos campeões e a 
premiação dos vencedores. Foi uma 
vitória memorável, marcada pela in
tensa disputa não só de técnica, mas 
também e principalmente de garra, 
objetividade e de maturidade de nossos 
atletas, que souberam vencer as difi
culdades e a aguerrida luta de nossos 
adversários, dos quais destacava-se, ni
tidamente, a valorosa equipe do exér
cito brasileiro, campeã anterior e já 
carismática há mais de 15 anos, dado 
ao empenho e à dedicação com que a 
brigada pára-quedista trata este espor
te, desde quando adotado neste país. 

Neste dia também, encerrou-se um 
planejamento de trabalho iniciado há 
cinco anos passados, quando esta equi-
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pe, tutelada pelo então Presidente da 
CDA, Brig do Ar Jorge José de Carva
lho, através da divisão de desportos 
militares, na posse de material adqui
rido dos EE UU por meio dos órgãos 
competentes da Força Aérea, iniciava 
e geria o seu próprio treinamento que 
antes, de 1976 a 1978, era realizado em 
conjunto com as demais forças singula
res, sob a orientação técnica da brigada 
pára-quedista. 

Como recursos humanos, a equipe 
sempre teve como base a Escola de 
Especialistas de Aeronáutica que em
prestou e empresta, notadamente na 

fase atual, o maior e irrestrito apoio a 
esta atividade, cedendo à CDA, insta
lações, meios e pessoal para esta mis
são, que ela apóia, desenvolve e esti
mula, com o fim único e exclusivo de 
elevar o nível de especialização da for
ça, que deste evento sai engrandecida e 
reafirma-se como força armada autô
noma e eficiente. 

Para este campeonato, a equipe 
realizou, em treino, por atleta, a mar
ca de 29 saltos, destacando-se que, 
dentre as equipes aspirantes ao título, 
foi a equipe que menos saltou. 

Anteriormente, a equipe vem de 
participar do campeonato paulista de 
1983 e 1981 (bicampeã) e campeonatos 

das FF AA de 1978 (3? lugar), 1977, 
1979, 1980, 1981 e 1983 (vice-campeã). 

Individualmente, vários atletas e 
dirigentes da equipe já participaram de 
competições internacionais, represen
tando o Brasil e adquirindo conheci
mentos e técnicas que tão logo seja 
possível, aplicam no treinamento da 
equipe. 

No XVII Campeonato Brasileiro 
de Pára-quedismo Clássico, realizado 
de 25 fev a 04 mar 84, a Força Aérea 
esteve representada pela seguinte de
legação: 

Cap Ubirajara . . Chefe da Delegação 
SO Chimendes Chefe de Eqq. e Atleta ' 
SO Carrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juiz 
SO Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juiz 
1S Amorim ............... Técnico 
lS Cal vi ..................... Atleta 
lS Rochetti .................. Atleta 
2S Kudlinski ................. Atleta 
3S Carvalho .................. Atleta 
3S Giliotti ................... Atleta 

Seguem-se, na ordem, Paraná, Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Distrito Federal, Amazonas, 
Goiás e Santa Catarina. 

Além de vencer a P AG (Precisão de 
Aterragem em Grupo, venceu, tam
bém, o grupo de estilo e o título do 
campeonato). 

Individualmente, obtivemos o 3? 
lugar de estilo (Sgt Carvalho), 2? lugar 
de precisão individual (Sgt Gilliotti) e 
3? lugar no absoluto individual (Sgt 
Gilliotti), estando todos os atletas da 
equipe, indicados para a seleção final a 
ser realizada, esté ano na França. 

Finalmente, cabe aqui ressaltar o 
irrestrito apoio dado à equipe, pelo 
COMT A, cujas aeronaves sempre que 
possível atenderam aos pedidos para os 
indispensáveis treinamentos e compe
tições, notadamente o 2?/2? GT, e 5? 
ET A cujas brilhantes atuações no 
XVII Campeonato Brasileiro de Pára
quedismo, possibilitaram chegada a 
bom termo em mais este evento. 

Como resultados finais e oficiais, o 
campeonato apresentou o seguinte: 

PONTOS DÉ PRECISAO 

ESTADO/EQUIPE ESTILO INOIV10UAL GRUPO SOMA CLASS 

Força Aérea 

Exército 

Cearé. 

71.49 

72.92 
80.26 

05.41 

08.83 
21.63 

07.90 84.80 1? 
13.86 95.61 2? 
21.63 12}.52 3? 



FAT()S E (i}~NTE----
Ao final do 3? encontro de opera

dores de Bandeirantes, a Embraer pro
gramou uma apresentação do EMB 120 
Brasília, no Aeroporto Santos Du
mont. Na oportunidade vemos, Cel 
Oziris Pres. da Embraer; Maj Brig 
Carvalho e o Sr Johm Van Arsdale
Pres. da PBA - Provcental Bojton 
Airline USA . 

••• 
Pioneira e também inovadora no 

ramo das Telecomunicações e Auxílios 
à Navegação Aérea e Marítima, abriu 
novas frentes, e hoje projeta e constrói 
Estações de Comunicação e Orientação 
de Vôo, de Radares Meteorológicos e 
de Controle do Tráfego Aéreo em 
áreas terminais de alta densidade nas 
proximidades de aeroportos. Portanto, 
é empresa que ocupa posição de van
guarda no Brasil. 

