
Uma grande operação 
em prol da Amazônia

 A revista da Força Aérea Brasileira 
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Leia também: mulheres militares exercem atividades que antes só eram feitas por homens

FAB transporta trator de 10 toneladas para melhorar 
pista em localidade isolada de Roraima, que receberá 
aeronaves com saúde e cidadania a bordo.

Uma grande operação 
em prol da Amazônia
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Pousos e cidadania

Brigadeiro-do-Ar ANTONIO CARLOS MORETTI BERMUDEZ
Chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica

Brigadeiro-do-Ar ANTONIO CARLOS MORETTI BERMUDEZ

Prezados Leitores,

Os avanços das mais modernas tecnologias, 
que acontecem a cada segundo, celebram, seja 
qual for o campo profissional ou de estudo, a 
indiscutível quebra de barreiras, diminuição 
de fronteiras, a redução das distâncias. Não 
somente pelos evidentes desenvolvimentos 
de máquinas, mas sobretudo pelo que é tan-
gível aos seres humanos, suas necessidades, 
sentimentos e valores. Cada passo só é de 
fato para adiante se aproximarmos as pessoas, 
umas das outras.
Populações que vivem em remotas regiões deste país continental talvez não saibam quais 
os nomes de aeronaves, quais são suas capacidades operacionais, mas entendem muito 
bem o que as máquinas que voam representam para elas. Esta edição de Aerovisão traz o 
impressionante relato de uma operação em Caramambatai, no interior de Roraima, onde está 
sendo realizada, por anônimos profissionais, uma manobra gigantesca para melhorar uma 
pista e assim poder pousar as aeronaves do Correio Aéreo Nacional(CAN), com assistência 
de saúde e de cidadania.
Para se ter uma idéia, o helicóptero Black Hawk H-60L, potente modelo adquirido pela FAB, 
transportou um trator da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA), de quase 
10 toneladas, em partes, para um planalto a 1,2 mil metros de altitude, no alto do Monte 
Roraima. Lá, assim que a pista estiver adequada, poderão pousar não só as máquinas, mas 
tudo o que elas significam para os residentes dessas localidades, muitos deles de origem 
indígena.
O avanço do CAN, por localidades onde nunca antes a FAB pousou, revela que os desafios 
do nosso ofício são tão grandes quanto às dimensões do país. Certo é que novas rotas 
e linhas só são possíveis porque há décadas atrás pioneiros mostraram seu heroísmo. 
Esta Aerovisão traz também com destaque uma reportagem sobre o lendário Brigadeiro 
Camarão. No mesmo assunto, ainda temos em nossas páginas uma entrevista com o 
consagrado escritor Fernando Morais, que se encantou com a história de pioneirismo 
do Marechal Casimiro Montenegro, e que resultou em uma grande biografia.
Por falar em pioneirismo, a revista aborda a história presente das sargentos de diferentes 
especialidades que mostram o valor e a bravura de jovens que são exemplos de profis-
sionalismo na FAB. Estão em áreas onde nunca antes mulheres trabalharam. Elétrica, 
eletrônica, mecânica...Técnicas em máquinas modernas sabem a importância que têm 
os seus serviços diários.
Nas próximas páginas, há muito mais sobre máquinas e tecnologias que nos encantam. 
Mas, sobretudo, temos nas reportagens o que dá sentido a elas se moverem para cada 
vez mais longe, cada vez mais rápido. Boa leitura!  
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“Ele nos faz sentir orgulho 
de ser brasileiro”

O célebre escritor e jornalista Fernando Morais, em entrevista exclusiva à Aerovisão, fala sobre a sua emoção 
ao realizar a biografia do Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro, pioneiro do Correio Aéreo Nacional e mentor 
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Por Tenente Luiz Cláudio Ferreira
De Brasília - DF

Foram quatro anos de pesquisa e um 
mergulho profundo na história da 
Aeronáutica brasileira. O consagra-
do escritor Fernando Morais, autor 
de “Chatô” e “Olga”, dessa vez de-
bruçou-se a contar a história de um 
ícone de heroísmo para a Força Aérea 
Brasileira, o Marechal-do-Ar Casi-
miro Montenegro. O lançamento do 
livro “Montenegro – As aventuras do 
marechal que fez uma revolução nos 
céus do Brasil” (Editora Planeta, 327 
páginas) teve um motivo especial de 
alegria para o célebre autor. “É o meu 
livro mais bonito. Conta a história 
de um herói brasileiro de verdade, de 
carne e osso, um exemplo de vida e de 
patriotismo para todos nós. Ele nos faz 
sentir orgulho de ser brasileiro”, disse 
em entrevista à Aerovisão. Abaixo, leia 
a entrevista completa com o escritor.

Aerovisão - Como foi que o se-
nhor escolheu o personagem 
para biografar?
Fernando Morais  -  Casimiro 
Montenegro foi um dos pioneiros 
do Correio Aéreo Nacional. O 
então tenente Montenegro, em 
1931, juntamente com Nélson 
Lavenère Wanderley,  viveu a 
aventura de pilotar o avião do 
primeiro vôo do Correio Aéreo 
Militar, que resultaria no CAN. 
Creio que uma das primeiras 
ligações que tive com o tema é 
que na década de 70 realizei como 

repórter diversas matérias a bordo 
de aviões que serviam ao CAN. Fui 
testemunha de como era levado 
o desenvolvimento em regiões 
bastante afastadas. Percorri a 
Amazônia nos C-47 (Douglas) e 
nos C-10 Catalina. É inesquecível 

para mim. Eu me emocionei com 
a história do homem que ajudou a 
criar tudo isso.

Aerovisão - Sua relação com 
o CAN já vem de outros tem-
pos...
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Entrevista

O Marechal Casimiro Montenegro, uma história que encantou o escritor.
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“Fico impressionado 
cada vez que a FAB 

consegue ir mais longe, 
lugares isolados como 

o Monte Roraima”

F e r n a n d o  M o r a i s  -  F i c o 
impressionado cada vez que a 
FAB consegue ir  mais  longe, 
lugares isolados como o Monte 
Roraima. As notícias sobre o CAN 
são sempre sensacionais. Esse 
serviço de integração que chega 
a áreas que nem estão no mapa e 
onde vivem brasileiros como nós. 
Muito bom saber isso. E pensar 
que tudo começou com uma idéia 
de levar postagens de um canto ao 
outro. Sob esse pretexto, Casimiro 
Montenegro fez uma verdadeira 
revolução ao descobrir o Brasil, a 
integrar o país, que é um serviço 
até hoje realizado pela FAB.

Aerovisão - Como foi conhe-
cer os feitos de Casimiro 
Montenegro?
Fernando Morais - O Marechal 
era um homem verdadeiramente 
visionário.  De acordo com a 
pesquisa jornalística, um dos feitos 

Em 1932, o CAM começou a receber as aeronaves WACO CSO com as quais foi capaz de incrementar diversas linhas que seguiam para 
todos os pontos do território nacional.
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que Casimiro Montenegro mais se 
orgulhava era mesmo a criação do 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA). Mas construir no Brasil uma 
instituição inspirada no célebre 
MIT (Massachussets Institute of 

Technology, dos Estados Unidos) 
iria custar a Montenegro muita 
insistência. As dificuldades eram 
compreensíveis: em uma época 
em que o Brasil ainda importava 
até bicicletas e vasos sanitários. 