Genuinamente nacional, dispondo 
de "know-how" e tradição, está dispos
ta a conquistar mercados na América 
Latina, Africa e Oriente Médio, com
petindo no mercado da alta tecnologia. 
Para isto, contamos com Você. ···----A partir do próximo dia 1? de abril, 
a Rio-Sul - Serviços Aéreos Regio
nais, passa a operar mais um serviço da 
Rede Postal Noturna, na ·rota Foz de 
Iguaçu-Cascavel-Curitiba e volta. 

Foto do AMX que realizou o seu Jq vôo em 15 de maio deste. 

Esta é a quarta linha da Rio-Sul na 
Rede Postal Noturna, que cobre com 
eficiência e rapidez todo o território 
nacional. 

-----... ------

A empresa aérea re~ional Alas 
Chiricanas, do Panamá, que já operava 
um EMB-110P1 Bandeirante, adquiri
do da Embraer em fevereiro de 1982, 
acaba de receber mais um bimotor 
turboélice brasileiro, que já está inte
grado em sua frota. 

A Alas Chiricanas possui rotas com 
vôos diários para várias cidades pana
menhas, como David, Paitilla, Chan
guinola e Bocas. Além dos Bandeiran
te, sua frota inclui também quatro 
veteranos Douglas DC-3/C-47. 

-----... -----

Dinheiro pra Ontem 

r:r~Flanca li 
RIO DE JANEIRO 
CENTRO: Rua Uruguai:ma, 1 2 - loja . 

COPACABAt'Á~e~~-s.·Jo3ia~::~iôl~~(!breloja 201 
Rua Siqueira Campos, l43 · loja 18 

TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 289-A -loja 
MÉIER: Rua Silva Rabelo, 10 -loja 1 

Rua Dias da Cruz, 215 -loja 104 
MADUREIRA : Rua Carvalho deSouza,237 - 39 andar 

~f~~~YtÁ~%E~'::u~1~:~~ Á:0~i~~.1~J :,~J: 101 

NITERÓI 
CENTRO: Rua Aurelino leal, 24 -loja- Av. Amaral Peixoto, 207 - sobreloja 205 

PETRÓPOLIS 
CENTRO: Rua General Osório, 12 - loja 

JUIZ DE FORA 
CENTRO: Rua Santa Rita, 575/583 -loja 

BEW HORIZONTE 
CENTRO Rua Espírito Santo, 616- 29 andar (Esq. ·da Av. Afonso Pena) 

SÃOPAUW 
CENTRO: Rua O. José de Barros, 65 loja 

CURITIBA 

CENTRO Rua Marechal Deodoro, 262/280 -lojas 22 e 23 

PORTO ALEGRE 
CENTRO: Rua Dr. Flores, 453 -loja 

FLORIANÓPOLIS 
CENTRO: Rua Felipe Schmidt, 25 - 1? andar 

RECIFE 
CENTRO: Travessa Marquesa de Herval, 166- loja 

VITÓRIA 
CENTRO : Rua 13 de Maio , 90 - loja 3 e sobreloja 

NATAL 
CENTRO: Rua Prin cesa Isabel, 668 -loja 

FORTALEZA 
CENTRO: Rua Barão do Rio Branco, 927 - térreo e 1? andar. 
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----IF&FJTCIJ)§ IE ciUIERT1riE----
O Aeroporto de Macaé, que no 

último ano praticamente dobrou o seu 
movimento de passageiros, em função 
da intensificação do trabalho realizado 
pela Petrobrás, de buscar petróleo ao 
longo do litoral Norte fluminense, ga
nhou, recentemente uma nova pista, 
em asfalto, em substituição à antiga, 
que era de saibro . 

. Administrado pela ARSA - Aero
portos do Rio de Janeiro S.A. -, o 
Aeropor~o teve também duplicado o 
seu pátio de estacionamento de aero
naves, ganhou um segundo heliponto 
e inaugurou a sua Torre de Controle, 
além de colocar em funcionamento 
modernos equipamentos do Sistema de 
Proteção ao Vôo. 

Além da pista principal, de 1.200 
metros de extensão, foram construídas 
também duas pistas de taxiamento e 
fez-se o aterro das áreas próximas e a 
drenagem da nova pista. Essas obras, 
bem como o pátio e o heliponto, foram 
projetadas pela ARSA e executadas 
pela Construtora Andrade Gutierrez. 
A Torre de Controle e a instalação do 
Sistema de Proteção ao Vôo - que são 
operados pela Diretoria de Eletrônica 
e Proteção ao Vôo e pela TASA -
Telecomunicações Aeronáuticas S.A. 
- são de responsabilidade da João 
Fortes Engenharia. 
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O Ministério da Aeronáutica, res
ponsável pelas obras em convênio com 
a Petrobrás, atendeu ao crescente au
mento do número de passageiros 
transportados do Aeroporto de Macaé 

' 

para as plataformas marítimas da Pe
trobrás, dotando o terminal da infra
estrutura necessária à sua plena utili
zação, dentro das mais rigorosas nor
mas de segurança. 