Montenegro defendia que o Brasil se 
convertesse em potência aeronáutica 
mundial. Para ele, o ITA deveria 
ser um celeiro de cérebros para a 
sociedade, como um todo, o que é 
fato hoje em dia. Para ele, o futuro 
promissor estaria na engenharia 
aeronáutica, uma idéia diferenciada 
para a época.

Aerovisão - Como foi a pesqui-
sa para a obra?
Fernando Morais - Ao longo dos 
quatro anos de pesquisa, eu contei 
com acervo riquíssimo da família 
de Casimiro Montenegro. Tive 
uma extrema facilidade porque 
o Marechal,  depois que ficou 
cego, vítima de glaucoma, passou 
a contar sua história para uma 
câmera de vídeo. São 15 horas 
de gravação que nos fazem viajar 
pela história. Ele tinha também 
um caderno de anotações que me 
ajudaram muito nessa biografi a.
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Quem foi Casimiro Montenegro Filho
Engenheiro aeronáutico brasileiro 

nascido em Fortaleza, um dos 
fundadores do Correio Aéreo Militar, 
(CAM), e do Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica, o ITA. 

Foi um dos oito membros da pri-
meira turma de aspirantes da aviação 
do Exército (1927), e que impulsionou 
a maior parte dos investimentos bra-
sileiros no setor. Foi nomeado para 
o Grupo Misto de Aviação (1931) e, 
naquele ano, junto com um grupo de 
ofi ciais idealistas como Eduardo Go-
mes e Lemos Cunha, criaram o Correio 
Aéreo Militar, cujo primeiro vôo foi 
realizado no dia 12 de junho, decolando 
do Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, 
com destino a São Paulo.

O Curso de Engenharia Aeronáuti-
ca teve início em São José dos Campos 
(1950), local escolhido para abrigar o 
Centro Técnico de Aeronáutica, onde 
seriam formados os engenheiros res-

ponsáveis pelo elevado grau de desen-
volvimento nos campos aeronáutico e 
espacial do Brasil. 

Assim, conseguiu criar uma 
escola de Engenharia, que se desen-
volveu e se projetou dentro e fora do 
nosso país. A unidade foi transfor-
mada em uma das mais importantes 
e respeitadas instituições de ensino 
do Brasil, o Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica, o famoso ITA. 

O Marechal Montenegro fale-
ceu em 2000, aos 95 anos de idade, 
em Petrópolis (RJ), teve um enterro 
com honras militares. Seu caixão 
– sepultado ao lado do de Edu-
ardo Gomes - foi conduzido por 
seis alunos do ITA.  Em sua honra 
foi criada a Fundação Casemiro 
Montenegro Filho, uma organiza-
ção sem fins lucrativos que apóia 
a pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico.

MONTENEGRO - As aventuras do Marechal que fez uma revolução nos céus do Brasil
Fernando Morais
Biografia
Editora: Planeta do Brasil LTDA.

VISIONÁRIO: O então Tenente Casimiro 
Montenegro Filho foi o 1º piloto do Correio 
Aéreo Militar e idealizador do ITA. 

Entrevista

2006

Aerovisão - O que mais o im-
pressionou durante a produ-
ção do livro?
F e r n a n d o  M o r a i s  -  E u  m e 
impressionei com o ser humano 
e s p e c i a l  q u e  d e s c o b r i .  O 
Montenegro, mesmo cego, dava 
aula na lousa para os f i lhos, 
p r o j e t a va  p l a n t a s  d e  c a s a s , 
consertava motocicleta. Era um 
homem especial e muito à frente 
do seu tempo. São pessoas como 
ele que fazem a diferença em um 
país. Precisamos reconhecer essa 
história.

Aerovisão - Como o senhor 
define um personagem para 
biografar?
Fernando Morais – De fato, há 
uma motivação em comum entre 
minhas obras. Gosto de contar 
histórias que não aprendemos 
na escola. A história de Casimiro 
Montenegro precisa ser divulgada 
até para que saibamos que são 
essas iniciativas pioneiras e geniais 
que alteraram o rumo das coisas. 
Hoje o Brasil é um país melhor 
porque teve um dia um homem 
como esse marechal. R
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mundo 
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Por Tenente Luiz Cláudio Ferreira
De Brasília - DF

A história do piloto civíl 
Gérard Moss que voa por
satisfação pessoal e pelos

ideais de uma vida
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Ele já percorreu o mundo a bordo 
de um motoplanador, alcançou 

paisagens distantes, descortinou can-
tos remotos e esquecidos, decolou até 
do deserto, pousou até nas águas...
O piloto civil Gérard Moss, 52 anos 
de idade, inglês de nascimento, ou 
como ele, que é naturalizado, prefere 
se defi nir: “um brasileiro com sotaque 
diferente”. Especialistas em aviação o 
consideram um autêntico “desbrava-
dor” aéreo. Fez de sua vida o que mais 
queria: voar. Voar, abre aspas...com um 
grande sentido...As aspas não fecham. 
Dentro delas ainda cabem inúmeras 
características intrínsecas a alguém que 
não cansa de se embrenhar por entre 
e abaixo das nuvens para pesquisar o 
Brasil, fotografar riquezas humanas e 
naturais, transformar em livros, em 
documentários, em dados científi cos 
em prol do meio ambiente e do País 
que adotou. Em suas “aventuras”, 
conta com a parceria e companhia 
permanente da esposa, Margi Moss, 
queniana de nascimento e brasileiríssi-
ma também.  O casal recebeu a equipe 
de reportagem de Aerovisão, para uma 
entrevista, em sua casa, em Brasília, 
onde vivem há quase um ano. Antes, 
residiam no Rio de Janeiro havia mais 
de 20 anos.

“Voar tem me possibilitado colo-
car em prática meus ideais e valores. 
Melhor ainda quando se ama a pro-
fi ssão e pode ser útil para outras pes-
soas”, diz Gérard Moss. O aviador 
civil enxerga semelhança nos ideais e 
confessa admiração pelo trabalho dos 
militares da Força Aérea Brasileira. 
“Em nossas viagens aos cantos mais 
afastados e isolados do Brasil, en-
contramos com tripulações da 
FAB. Fizemos muitos 
amigos”, diz.

PUBLICAÇÕES - Os sete livros publicados 
pelo casal revelam, em imagens, o 
mundo, as Américas e muito do Bra-
sil. Duas das publicações são frutos 
da primeira volta pelo planeta que a 
dupla realizou, entre 1989 e 1992 a 

“Voar tem me
possibilitado colocar em 

prática meus ideais e 
valores. Melhor ainda 

quando se ama a
profi ssão e pode ser útil 

para outras pessoas”

bordo de um monomotor (Embraer-
721 Sertanejo). A aventura começou 
no Rio de Janeiro. Visitaram cinqüen-
ta países em quatro continentes e 
atravessaram dois grandes oceanos, 
o Atlântico Sul (Recife-Fernando de 
Noronha-Ilha do Sal) e o Pacífi co Sul 
(Austrália-Chile). 