Uma semana após a entrada em 
operação da nova pista, o Ministro da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Dé
lio Jardim de Mattos, visitou as insta
lações do Aeroporto de Macaé, acom
panhado do Major-Brigadeiro José 
Jorge de Carvalho, Comandante do III 
COMAR, do Major-Brigadeiro Mário 
de Melo Santos, Diretor da DEPV -
Diretoria de Eletrônica e Proteção ao 
Vôo- e dos Presidentes da ARSA
Guilherme Rebello Silva - e da TA
SA- Roberto Weguelin de Abreu. 

No Aeroporto de Macaé continuam 
em andamento mais duas obras, a car
go da Momacri Engenharia: a constru
ção do prédio de primeiros-socorros e 
contra-incêndio e a duplicação do 
atual restaurante. Dentro de breves 
dias será iniciada a obra de duplicação 
da atual Estação de Passageiros, que, 
apesar de nova, já está completamente 
saturada. · 

O Aeroporto de Macaé é operado 
por várias empresas de aviação geral e 
de helicópteros, entre elas a VOTEC e 
a Aeróleo, além da regional Rio-Sul. 

-----··· 
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A Câmara de Vereadores conce· 

deu, por unanimidade, o titulo de Ci
dadão Honorário do Rio de Janeiro a 
Modesto Gomes Lopes, empresário 
português há 23 anos radicado nesta 
cidade. 

Modesto é o responsável pelos com· 
plexos de restaurantes do Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro e a sua 
empresa, a Hellen's Internacional, for
nece ainda refeições industriais a vá
rias empresas de grande porte. 

Modesto chegou ao Brasil com ape
nas 13 anos e, segundo suas próprias 
palavras, "percebi que aqui deveria 
construir o meu futuro, junto a essa 
gente maravilhosa". Embevecido com 
a beleza do Rio, decidiu empenhar-se a 
fundo no setor de restaurantes, no 
fornecimento de refeições industriais e 
hotelaria. 

Além disso, revolucionou a noite 
na Zona Norte do Rio, trazendo para 
sua casa de espetáculos artistas famo
sos, como Cauby Peixoto, Elisete Car
doso, Chico Anísio, MPB-4, Agildo 
Ribeiro, Watusi, Nélson Gonçalves e a 
Orquestra de Tommy Dorsey. A Hel
len's tem diversas unidades instaladas 
em vários pontos da cidade e do Estado 
do Rio de Janeiro, proporcionando 
1.600 empregos diretos. 

Um dos empresários mais jovens -
36 anos -, Modesto não permite que o 
sucesso suba à cabeça, mantendo sem· 
pre uma visão crítica quanto às suas 
atividades: "Alimentar pessoas é uma 
coisa muito importante. Para isso não 
basta possuir tino comercial, é neces
sário também muito respeito para com 
o ser humano, pois alimentação é si
nônimo de saúde, em muitos aspec
tos". 

Na sessão solene da Câmara Muni
cipal, Modesto foi saudado por verea
dores de todos os partidos que elogia
ram a iniciativa do Vereador Gelson 
Ortiz Sampaio, autor da indicação pa
ra a outorga do título. Após pronun· 
ciar um comovido discurso de agrade
cimento, Modesto beijou, reverente
mente a Bandeira Brasileira num ges
to que emocionou grande público que 
assistia à solenidade. 

Mais tarde, no Clube Ginástica 
Português, Modesto Gomes Lopes era 
alvo de outra homenagem, do jornal 
Brasil-Portugal, recebendo o diploma 
e a Comenda Mérito D. João VI, por 
"relevantes serviços prestados à comu
nidade luso-brasileira". 

Na foto, o primeiro dos dois Boeing 
76 7ER encómendados pela El Al, com 
peso bruto máximo de 151.950kg, que 
permite um alcance de 7.500 km. 

A El Al selecionou o Boeing 76 7 
em 1981 para substituir os 707 de sua 
frota. A companhia já opera dois 767-
200 com 140.615kg de peso bruto. Com 
uma configuração de 224 assentos dis
postos em dois corredores e sete pol
tronas, os 767 da El Al serão entregues 
ainda este mês, operando em rotas 
entre Tel Aviv e Europa, além de 
serviços regionais. ---------- · .. ----------

O Boeing747, avião que introduziu 
a era dos "wide-body", completou, dia 
9 de fevereiro seu décimo-quinto ano 
de serviço, iniciado em 1969. Neste 
mesmo dia, outro membro da família 
Boeing aniversariava: o Boeing 727, o 
avião comercial mais vendido até hoje. 

Desde a sua introdução no mercado 
aeronáutico, o 747 tem apresentado 
diversos aperfeiçoamentos tecnológico 
que asseguram sua posição como líder 
em sua classe. Cerca de 484 milhões de 
pessoas já foram transportadas pelos 
Boeing 74 7 nestes últimos quinze 
anos. 

Dos 619 Boeing 74 7 vendidos, 588 já 
encontram em serviço para 66 diferen
tes companhias aéreas. 