No último trecho, trouxeram o 
recorde da primeira travessia en-
tre a Austrália e a América do Sul 
de monomotor. Houve aventuras 
preocupantes como voar numa 
tempestade de areia no Mali, pou-
sar numa pista militar em Guiné-
Bissau e fi nalmente, a quase perda 
da aeronave durante num furacão 
na Samoa Ocidental que durou 5 
dias. 

Dois anos e meio depois, pousaram 
de volta no Brasil. Como relata em seu 

diário de bordo, foram: 120 mil 
quilômetros (3 ve-

zes a circunfe-
rência da 

Em sua biblioteca em Brasília, onde mora atualmente, Gérard Moss folheia um dos sete 
livros que publicou sobre suas viagens pelo mundo.
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Terra), 700 horas de vôo, 312 pousos; 
132 dólares para a taxa de pouso mais 
cara (São Tomé & Príncipe), 1,70 dólar, 
o quarto de hotel mais barato (Inham-
bane, Moçambique). Apenas 1 pneu 
furado. Nenhuma pane de motor.

 Depois da volta ao mundo no 
monomotor, Gérard e Margi tomaram 
novamente outra ousada expedição em 
1997. O objetivo era alcançar os quatro 
pontos cardeais do continente america-
no: Cabo Froward, no Chile (extremo 
sul), Cabo Príncipe de Gales, no Alasca 
(extremo oeste), Ponta Zênite, no Cana-
dá (extremo norte) e Ponta do Seixas, 
no Brasil (extremo leste).

 O projeto seguinte foi o “Asas 
do Vento”, a primeira volta ao 
mundo de motoplanador, reali-
zado pelo piloto Gérard Moss no 
ano de 2001. A façanha, dessa vez, 
foi a bordo de um Super Ximango, 
voando numa proa ao oeste e com-
pletando a circunavegação inédita 
em 100 dias. 

No ano passado, o casal pu-

blicou o livro “Brasil das Águas”, 
que é uma verdadeira expedição 
pelos recursos hídricos naturais 
do Brasil. Em dois anos de ativi-
dade e vôos, o casal, a bordo do 
avião-anfíbio Talha-mar, buscou 
amostras de água em todo o terri-

tório brasileiro para serem anali-
sadas por pesquisadores de várias 
instituições nacionais. O processo 
de coleta de águas é bastante inte-
ressante. Com um equipamento e 
fazendo um vôo rasante, a dupla 
traz o material para análise.

Atualmente, o casal está em-
penhado no Projeto “Rios 

Voadores”, que também tem ob-
jetivos ambientais. Irão coletar 
água em rios brasileiros para 
aprofundar os estudos so-
bre como o vapor d’água 
dos rios do Norte do 
Brasil se deslocam para 
o sul .  Os resultados 
possibilitarão entender 
os efeitos climáticos do 
aquecimento global e do 
desmatamento no Brasil 
que podem interferir na 
vida de cada um de nós. 
“A nossa previsão é finalizar 
esse projeto, que renderá um 
documentário, no ano que vem. 
Iremos coletar material dos rios 

Araguaia, Grande, Ibicuí, Ribeira, 
Verde e Miranda. Estamos nos 
preparativos”. 

Em rasantes, com a máquina 
fotográfica, equipamento de 
vídeo, esses pilotos dizem 
que vivem um sonho de tra-

balhar no que querem, tes-
temunhar acontecimentos, 
angustiados pelos ideais 
de não pararem de ajudar, 
trazer informações para 
sensibi l izar. . .”Fazemos 

palestras para crianças e 
também para adultos de-

monstrando os resultado. 
Instalamos telões nas praças de 

cidade. É uma sensação privilegia-
da e isso tudo só se faz possível 
por causa do avião”.

NOVO DESAFIO 

Foram 32 meses para concluir a volta pelo planeta. 120 mil quilometros percorridos, 700 
horas de vôo e 312 pousos, foram os resultados da aventura.
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Um desbravador da Amazônia

Pico da Neblina (AM). Das aulas 
de geografi a, a lembrança: é um 

importante acidente geográfi co, o 
mais alto do Brasil, que até recente-
mente tinha 3.014 metros, mas, após 
uma nova verifi cação, foi constatada 
a altitude de 2.993,78 metros. Hoje 
todos sabem que o pico é brasileiro, 
mas, até 1959, ele era venezuelano. 
E poucos conhecem quem corrigiu 
esse antigo erro: militares da Força 
Aérea Brasileira, sob a liderança 
do Tenente-Brigadeiro-do-Ar João 
Camarão Telles Ribeiro.

Um dia, quando ele estava vo-
ando nas proximidades com a Ve-
nezuela, avistou o Pico da Neblina 
e, pelas referências geográfi cas, per-
cebeu que o ponto culminante fi cava 
do lado de cá do Brasil. Ao retornar 
a Belém (PA), avisou os responsáveis 
pela demarcação de fronteiras e ele, 
pessoalmente, levou-os, de avião, 
até o local.

Esse foi apenas um dos lados, 
o de “desbravador”, do Brigadeiro 
Camarão. Ele também tinha os lados 
referentes ao social, à educação, à 
saúde, à integração...

Nascido em Niterói (RJ), a 8 de 
junho de 1916, o nome do Brigadei-
ro Camarão é conhecido na Região 
Norte do país por suas iniciativas e 
incursões em comunidades isoladas 
e distantes e o apoio ao indígena 
brasileiro. Em 1936, ele ingressou 
na Escola Militar do Realengo, onde 
escolheu a Arma de Aviação.

Depois de formado, o contato 
com a Amazônia começou no início 
da carreira, ainda como Tenente, 
quando serviu no Sétimo Corpo de 
Base Aérea, em Belém, entre 1941 
e 1942, em plena Segunda Guerra 

Mundial, e patrulhava o litoral nor-
te do país. “Ao voar pelo interior, 
senti-me atraído pela exuberância 
daquela majestosa hiléia equato-
rial. Infelizmente foi a primeira 
impressão que tive do que era a 
miséria. Primeiramente em Belém e 
mais tarde em toda aquela terra de 
brasileiros carentes e necessitados”, 
afi rmou o Brigadeiro Camarão, em 
uma entrevista concedida à Revista 
Aeronáutica, em 1998.

Em 1953 e 1954, ele voltaria à re-
gião, como major e Tenente-Coronel. 
Novo retorno ocorreu no fi nal de 
1957, como chefe do Estado-Maior 
da Primeira Zona Aérea (que corres-
pondia aos atuais Primeiro e Sétimo 
Comandos Aéreos Regionais). E, 
para fechar o ciclo, regressou como 
ofi cial-general (em seus três postos: 
brigadeiro, Major-Brigadeiro e Te-
nente-Brigadeiro), entre os anos de 
1971 e 1976, como Comandante do 
atual Primeiro Comando Aéreo Re-
gional (COMAR I). Foram, ao todo, 
12 anos em Belém. As idas e vindas 

mostram o quanto o Brigadeiro Ca-
marão era ligado à região.

O Brigadeiro Camarão foi mesmo 
o melhor exemplo de “amazoni-
dense”, um neologismo que criou 
para aqueles que não são nascidos 
no Estado de Amazonas nem na 
região amazônica, mas que amam a 
localidade e nela vivem por muito 
tempo, inclusive cooperando para o 
seu desenvolvimento.

Ele serviu por quase dois anos, 
entre 1950 e 1952, na Grécia, como 
observador pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). Lá, conhe-
ceu a francesa Marie-Sophie. “Meu 
pai era oficial da Marinha e era 
chefe dele”, conta ela. O encontro 
foi motivado por algo que o Briga-
deiro Camarão sempre considerou 
muito importante: a leitura. “Ele 
tinha muitos livros e deixava vários 
no trabalho. Era praticamente uma 
biblioteca, onde os livros eram pe-
gos emprestados. Sempre foi muito 
preocupado com a cultura e, em 
todos os locais onde serviu, criou 

Por Tenente Karina Ogo
De Brasília - DF

O Brigadeiro Camarão, na recepção à comitiva de Dom Sebastião Baggie, em 1966, na 
missão Cururu.
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uma biblioteca”.
Dona Sophie-Marie morava na 

França naquela época, e o Brigadei-
ro a visitava sempre que podia. Em 
abril de 1952, ele voltou ao Brasil. 
Três meses depois, ela também veio. 
Casados, a esposa passou a ter como 
nome Marie-Sophie Guieu Camarão 
Telles Ribeiro. Nesse retorno ao país, 
o Brigadeiro Camarão pediu para 
servir na Amazônia. “Ele era apai-
xonado pela Amazônia. Meu marido 
era extremamente brasileiro. Ele 
vibrava pelo Brasil”, conta ela.

O Tenente-Brigadeiro-do-Ar Pro-
tásio Lopes de Oliveira (1923-2003), 
seu amigo e colega de trabalho, afir-
mou, em artigo publicado também 
na Revista Aeronáutica, em 2000, 
que o Brigadeiro Camarão aprendeu 
a fazer as ações que mais tarde rea-
lizou na Amazônia quando partici-
pou do Correio Aéreo Militar (atual 
Correio Aéreo Nacional - CAN), sob 
o comando do então Major Eduardo 
Gomes. Ele (Eduardo Gomes) “im-
plantou a filosofia, talvez única no 
mundo, de utilizar o avião militar 
não só para combater um inimigo 
externo, mas, também, o pior dos 
inimigos internos de um país – o 
subdesenvolvimento”, escreveu o 
Brigadeiro Protásio. Dona Marie-
Sophie confirma: “Meu marido era 
um grande admirador do Eduardo 
Gomes. Ele achava que a Força Aérea 
não era apenas para voar, não era 
apenas uma força militar, que tinha 
que ter um lado social também”.

O Brigadeiro Camarão seguiu 
os ensinamentos à risca. Em 1958, 
ele criou o Correio Aéreo Nacional 
da Amazônia (CAN/AM), como 
complemento às rotas do CAN 
sediadas no Rio. Foram 14 linhas 
que atendiam áreas necessitadas e 
longínquas na Amazônia, onde a 
Força Aérea Brasileira era o único 
apoio existente, chegando a 93 loca-
lidades, com freqüências semanal, 
quinzenal ou mensal. As aeronaves 

anfíbias Catalina, que podiam pou-
sar na água, ficaram conhecidas. 
Quando existiam aeródromos nos 
locais, eram utilizados os aviões 
terrestres C-47.

Quando já era chefe do Esta-
do-Maior, em Belém, o Brigadeiro 
Camarão participou da abertura de 
vários campos de pouso na região e 
na fronteira, inclusive algumas vezes 
com a ajuda de índios. 

E, nessa mesma época, criou os 
conhecidos “trinômios”: FAB/Mis-
sionário/Índio e FAB/Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI)/Índio. 
Dona Marie-Sophie conta que havia 
muito tempo que seu marido pensa-
va em criar um trinômio, ao ver, em 
outras ocasiões, o trabalho feito por 
franciscanos. Assim, a FAB passou 
a apoiar missionários religiosos e a 
FUNAI para promover a valoriza-
ção do índio, por meio de saúde e 
educação.

Esses trinômios ajudaram, por 
exemplo, o trabalho de missionários 
salesianos da Prelasia do Rio Negro 
em áreas indígenas, onde já haviam 
construído colégios e hospitais, es-

creve o Brigadeiro Protásio, em seu 
artigo. Ele lembra também que, a 
criação de um trinômio na fronteira 
com a Guiana Francesa, ao lado de 
frades franciscanos, provocou o cres-
cimento de aldeia Tirió, que possuía 
50 índios, em 1958, e passou a ter 
mais de 500 índios, em 1980.

Nas missões, despertava-se nos 
índios também um sentimento de 
nacionalidade, com disposição para 
defender as fronteiras do Brasil. 
Dona Marie-Sophie acrescenta que 
era uma forma ainda de recuperar 
o índio brasileiro que acabava pas-
sando para o lado dos territórios 
dos países com os quais o Brasil faz 
limite. Aliás, foi o Brigadeiro Cama-
rão que, no início da década de 1960, 
levantou a necessidade de uma rede 
de radares para a defesa e controle 
da Amazônia. Tal necessidade foi 
confirmada anos mais tarde, com a 
implantação do Sistema de Vigilân-
cia da Amazônia (SIVAM).

Aqueles que necessitavam de um 
atendimento médico mais especiali-
zado também foram especialmente 
assistidos pelo Brigadeiro Camarão. 

Aeronave Catalina, utilizada nas missões do Correio Aéreo Nacional da Amazônia.
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“Guardo a lembrança de um pedido 
de atendimento a um doente, por-
tador de lepra (...), com o destino 
da colônia de Marituba, em Belém. 
Lá não havia vaga e, mediante um 
acordo de última hora, ele foi leva-
do pelo avião da FAB para Bauru 
(interior de São Paulo). Assim teve 
início um convênio de assistência aos 
sofredores de doenças tropicais, com 
o Centro Especializado de Bauru. 
As doenças básicas eram lepra, fogo 
selvagem, febre amarela e malária”, 
contou o Brigadeiro Camarão à Re-
vista Aeronáutica.

Foi encontrada uma grande inci-
dência de hanseníase nas proximida-
des dos vales dos rios Juruá e Purus. 
Os hansenianos faziam tratamento 
de até um ano em Bauru e depois 
retornavam. O médico Newton 
Bellesi, que, entre 1972 e 1976 serviu 
como Tenente e participou de muitas 
viagens com o Brigadeiro Camarão, 
diz que centenas de pessoas foram 
transportadas. “Além disso, levá-
vamos também sacas de farinha, 
porque a população daqui que ia 
para lá estranhava a alimentação 
diferente”.

Em Bauru, também fi cava o me-
lhor centro de recuperação de lesões 
lábio-palatais. “Houve uma época 
em que tínhamos 600 pacientes em 
Bauru ao mesmo tempo”, afirma 
Bellesi. “A FAB representava naquela 
época aquilo de melhor que poderia 
ser levado a algumas regiões longín-
quas”, diz.

O médico teve oportunidade de 
participar de várias missões, que lhe 
renderam um total de 1.100 horas vo-
adas. Além dos tratamentos em Be-
lém, prestou apoio a diversas tribos 
indígenas. “O Brigadeiro Camarão 
era um homem muito humano, não 
deixava de atender ninguém. Ele 
queria que nós cumpríssemos nossa 
função como servidores públicos, de 
realmente servir à população.”