••• 
No dia 26 de março, com o pouso do 

seu Boeing 747, a Varig inaugurou as 

suas operações regulares no Aeroporto 
Charles de Gaulle, em Paris. Assim, a 
Varig passa a oferecer aos seus passa
geiros um grande "leque" de opções na 
escolha de conexões imediatas para to
dos os pontos da Europa, além das 
excelentes facilidades que esse aero
porto proporciona. 

-------- ... ------

Em seu primeiro ano em operação, 
o Boeing 757 apresentou excelentes 
índices de pontualidade, economia de 
combustível e aceitação por parte dos 
passageiros. 

A frota de 757, composta de 28 
aviões, atingiu, até 13 de janeiro passa
do, uma pontualidade de 97.8%. A 
média de utilização foi de 6.9 horas por 
avião, com um total de 41.4 76 horas de 
vôo e 25.567 decolagens. 

A maior média de utilização diária 
foi apresentada pela Air Europe -
10.4 horas - , enquanto que a Eastern 
atingiu, por avião, 8.2 horas. A Mo
narch Airlines foi a empresa que apre
sentou maior índice de pontualidade 
- 98.8% - desde o início de sua 
operação com o birreator. 

Dez companhias aéreas já adquiri
ram um total de 140 Boeing 757. Qua
tro empresas já operam o 757 (Eastern, 
British, Monarch e Air Europe), e três 
receberão seus primeiros aviões ainda 
este ano (Delta Air Lines, Singapore 
Airlines e a LTS, da Alemanha Oci
dental). 
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No flagrante vemos, vestido a cará
ter, ao lado de sua possante máquina 
de voar, o Diretor do recém criado 
Departamento Aerodesportivo do nos
so Clube, Maj Brig LAURO NEY ME
NEZES. 

------· . ·-----
"Can Homenageia Aviadores, 

Mecânicos e Radiotelegrafistas 
Pioneiros" 

Como parte das comemorações do 
539 Aniversário do Correio Aéreo Na
cional, e por orientação do Exmo Sr 
Ministro da Aeronáutica, serão reali
zadas duas viagens em aeronaves C-130 
"Hércules" do COMT A conduzindo os 
Aviadores, Mecânicos e Radiotele
grafistas que tenham voado pelo CAN 
desde a sua criação até o ano de 1956. 

Os Aviadores, no "Vôo das Velhas 
Águias", visitarão a Academia da For
ça Aérea, em Pirassununga: os Mecâ· 
nicos e Radiotelegrafistas, no "Vôo 
da Turma da Graxa", visitarão a Esco
la de Especialista de Aeronáutica em 
Guaratinguetá, nos dias 07 e 05 de 
junho próximos, respectivamente. 

Assim, aos Pioneiros do CAN será 
dada a oportunidade de conhecer de 
perto a formação daqueles que hoje 
seguem os seus passos, bem como de 
congraçamento com a juventude da 
FAB. 

Aos interessados, solicita-se con
tactar o mais breve possível com o Maj 
BIA V ATI, Maj FRANÇA ou Cap 
SCHIA VO através dos telefones 
290-5047 e 393-6125 ou pessoalmente 
no Comando do COMT A (Ponta do 
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Galeão, s/n Ilha do Governador/ R]), 
já que cada vôo está restrito, por limi
tação operacional, a 80 (oitenta) passa
geiros. 
--- --... -----

Papo de Piloto de Caça e, agora 
também de Ultraleves. Na foto, da 
esquerda para a direita: SÉRGIO AN
DRADE e SÉRGIO PEDRO, cons-

trutores de Ultraleves, com fábrica 
situada na Pedra de Guaratiba; Maj 
Brig MENEZES; Maj Brig ROSA FI
LHO e ARMANDO NOGUEIRA, 
jornalista e Presidente do Clube de 
Ultr aleves. ------· .. -----

Devidamente autorizado pelo CAB 
- Civil Aeronautics Board - dos Es
tados Unidos, o Boeing 737, da VASP, 
pousou no Aeroporto de Miami, trans
portando 12,7 ton. de calçados desti
nados ao mercado norte-americano. 
No retorno, os porões do Boeíng abri
garam 4,8 ton. de mercadorias diversas 
para Foz do Iguaçu . 

Com comandantes e engenheiros 
de vôo habilitados para realizar e pla
nejar vôos internacionais, além de dois 
mecânicos deslocados para as cidades 
de Curaçao e Miami, para dar apoio de 
terra ao Boeing da empresa, a V ASP 
realizou este vôo cargueiro para Esta
dos Unidos, o segundo deste ano. 

Ainda no mês de fevereiro, a V ASP 
realizou seu primeiro vôo charter para 
Orlando nos Estados Unidos com o 
Airbus A 300, com capacidade para 240 
passageiros e uma escala opcional em 
Aruba, Antilhas Holandesas. 
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Na foto, uma vista do churrasco 
realizado recentemente pelo Clube, 
festejando a ativação de algumas novas 
facilidades de nossa Sede Campestre, já 
em pleno funcionamento. 

Manhã de sol no Clube de Ultra
leves. Dia propício a prática do vôo 
que, a curto prazo, alegrará também os 
fins de semana da Sede Campestre do 
Clube de Aeronáutica. 

Quem descobrir a identidade do 
intimorato e interessadíssimo astro
nauta da foto ganha prêmio. 