Outro aspecto marcante que o 

ex-tenente Bellesi não esquece é o 
fato de que o Brigadeiro sempre re-
comendava a quem fosse viajar que 
levasse revistas e jornais. O objetivo 
era que esse material fosse distribu-
ído nas localidades por onde os mi-
litares passassem, “porque aquelas 
populações não tinham contato com 
o Brasil”, conta.

Bellesi diz também que o Briga-
deiro Camarão dirigia o seu próprio 
veículo e não tinha hora para traba-
lhar. Cita, inclusive, uma ocasião, 
em que ele retornou de um vôo de 
madrugada e foi trabalhar, em segui-
da, em seu gabinete.

Na área da educação também a 
contribuição do Brigadeiro Cama-
rão foi enorme. Ele tinha orgulho 
de uma de suas principais obras: a 
criação, em 1941, da escola Tenente 
Rego Barros, na capital paraense. 
Inicialmente uma escola primária, 
montada para os soldados, anos 
depois passou a ser um instituto 
modelo. Dona Marie-Sophie é pe-
dagoga e ajudou o marido. “A escola 
passou a ser de primeiro grau e tinha 
supletivo também, à noite, chegando 
a cerca de 3.000 alunos. A primeira 
aula dessa nova fase foi dada no 

dia 1º de março de 1973”, lembra, 
emocionada. O nome da escola foi 
uma homenagem a um amigo, que 
faleceu em acidente de hidroavião, 
em 1941, quando serviam no Sétimo 
Corpo de Base Aérea.

Um outro feito na parte de educa-
ção também o marcou: o Brigadeiro 
Camarão foi o responsável por revo-
lucionar os métodos e instalações da 
Escola Preparatória de Cadetes do 
Ar (EPCAR), em Barbacena (MG).

A construção de aeródromos em 
áreas remotas também foi uma de 
suas grandes realizações. Como pre-
sidente da Comissão de Aeroportos 
da Região Amazônica (COMARA), 
deu ênfase aos serviços de pavimen-
tação, para que as principais cidades 
da Amazônia pudessem receber 
aeronaves grandes e modernas do 
Brasil e do mundo.

Em 1977, o Brigadeiro Camarão 
passou para a reserva. Pouco tempo 
antes, havia voado em um caça F-5, 
em Santa Cruz (RJ). E foi somente 
quando se aposentou que parou de 
voar. “Ele sempre teve loucura por 
pilotar, por isso, ele pilotava em to-
dos os vôos. Dizia que não queria ser 
pacote para ser carregado”, afi rma 

À esquerda, o TB Camarão, na passagem de comando da EPCAR, em Barbacena - MG.

A
R

Q
U

IV
O

 / 
E

P
C

A
R



Aerovisão

13

Aerovisão

13

Dona Marie-Sophie. 
O Tenente-Brigadeiro Camarão 

faleceu no dia 7 de abril de 2000, em 
Campinas (SP). Ele foi enterrado 
com o macacão utilizado no dia 
daquele vôo de F-5. 

O casal teve sete filhos, sendo 
quatro mulheres e três homens, mas 
eles também criaram inclusive índios, 
como Maria Apiacá. “Em um dos 
vôos, perto do Cururu, meu marido 
encontrou a Maria, que tinha acabado 
de ser recolhida por freis franciscanos 
porque a tribo dela havia sido dizi-
mada. Ele a trouxe para casa e nós 
a adotamos. Ele queria mostrar que 
os índios tinham tanta capacidade 
intelectual quanto as outras raças”, 
diz Dona Marie-Sophie.

Maria tinha tamanho de uma 
menina de quatro anos, mas, na ver-
dade, estava com dez anos. “Em um 
ano, ela cresceu 14 centímetros!”, ale-
gra-se Dona Marie-Sophie, que conta 
também que hoje Maria das Graças 
Macuiama (sua tribo) da Silva é pe-

dagoga formada pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) 
e está casada.

O Major-Brigadeiro Antonio 
Guilherme Telles Ribeiro, Coman-
dante do Segundo Comando Aéreo 
Regional, irmão do Brigadeiro Ca-
marão, teve uma convivência muito 
próxima com ele. “O meu pai era 
um cientista, morando no interior 
de Minas Gerais, onde não era pos-
sível continuar os estudos. Por esse 
motivo, fui morar com o meu irmão 
na cidade grande”, conta. 

O Brigadeiro Telles Ribeiro diz 
que teve infl uência de seu irmão 
ao escolher entrar para a FAB e 
comenta que o Brigadeiro Camarão 
gostava muito de botânica. “Ele 
era um ecologista antes do seu 
tempo”.

O único dos fi lhos do Brigadeiro 
Camarão que seguiu carreira na Força 
Aérea Brasileira foi Ivan Camarão 
Telles Ribeiro. “Costumo dizer que o 
mais importante na fi gura paterna e 

o exemplo de vida, de integridade, de 
honradez, de dedicação ao próximo e 
de amor à Pátria. Tive o privilégio de 
ser fi lho de um homem possuidor de 
todos esses atributos. Existe motiva-
ção maior para tentar seguir seus pas-
sos?”, pergunta o Tenente-Coronel, 
Comandante do Sétimo Esquadrão 
do Oitavo Grupo de Aviação (7º/8º 
GAV), sediado na Base Aérea de Ma-
naus, ou seja, na mesma Amazônia 
que marcou a carreira do pai.

Ao longo de sua vida, o Briga-
deiro Camarão reuniu um acer-
vo de cerca de 25 mil livros, de 
assuntos variados. Quinze mil 
deles foram doados pela família à 
UNICAMP.

Humanidade, desenvolvimento, 
proteção das fronteiras brasileiras. 
Assim como o Pico da Neblina, o 
Brigadeiro Camarão será sempre 
lembrado por sua grandeza, distin-
ção e altura. A altura de um homem 
que se fez maior para os que preci-
savam dele.

O Tenente-Brigadeiro-do-Ar João Camarão Telles Ribeiro (à esq.), durante a solenidade de passagem de comando da EPCAR, em 1969.
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Fruto de uma profícua parceria, a escola que leva o nome de um heroí da Amazônia, que atende crianças e 
jovens da comunidade e dependentes de militares, é referência de qualidade de ensino em Manaus.

Cercado por crianças, em meio à 
gritaria típica de um recreio de 

escola primária, o Subofi cial Mar-
cos Antônio Alvim de Assis, diretor 
da Escola Estadual Brigadeiro Ca-
marão, em Manaus, ouve um grito 
estridente: “Eu te amo diretor!”, diz 
a garotinha que corre para lhe dar 
um abraço de feliz aniversário. De 

repente, ele não consegue mais se 
mexer. Todos chegam para cumpri-
mentá-lo ao mesmo tempo. Um lhe 
puxa pela calça, outro pela camisa, 
outro não quer largar a sua mão. 
Sorrindo, o simpático diretor, com 
o desenho de uma fl or que acabara 
de ganhar na mão esquerda e um 
pequenino lhe puxando pela outra, 

diz que esse reconhecimento todo 
lhe enche o coração de alegria.

E não é só pelo carinho das 
crianças que ele pode se orgulhar. 
A escola, que foi criada a partir de 
uma parceria entre a Guarnição de 
Aeronáutica de Manaus e o Gover-
no do Estado do Amazonas para 
atender às necessidades de ensino 

Por Tenente Gabriela Hollenback
De Manaus - AM

Educação
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PROJETOS: A aula de música, com instrumentos doados pela FAB, é um dos projetos 
desenvolvidos. As atividades extra-classe têm como objetivo desenvolver o espírito crítico 
e a criatividade.

O refeitório da escola poderá servir as verduras cultivados na horta escolar.

dos fi lhos dos militares, é conside-
rada uma das melhores de Manaus. 
De acordo com o Secretário Estadu-
al de Educação, professor Gedeão 
Timóteo Amorim, o colégio tem 
apresentado ótimos indicadores e 
sido destaque entre as instituições 
de ensino do Amazonas. Ele acredi-
ta que a disciplina, princípio funda-
mental da vida militar, que norteia 
a gestão da escola, é um dos fatores 
importantes para alcançar este êxito 
que é plenamente reconhecido pela 
sociedade. “A demanda por vagas 
na escola só faz aumentar. E mesmo 
com a reconstrução e ampliação do 
prédio, que acabou de acontecer, 
não conseguimos atender todos os 
pedidos de matrícula”, lamenta.

A procura por vagas dobrou na 
escola que, nos últimos três anos, foi 
uma das vencedoras do Programa 
Qualidade Amazonas, patrocinado 
pela Federação das Indústrias do 
Estado e referencial para a excelência 
na gestão das organizações. Desde 
que o Subofi cial Alvim assumiu a di-
reção, há sete anos, a escola ganhou 

sete prêmios e tornou-se destaque na 
cidade. Tanto que um dos prêmios 
era justamente o Prêmio Nacional 
de Referência e Gestão Escolar, anga-
riado em 2004, que acabou por levar 
o diretor aos Estados Unidos, onde 
fez um intercâmbio com gestores 
norte-americanos. 

O sucesso logo se estendeu para 
os alunos que, neste mesmo ano, 
ganharam o Campeonato de Jogos 
Estudantis de Manaus, além de 
uma série de vitórias individuais, 
como é o caso dos estudantes Tho-
mas Oliveira da Costa e Berilo Frei-
tas Serafi m, que venceram a Olim-
píada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas, uma competição 
entre milhões de estudantes, bem 
como outros prodígios que foram 
campeões de xadrez e futebol de 
salão. Em junho deste ano, Jéssica 
Tamires Martinez e Franklin de 
Oliveira Martins, representantes 
da escola no 1º Open Amazonas 
de Judô, levaram, respectivamen-
te, as medalhas de ouro e bronze 
para casa. 

Em 2007, sete projetos
As atividades extra-classe são 

muito valorizadas nessa escola 
de formação humanística que, de 
acordo com a pedagoga respon-
sável, Maria Isabel Farias, busca 
trabalhar a realidade como um todo, 
procurando desenvolver nos alunos 
o espírito crítico e a criatividade. 
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“Muitas 
delas (crianças), 

principalmente as 
oriundas da 

comunidade vizinha, 
geralmente não 

teriam essa 
oportunidade”

Em 2007, a instituição de ensino 
viu incrementada a parceria que 
mantinha com o Sétimo Comando 
Aéreo Regional e somou dois novos 
projetos aos cinco que já mantinha: 
o Coral Brigadeiro Camarão e a 
Horta Escolar. 

Logo o refeitório da escola po-
derá servir as hortaliças cultivadas 
pelos 30 jovens que se revezam no 
trabalhado da horta implantada no 
começo deste ano letivo. As primei-
ras mudas de couve já nasceram, e o 
tomate, difícil de ser cultivado nessa 
região, já foi plantado. Resultado de 
uma parceria entre a Universidade 
Federal do Amazonas, a FAB e a 
Petrobrás, o projeto pretende incen-
tivar a produção caseira de legumes 
e verduras e promover uma alimen-
tação mais saudável.

Música
Sob regência de voluntários 

integrantes da Banda de Música 
do Batalhão de Infantaria Especial 
de Manaus, desde março passado, 
70 estudantes ensaiam canções 

populares em duas vozes. Em 
breve, os músicos querem ensinar 
as crianças a cantar a 4 vozes e já 
estão iniciando o trabalho com 
os instrumentos musicais doados 
pela Força Aérea. A idéia, segun-
do o Sargento clarinetista Eliezer 
Alves Pelicarto Arsênio, bacharel 
em música pela Universidade Es-
tadual do Amazonas, é despertar 
nelas a sensibilidade e a criati-
vidade artística. “Muitas delas, 
principalmente as oriundas da 
comunidade vizinha, geralmente 
não teriam essa oportunidade”, 
afirma. Construída com apoio 
da FAB, que é responsável pela 
sua administração, enquanto a 
Secretaria de Educação entra com 
professores e infra-estrutura de 
ensino, hoje 60% dos estudantes é 
proveniente do meio civil. 

A cultura da excelência carac-
terística dos militares, no entanto, 
é marcante na administração do 
colégio, que dá chance aos alunos 
de aprofundar os conhecimentos 
referentes às disciplinas curri-

culares através de programas 
especiais. O projeto “Preparando 
para o Futuro”, que conta com a 
ajuda de professores voluntários, 
todos militares de unidades da 
FAB em Manaus, tem por objetivo 
aumentar o número de aprovação 
nos vestibulares, escolas técnicas 
militares, Processo Seletivo Con-
tínuo e Sistema de Avaliação para 
Acesso ao Ensino Superior. Já no 
Programa Monitores do Saber, os 
alunos de 5º a 8º série ajudam nas 
aulas dos professores de 1º a 4º, 
garantindo o sucesso na aprendi-
zagem de uns e outros.

Educação

Além disso, a escola Brigadeiro 
Camarão realiza todo ano uma 
campanha de conservação do livro 
didático, possui uma oficina de 
literatura, um programa de reci-
clagem do lixo e uma extensa pro-
gramação cultural durante o ano 
todo. A escola é mais um exemplo 
de que agindo em conjunto, pes-
soas e organizações chegam mais 
longe. Para este ano, o Comando 
da Guarnição da Aeronáutica de 
Manaus pretende firmar novas 
parcerias a fim de fornecer cursos 
profissionalizantes aos melhores 
estudantes da escola. 

TE
N

E
N

TE
 G

A
B

R
IE

LA
 H

O
LL

E
N

B
A

C
K

/V
II 

C
O

M
A

R



Aerovisão

17

Aos cinco meses de vida, Sueli 
Alves Ferreira teve febre. O 

médico disse que era um resfriado, 
mas a mãe não se convenceu e levou 
o bebê a outro pediatra. Dessa vez, 
o diagnóstico era poliomielite, uma 
doença viral que afeta os neurônios 
motores provocando paralisia. A 
menina perdeu os movimentos da 
perna direita. Já adulta e decidida a 
entrar na disputa por um emprego, 
procurou a Sociedade de Reabili-
tação e Reintegração de Incapaci-
tados (SORRI), instituição sem fi ns 
lucrativos localizada em São José 
dos Campos (SP), que prepara defi -
cientes para ingressar no concorrido 
mercado de trabalho.