O nosso aviador é também prati
cante de "jogging" em lpanema e Ca
çador dos velhos tempos, daí a camisa 
Jambock. Arrisquem! 

••• 

A Delta Air Lines, com uma enco
menda de cinco aviões, será a primeira 
empresa norte-americana a operar o 
novo Boeing 767-300, uma versão 
alongada (6.43 m) do 767, que poderá 

transportar até 250 passageiros e terá 
um volume de carga 30% superior ao 
do 76 7 básico. 

Em novembro de 1978, a Delta Air 
Lines, baseada em Atlanta, encomen
dou vinte Boeing 767. Até o momento, 
a companhia já recebeu 14 aviões, sen
do que o 15? será entregue ainda este 
semestre. A empresa possui, ainda, 
opções para mais 22 Boeing 767. 

--- - - ... ---- 

Três helicópteros AS 350 ECU
REUIL, da AEROSPA TIALE - no 
BRASIL estes helicópteros são conhe-

ciclos pelo nome de "ESQUILO" e são 
fabricados pela empresa HELIBRAS 
- Helicópteros do Brasil S.A., em 
ITAJUBA, Minas Gerais - garanti
ram uma perfeita cobertura ao 6? Ral 
lye PARIS-ARGÉLIA-DAKAR, que 
foi realizado recentemente. 

A escolha recaiu sobre o ECU
REUIL devido à facilidade com que é 
feita a sua manutenção, alta perfor
mance do aparelho mesmo quando em 
operação sob altas temperaturas (gran
de parte deste importante rallye é rea
lizada atravessando o deserto do 
SAARA), baixo nível de vibração em 
seu interior e dimensões favoráveis de 
sua cabine, caso haja necessidade de 
transportar feridos ou material de 
apoio. 

Cerca de 1.500 helicópteros da fa
mília ECUREUIL já foram vendidos 
até agora em todo o mundo. 

------· .. ------

O mais moderno motor da Rolls
Royce, o 535E4, superou a marca de 50 
horas de vôo instalado num Boeing 
757. Em 36 vôos-teste realizados, o 
motor 535E4 demonstrou excelente ní
vel de confiabilidade, além de propor
cionar uma força de empuxo maior 
com menor consumo de combustível 
que o motor 535C. 

Os vôos-teste que se iniciaram no 
dia 3 de fevereiro em Seattle, atual
mente realizam-se em Tucson, Arizo
na, e servem para avaliar o desempe
nho do motor, que voou a velocidades 
de até 0,92 Mach a 29.000 pés sem 
nenhum problema e levou o Boeing 
757 a 42.000 pés. 

Para cumprir a exigência de quatro 
motores feita pela FAA, um segundo 
conjunto de motores 535E4 está sendo 
instalado no 757 usado nos testes de 
vôo. Esses motores são idênticos em 
todos os aspectos àqueles que foram 
testados nessa aeronave. O programa 
de testes continua adiantado. 

••• 
A Fokker entregou ao Ministério 

da Defesa finlandês um turboélice F27 
Mark400M. O avião será operado pela 
Força Aérea finlandesa, que já possui 
dois F27 MarklOO, adquiridos através 
da Karair; a subsidiária regional da 
Finnair. 
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Na seqüência fotográfica, a deco
lagem de um Ultraleve, realizada 
durante o churrasco na Sede Campes
tre do Clube de Aeronáutica. 

Demonstrando as características 
"STOLL" da máquina, o Ultraleve 
decola em menos de cinqüenta metros, 
no caminho de acesso ao campo de 
futebol. 

Brevemente as pistas em triângulo, 
bem como o "pier" de atracação, esta
rão disponíveis. O hangar já está em 
fase de testes. 

--- - - ... - --- -

O Ministro Chefe do EMFA, Ten 
Brig WALDIR VASCONCELOS, for
maliza, durante o churrasco de ativa
ção da Sede Campestre, o convite ao 
Maj Brig MENEZES, (de costa) para o 
cargo de Diretor Aerodesportivo do 
Clube de Aeronáutica. Ainda, na foto, 
vemos o Sr ARMANDO NOGUEIRA, 
jornalista e Presidente do Clube de 
Ultraleves, nosso vizinho na Barra da 
Tijuca. 

Ronaldo Fernandes e Augusto Ce
sar Neves, representantes gerais da 
Dan-Air Services, de Londres, para o 
Brasil, América Central e Caribe, 
anunciam a instalação dos escritórios 
da empresa no Rio de Janeiro (avenida 
Marechal Câmara 160, cj 1.418, telefo
nes 220-3397 e 262-2595) e em São Pau
lo (avenida São Luis 50, gr 22-A, tele
fone 257-6242) e a nomeação dos se
nhores Henri Bertrand-Leitman para 
diretor de Vendas; Glênio Bonder, pa
ra gerente geral de Vendas, e da Sra. 
Nice Curti, para gerente de Vendas 
São Paulo - Sul do Brasil. 