Na SORRI, o defi ciente participa 
de atividades de terapia ocupacio-
nal, como encaixar peças de injeção 

Pilotos virtuais, inclusão real
Por Tenente Vivian Scatolin
De São José dos Campos - SP

Em uma sala, Sueli simula o trajeto das aeronaves. Na 
sala abaixo, a movimentação dos aviões é reproduzida 
nos consoles dos controladores.

C
TA

eletrônica para carros, 
até que a entidade possa 
encontrar uma vaga mais 
adequada. Sueli, hoje 
com 32 anos, foi aten-
dente de telemarketing 
de um jornal antes de ser 
selecionada para fazer 
um curso do Instituto 
de Controle do Espaço 
Aéreo (ICEA) e tornar-se 
piloto de simulador, algo 
que jamais imaginara.

Atualmente, 13 defi -
cientes trabalham como 
pilotos virtuais no ICEA, órgão da 
Aeronáutica que capacita recursos 
humanos para o Sistema de Con-
trole do Espaço Aéreo Brasileiro. 
Em reciclagens de operadores e 
treinamentos como o Simulador de 

Controle de Aeródromo ou Simu-
lação de Radar de Área Terminal, 
cada piloto virtual comanda até 
seis aeronaves ao mesmo tempo. 
Na sala ao lado, a movimentação 
das aeronaves é reproduzida nos 

A Força Aérea Faz
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 “Achávamos que 
eles iam precisar de 
um ano de estágio, 

mas eles são 
esforçados e aprendem 

muito rápido”Os pilotos virtuais conduzem aeronaves para que os controladores de tráfego aéreo treinem.

Para integrar a equipe de pilotos virtuais é preciso ter boa audição, visão e dicção.

C
TA

C
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consoles dos controladores.
A primeira turma, com oito 

defi cientes, iniciou a formação em 
setembro de 2000. Depois de dois 
meses de aulas, estagiaram por 
seis meses. “Achávamos que eles 
iam precisar de um ano de estágio, 
mas eles são esforçados e aprendem 
muito rápido”, diz o Major da reser-
va Anilton Mendes, que acompanha 
o trabalho desde a implantação. Ele 
conta que a idéia surgiu em 1982, 
quando ele e o Tenente-Coronel-
Intendente Luiz Carlos Rodrigues 
Calheiros (então capitão) fi zeram 
um curso sobre radar nos Estados 
Unidos e viram defi cientes traba-
lhando como pilotos, em exercícios 
para a formação de controladores de 
tráfego aéreo.  O projeto “decolou” 
em 1999, quando o ICEA procu-
rou para parceria uma instituição 
de reabilitação de defi cientes. Os 
pré-requisitos para seleção exigem 
do candidato boa audição, visão e 
dicção (habilidades necessárias para 
se comunicar com o controlador), 
desenvoltura, destreza manual 
para utilizar o computador, além 
de escolaridade mínima para com-
preender a linguagem específi ca e 
a fraseologia em inglês. A segunda 

turma formou-se um ano depois 
da primeira e em 2004, a terceira 
concluiu o curso. 

O sucesso da experiência ins-
pirou outro setor do Instituto a 
treinar e contratar dez defi cientes 
para atuarem como digitadores de 
informações meteorológicas para o 
banco de dados climatológicos. A 
iniciativa também é modelo para 
outras organizações e empresas 
que freqüentemente procuram o 
ICEA interessadas em cumprir a 
Lei 8.213/91, que determina cotas 

de vagas reservadas para defi cien-
tes nas empresas com mais de 100 
funcionários.

Pelo padrão de profi ssionalismo 
e dedicação empenhados, fatores 
determinantes em um ambiente 
alegre e saudável, os pilotos virtu-
ais conquistam o reconhecimento 

dos alunos e colegas do ICEA. “A 
equipe é muito querida por todos 
que passam pelo ICEA. E ao fi nal 
dos cursos é sempre homenageada. 
Além de serem exemplo de determi-
nação para nós, conviver com eles é 
bom até pra lembrar que podemos 
sofrer um acidente a qualquer hora 
e perder um braço ou ser vítima de 
bala perdida, casos que temos aqui. 
Pra mim eles representam ainda 
mais, uma conquista pessoal. Às 
vezes a gente demora pra realizar 
um sonho, sabe?”.

A Força Aérea Faz



Sua foto na Aerovisão

A foto do trimestre, do Soldado Elder Delgado, registra o A-29 Super Tucano, modelo da EMBRAER adquirido pela FAB, que tem sido 
vetor importante em prol da manutenção da soberania do espaço aéreo brasileiro.

Regulamento:
1. A foto deverá ser enviada, em papel 
fotográfi co, para CECOMSAER - Es-
planada dos Ministérios, Bloco “M” 
- 7º andar - 70045-900 - Brasília-DF.
2. O proprietário da foto deverá 
enviar, dentro do envelope, nome, 
endereço e telefone para contato.
3. Caso o proprietário seja menor de 

idade, devem estar anexos os dados 
do seu responsável legal.
4. As fotos serão selecionadas pelo 
Conselho Editorial da revista Ae-
rovisão, e a melhor imagem será 
publicada no próximo número.
5. O proprietário da foto escolhida 
concorda em ceder à revista Aero-

visão, sem qualquer ônus adicional, 
todos os direitos autorais ou patri-
moniais, eventualmente existentes 
na imagem, para que a revista possa 
fazer uso deste material livremente.
6. O Comando da Aeronáutica não 
se responsabiliza pelo custo da 
postagem do material.

Mande suas fotos preferidas com o registro de momentos especiais que você viveu nas asas da FAB.

 Destaque do TrimestreAerovisão
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Nas asas do Demoiselle
Por Major Elaine Victor
De Brasília - DF

Construído em apenas 15 dias por Alberto Santos-Dumont, no ano de 1907, o Demoiselle nº 

19 completa o seu centenário como um símbolo da genialidade do Pai da Aviação: pioneiro dos 

ultraleves modernos.

Conhecido como “A Senhorita” 
ou “A Libélula”, o Demoiselle 

possuía 8,4 metros de comprimen-
to, sustentado por três rodas, duas 
na parte traseira e uma na parte 
dianteira do avião. O piloto sen-
tava abaixo da asa logo atrás das 
rodas. O comando era composto 
por um volante que controlava, 
por meio de cabos, o leme e o es-
tabilizador  horizontal. Os cabos 
de sustentação da asa e reforço de 
estrutura eram cordas de piano. O 
motor à explosão, de 20 cavalos de 
potência, refrigerado com água, 

tinha dois cilindros opostos, proje-
tado pelo próprio Santos-Dumont 
e construído pela fábrica Dutheil 
& Chalmers.

A fuselagem foi construída de 
longarinas de bambu com juntas 
de metal e as asas cobertas de seda 
japonesa. Pesando 40 quilos, o mo-
tor foi uma concepção do próprio 
Pai da Aviação. Orientado por uma 
bússola, o “Demoiselle” atingia  80 
quilômetros por hora, nos sobre-
vôos pela capital francesa. 

Era um avião funcional usado 
por ele nos seus vôos regulares pelo 

interior da França. Tratava-se de um 
projeto arrojado e inovador, predeces-
sor dos atuais e modernos ultraleves. 
Semelhante a um inseto voador, o 
“Demoiselle” foi a primeira aeronave 
a ser produzida em série na Europa.