Fundada em 1953, a Dan-Air man
tém uma rede interna na Grã-Breta· 
nha ligando Londres a doze cidades e 
serviços regulares para Dublin e Cork, 
na Irlanda do Sul; Bergen e Stavanger, 
na Noruega; Amsterdam, na Holanda; 
Berlim, na Alemanha Oriental; Ber
ne, na Suíça, e Bordeaux, Toulouse e 
Montpellier, na França. Rotas conti
nuam em expansão e a frota reúne 
jatos BAe e 146, Boeing 737-200, 
Boeing 727, 100 e 200; BAC-One Ele
ven das séries 200-300-400 e 500 e 
turboélice Hawker Siddeley 748. 
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Quando o AIRBUS da V ASP pou

sou no Aeroporto de McCoy, Orlando, 
Estados Unidos, em fevereiro passado 
a Empresa Aérea marcou um impor
tante acontecimento na sua história, 
de 50 anos. 

O vôo teve origem em Manaus, 
com escala em Aruba-Antilhas Holan
desas e foi o primeiro de uma série de 
cinco, conforme contrato firmado com 
a Monark Turismo, agência de viagens 
responsável pela comercialização do 
pacote turístico em todo o Brasil. 

O trecho do vôo da V ASP entre 
Manaus e Orlando tem custo de US$ 
359 dólares por pessoa e, se a opção for 
sair do Aeroporto de Congonhas, São 
Paulo, o preço da passagem é de US$ 
589 dólares. Em Orlando, o pacote 
mais barato com Hotel e carro aluga
do, custa US$ 135 dólares por pessoa. 

O serviço de terra para atender o 
AIRBUS DA V ASP é feito pela Page 
Aircraft, empresa especializada em 
atendimento a empresas aéreas inter
nacionais e os passageiros contarão 
com o apoio da Monark e da VASP, 
que mantêm escritórios nos Estados 
Unidos. 

A V ASP e a Monark lançarão o 
pacote completo em: Salvador, Recife, 
Fortaleza, Belém, Manaus, Rio de ja
neiro e São Paulo, na presença dos 
agentes de viagens e da imprensa espe
cializada. 

Em Orlando o turista poderá visi
tar o Epcot Center, Disneyworld e 
fazer compras em Miami, cidade paraí
so das compras nos Estados Unidos. 
Em Aruba, uma das mais belas paisa
gens das Antilhas, existem muitas 
atrações, além de hotéis de 1 ~ catego
ria, cassinos e "duty free shops." O pas
sageiro poderá também utilizar-se das 
vantagens oferecidas pela Zona Franca 
de Manaus, quando do seu retorno, 
com a possibilidade de fazer compras 
de até US$ 800 dólares por pessoa. 

-----... -----

Os novos planadores GROB G-103 
importados em junho do ano passado 
da Alemanha Federal completaram 
500 horas de vôo, superando todas as 
expectativas de utilização. Foram for
mados neste período 31 pilotos de pla
nador, na média de 6 por mês, o que é 
recorde nos aeroclubes brasileiros. 

O primeiro piloto formado desde 
"zero hora", Luis Fernando Diehl Al
ves, é visto na foto, acima, à esquerda 
do instrutor Márcio Pinto Ribeiro, e 
junto a um dos três GROB G-103 que 
estão voando na sede do Aeroclube do 
Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. ···-----

O motor 535E4 da Rolls-Royce rece
beu a homologação da British Civil 
Aviation Authority um mês antes do 
estimado e treze meses antes do prazo 
estabelecido pelo programa original, 
inicialmente planejado para durar 
quatro anos e depois acelerado para ser 
realizado em três anos. 

Com isso, as entregas dos motores 
Rolls-Royce 535E4 foram bastante an
tecipadas. Os dois primeiros motores 
produzidos em série, prontos para 
voar, foram enviados da fábrica da 
Rolls-Royce em Derby para a fábrica 
Renton da Boeing em Seatle, nos Es
tados Unidos e estão sendo instalados 
num Boeing 757 que será entregue à 
Eastern Airlines. 

Com empuxo de 40.100 libras, o 
motor 535E4 começará a operar em 
1984 no Boeing 757 e proporcionará 
economia adicional de combustível de 
até 15% aos seus operadores, tornando 
o avião mais econômico ainda. 

-----... - - ---
Os motores Rolls-Royce 535C que-

braram todos os recordes de confiabili
dade estabelecidos até hoje, superando 
em mais de doze vezes a taxa de remo
ção para reparos, obtida pelo mais con
fiável turbofan da indústria aeronáuti
ca. Após um ano de serviço nos Boeing 
757, a taxa de remoção para manuten
ção foi de apenas 0.025 para cada 1000 
horas de vôo, o .equivalente a 20 mi
lhões de milhas de vôo entre cada 
remoção para reparos. 

Em 31 de Dezembro de 1983, os 
motores 535C colocados em 27 Boeing 
757, completaram um ano e 78.500 
horas de funcionamento através de 4 
empresas aéreas: Eastern Airlines, 
British Airways, Monarch Airlines e 
Air Europe. 

Ainda este ano entrará em serviço 
o avançado motor 535E4 que reduzirá 
em até 15% a economia proporcionada 
pelo 535C aos Boeing 757. Esse motor 
completou seus testes em tempo recor
de e recebeu sua homologação em no
vembro de 1983, um mês antes do 
cronograma. 

Baseado nas boas condições dos 
componentes do motor após os testes, 
David Johnson, Gerente de Engenha
ria de Propulsão da British Airways, 
disse que o motor 535E4 deve ficar 
ainda mais confiável com a incorpora
ção da experiência com o 535C. 

------... ------
0 hangar da LÍDER em São Paulo 

é hoje o que atende ao maior número 
de aviões executivos do País. É dotado 
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de amplas e modernas instalações e de 
pessoal témico do mais elevado nível. 

Baseados no conceito de base fixa 
de operação, oferece aos usuários toda 
a infra-estrutura necessária ao bom 
desempenho de suas operações. Cada 
usuário possui sua própria sala, po
dendo fazer dela seu escritório ou bi
blioteca témica. 

Aos passageiros é oferecido a sala 
VIP, interligação com o terminal de 
passageiros, assessoria no embarque e 
desembarque. 

A oficina oferece o apoio témico, 
indispensável à aviação executiva, es
tando apta a realizar todos os tipos de 
inspeções periódicas nas aeronaves 
EMB-810 SENECA, EMB-820 NA V A
JO, EMB-121 XINGU e EMB-110 
BANDEIRANTE, pequenos reparos 
nos LEARJET e inspeções no CESS
NA 500 CITATION. As seções de ele
trônica e instrumentos estão dotadas 
de bancadas para testes em todos os 
componentes mecânicos, elétricos e gi
roscópicos, podendo realizar reparos 
confiáveis em todos eles. 

Está localizado em São Paulo, o 
"CENTRO DE SERVIÇOS BELL", 
que atende toda a frota de helicópteros 
da empresa e à aeronaves de terceiros. 
O ferramental utilizado é todo de pre
cisão conforme os moldes do fabrican
te. 

Além da frota BELL JET RAN
GER são também atendidos os HU
GHES 269 e 300, B0-105 e FH-1100. 

A Líder está apta a realizar as ins
peções progressivas de até 100 horas no 
HB-350B ESQUILO da Helibrás. 

------... -----
A companhia aérea alemã LUF

THANSA adquiriu seis Boeing 737-
200, cujo valor ultrapassou US$ 100 
milhões. 

Os novos 737, com uma configura
ção para 109 passageiros, serão entre
gues entre fevereiro e maio de 1985. 

A L UFTHANSA foi a pioneira na 
utilização do Boeing 73 7 em etapas de 
curtas distâncias, ao encomendar o 
737-100 em 1%5. Desde então, adqui
riu, em conjunto com a CONDOR 
(sócia da L UFTHANSA para vôos 
charter) setenta Boeing 737 em suas 
sucessivas versões. Cerca de 115 aviões 
Boeing, de todos os modelos, foram 
encomendados pelas duas companhias, 
elevando o número de aviões boeing 
adquiridos para 185 unidades. 

Em solenidade realizada no Hotel 
Inter Continental, no Rio de Janeiro, 
a ABM (Associação Brasileira de Mar
keting) outorgou à Embraer o prêmio 
"Destaque de Marketing na área de 
Desenvolvimento Temológico" pela 
repercussão nacional e internacional 
que conseguiu com o lançameqto de 
seu novo avião turboélice para o trans
porte regional, o EMB-120 Brasília. 

A Embraer foi representada no ato 
pelo seu Diretor de Relações Indus
triais, Adalto Ferreira da Silva e pelo 
Gerente de Marketing Tomás Ratzer
dorf. Ao todo, foram entregues 15 prê
mios às principais empresas brasileiras 
que se destacaram em vários setores de 
atividades e é a segunda vez que a 
Embraer recebe o prêmio da Associa
ção Brasileira de Marketing. 

Segundo o presidente da ABM, Rui 
Flack Schneider, a escolha das empre
sas é feita por um júri composto por 
profissionais de marketing que anali
sam durante o ano a ação das empresas 
em todo o país, sendo escolhidas orga
nizações que se evidenciam em suas 
respectivas áreas "porque o marketing 
se insere fundamentalmente no fato 
econômico e somente as empresas que 

têm uma adequada formulação de 
marketing podem se capacitar a vencer 
os desafios conjunturais agravados pe
lo quadro recessivo que perdura." 

A ABM em sua apresentação sobre 
a Embraer ressaltou que: "Existem 
certas idiossincrasias brasileiras que 
beiram o complexo de inferioridade. 
Até há pouco tempo atrás a maioria de 
nós acreditava que o céu era um espaço 
destinado apenas ao Condor e aviões 
estrangeiros, já que depois do Demoi
selle de Santos Dumont e eventual
mente do heróico Paulistinha, o Brasil 
não teria jamais possibilidade de reu
nir tecnologia suficiente para fabricar 
aeronaves modernas. 

Coube a uma empresa brasileira 
não só modificar essa impressão, como 
chegar a fazer tanto sucesso com seus 
produtos a ponto de exportar para o 
mundo inteiro, até mesmo aos Estados 
Unidos, França, Inglaterra, orgulho
sos senhores da técnica de manter 
voando um "mais pesado' que o ar." 

O turboélice Bandeirante chega a 
ser hoje um dos três modelos mais 
vendidos no mundo inteiro para trans
porte de carga e passageiros em linhas 
aéreas regionais. 

-----... -----
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T-27, o novo sucesso de vendas da Embraer 
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Revisão de Moto1·es 
Engine Revision 

Solda por Fe1xe de Elétrons 
Electron Beam Weld 

Reparo de Blades e Vanes 
Blades and Vanes Repair 

Inspeção V1sual e Dimensional 
Visual and Dimensionallnspection 

Tornos Verticais 
Vertical Lathes 

Bancos de Prova 
Test Cell 

-
18 ANOS DE TRADIÇAO 

Solda por Arco-Piásmico 
Plasma Are Weld 

Retíf1ca de Coordenadas 
Jig-Grinding 

CELMA 18 ANOS DE TRADIÇÃO 

A Cia. Eletromecânica CELMA presta ser
viços de revisão e reparos de alta tec
nologia. 

PRINCIPAIS CLIENTES 

Ministério da Aeronáutica, Varig, Vasp, 
Transbrasil, Cruzeiro do Sul e Empresas Re
gionais Brasi leiras, além de outros clientes 
no Chile, Uruguai, Peru, Argentina, Colôm
bia, Panamá e França. 

Rua Alice Hervê 356 
Caixa Posta l 90341 Petrópolis - RJ 
BRASIL- Telex (021) 21271 CECE BR 

CELMA 
HOMOLOGADA PELO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL ICTA) E PELO FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION (FAA) 



VEM Aí 0 SUPERJATO DATABA. 

0 AVIÃO DE AMANHÃ PARA 
Os AEROPORTOS DE HOJE. 

voce vo1 

conhecer o B.A. 146, 
o Super Jato que o Taba 

encomendou à Bntish 
Aerospoce. O mo1s novo 

represt:ntonte dos fOtos 
de 3° geração . 

Nem do1s, nem três -quatro 
poderosos reatores. 

Quatro reatores turbofon que, 
tuntos, fazem 30% menos ruído que os. 
duas turbinas do turboél1ce m01s stlencioso 
e até 50% menos que os do1s reatores do 
fOto menos barulhento. 

O B.A. 146 é, comprovadamente, o 
fetl1ner mais silenCIOSo do mundo. 

Isso lhe asseguro o d1re1to de operar 
durante os 24 horas do dia, mesmo nos 
aeroportos onde ex1stem restnções de 
horános por causo do polu1ção sonora 

se é oss1m por foro, agora 
1mog1ne o no suo cob1na, confortável 
como o dos fOtos mtercont1nent01s. Stlêncio, 
poro dorm1r, ler, conversor, ouv1r mús1co, 
ou apenas oareuor o poisoqem lá foro, 

Outro med1do do conforto de 
bordo: apenas 80 possoge1ros . 

Ou se,a, só o ov1ão é o fOto, porque o 
serv1ço de bordo volto o ser como nos· 
velhos tempos, sem correnos. 

Mos não term1no aí a preocupação 
com os Pro1etodo poro e topos 
curtos, um oss1m preciso ser operado 
com extremo rapidez nos escolas, poro não 
cansar os possoge1ros em trôns1to e não 
acumular atrasos no roto. 

E, por ser um avião construido poro 
l1nhos mtenoronos, o Bnt1sh Aerospoce 
também não esqueceu outro detalhe 
muilo 1mportonte : o frág1l1nfro
-estruturo de certos aeroportos de PIS

tos não- pavimentados onde, às vezes, 
faltam até escadas poro o emborque e 

de possoge1ros 
Po1s que o Super Jato 

o T oba encomendou prev1u tudo 
o operação de cargo e descarga 

é fe1to ao rés do chão, não 
nem de escadas conven

nem de este1ros softst1codos; 
de 

portos com escodos acoplados e 

automáticos que se aCionam em questão 
de segundos; e o seu reabcstecimento 
é tão s1mples como o de um automóvel. 
Enf1m, tudo é muito prático e mullo róp1do. 

O B.A./46 é o úmco grande fOto capaz 
de levar você o lugares .onde nenhum 

outro grande fOto pode chegar. 

Ele pouso e decolo em piSta de qualquer 
t1po e nos de menores tamanhos . 

E há mo1s proJetado poro cl1mo de 
temperaturas elevados, o B.A 146 é o 
ov1ão sob med1do poro o Amozôn1o 

Se você não l1gou o nome ao 
produto, deve estar-se perguntando o esta 
hora quem é essa Brit1sh Aerospoce que 
crio e fobnco um avião tão fantástiCO. 

Remember Homer. 

Lembro aquele Incrível foto de combate 
no ar, pouso e decola no 

sem necesstlor de p1sto? Pois é 
mação do Bnt1sh Aerospoce. 

Lembro o Concorde, o ov1ão mo1s 
róp1do do mundo? 

E o Airbus? 
Ambos foram proietodos e são 

construídos pelo Brll1sh Aerospoce em 
consórcio com os franceses da 
Aerospotiale. 

Agora, dó poro entender o receito 
do B.A 146, um Super Jato de tontos e 
tamanhos predicados. 

Paro termtnor, só falto dizer quando 
essa maravilha começará o voar nos céus 
da Amozôn1o com os cores do Taba . Tome 
noto: dezembro de 1983. Sem atraso. 
Finalmente, tnglês também é maníaco por 
pontuol1dode. 

VOE [;S2J TABA 
As asas da Amazônia. 