A “Libélula” pilotada pelo Pai 
da Aviação sobrevoava os castelos 
na França, conquistando recordes 
de velocidade, de distância e de 
decolagem. Devido ao seu reduzido 
tamanho, o avião foi transportado de 
Paris a Saint-Cyr, na parte traseira de 
um automóvel. 

A aeronave foi apresentada na 
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Reprodução do modelo original encanta até hoje os amantes da aviação.

Acima, a logomarca do Centenário do 
Demoiselle.
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Exposição Aeronáutica, realizada 
no “Grand Palais” de Paris, em 
dezembro de 1907. No mesmo ano, 
Dumont estabelece o recorde de ve-
locidade: 96 quilômetros por hora e 
faz, também, um vôo que percorre 
uma distância de 18 quilômetros, 
de Saint-Cyr ao castelo de Widevil-
le. Para se ter uma idéia, Saint-Cyr 
é uma comuna francesa na região 
administrativa da Baixa-Normandia, 
no departamento Mancha. Estende-
se por uma área de 5,72 quilômetros 
quadrados, com apenas 166 habitan-
tes, segundo censo do ano de 1999.

Em uma de suas apresentações 
no Campo de Saint-Cyr sob os 
olhares de um público curioso, 
Santos-Dumont pilotava o De-
moiselle, quando desapareceu 
repentinamente.O público sem 
saber o que acontecera, fi cou em 
suspense.De fato,  Santos-Dumont 
se distanciou com sua Libélula, 

ganhou velocidade, sobrevoou 18 
quilômetros e pousou no Castelo 
de Wideville.

Após a construção do nº 19, San-
tos-Dumont aprimorou seu invento, 
desenvolvendo outros modelos se-
melhantes, na busca de alcançar uma 
melhor performance: maior velocidade 
e melhor equilíbrio. 

Construiu os “Demoiselles” nº 20, 

nº 21 e nº 22, alterou a estrutura das 
asas, da fuselagem, experimentando 
vários motores. Santos-Dumont ofe-
receu seus planos a quem pudesse 
interessar. 

Assim 40 aviões foram fabricados 
em diversas ofi cinas da Europa. O fasci-
nante Demoiselle infl uencia a indústria 
da aviação, especialmente, a francesa, 
no começo do século 20.

O Instituto Arruda Botelho, uma or-
ganização não governamental, tem exer-
cido um papel importante na preserva-
ção da memória aeronáutica, desde 2002. 
Dentre as suas atribuições, desenvolveu 
o “Projeto Centenário Demoiselle” que,  
atualmente, divulga a obra de Alberto 
Santos-Dumont  em todo o mundo. 
Réplicas de aeronaves são expostas nos 
eventos nacionais e internacionais de 
aviação. Na semana de 18 a 24 de junho, 
em Le Bourget, na França, uma réplica 
do Demoiselle participou de exposição 
no Paris Air Show.
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Profissionalismo que

sobe além das montanhas
Numa Operação inédita, a FAB transporta um trator de quase 10 toneladas 
para ampliar uma pista a 1,2 mil metros de altitude, na fronteira com 
Venezuela e Guiana. A equipe de reportagem da Aerovisão acompanhou a 
atuação de militares para um grande objetivo: levar cidadania a comunida-
des isoladas.

Ten César Guerrero e
Ten Gabriela Hollenbach
De Carambatai - RR
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Quando o aclamado escritor 
inglês Arthur Conan Doyle 

publicou o romance ficcional “O 
Mundo Perdido”, em 1912, ele 
tinha em mente uma gigantesca 
montanha em formato de mesa, 
que seu compatriota, o botânico 
Everard Thurn, havia explorado 
no final do século 19, com apoio 
da Royal Geografic Society. A 
montanha, que fica numa região 

tão difícil de alcançar a ponto de 
preservar as características de 
épocas remotas, está encravada na 
fronteira entre Brasil, Venezuela e 
Guiana, e é conhecida como Monte 
Roraima.

No final de maio, este “Mundo 
Perdido” foi testemunha de uma 
inédita missão da Força Aérea 
Brasileira. O rugido imponente dos 
motores General Elétric do H-60L 

Black Hawk cortaram o silêncio 
quase religioso que domina a pai-
sagem. Segundos depois surgiu no 
horizonte a silhueta do helicóptero, 
mas ele não veio rápido como de 
costume. Navegou lento e preciso, 
como se estivesse a ler no vento as 
características do ambiente, a in-
terpretar cada detalhe, cada risco. 
Do dorso da máquina poderosa 
pendia um cabo com um grande 
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eixo de metal que, amarelo, reluzia 
em contato com o sol. Desta forma 
o Sétimo Esquadrão do Oitavo Gru-
po de Aviação (7º/8º GAV) cumpriu 
a primeira missão de transporte de 
carga externa realizada pelo novo 
helicóptero da FAB. E que missão. 

Pouco mais de três dezenas 
de homens de azul realizaram a 
proeza. Desmontaram comple-
tamente um trator D4, uma má-

quina de 9.589 kg e, em seguida, 
transportaram-no, peça por peça, 
para um planalto a 1,2 mil metros 
de altitude, no sopé do Monte 
Roraima. Boa parte das peças não 
cabia dentro da célula do H-60 
Black Hawk, por isso tiveram de ser 
transportadas em cabos externos. 
“Algumas decolagens só foram 
possíveis pela larga capacidade 
de transporte proporcionado pelo 
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H-60L. As regiões montanhosas de 
Roraima com 4.000 pés de altitude 
foram transpostas com a aeronave 
operando com duas toneladas de 
carga externa no gancho, além do 
material colocado na cabine”, afir-
ma o Tenente Aviador Celso Fleck, 
um dos pilotos envolvidos. Já no 
local de destino, ao lado da aldeia 
Ingaricó de Caramambatai, o trator 
foi novamente montado e colocado 
para trabalhar na ampliação e nive-
lamento da pista de pouso. 

Somando-se peças, ferramentas, 
material de intendência, o combus-
tível necessário para a operação do 
trator e o pessoal envolvido, o total 
transportado para Caramambatai 
chegou a 20 toneladas. Um trabalho 

anônimo, longe dos holofotes, mas 
que tem grandes implicações na 
vida dos moradores da aldeia que 
poderão enfim contar com uma pista 
capaz de receber, com segurança, as 
aeronaves do CAN. Isso tudo sem 
falar no ganho estratégico e ope-
racional que uma pista na tríplice 

fronteira representa. “A Força Aérea 
faz acontecer, com nossos meios 
operamos em qualquer rincão da 
Amazônia, por mais inóspito e ad-
verso que seja”, avalia o Major-Bri-
gadeiro-do-Ar José Eduardo Xavier, 
comandante do Sétimo Comando 
Aéreo Regional (VII COMAR). 

“A Força Aérea faz 
acontecer, com nossos 
meios operamos em 
qualquer rincão da 

Amazônia, por mais 
inóspito e adverso 

que seja”
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Peça por peça do trator foi transportado em cabos externos do H-60L até o Monte Roraima.
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AJUDA HUMANITÁRIA - Em setembro de 
2006, o Conselho dos Povos Indíge-
nas Ingaricó (COPING), enviou um 
ofi cio ao Sétimo Comando Aéreo  
Regional (VII COMAR) solicitando 
estudos para a implantação de uma 
linha do CAN em sua área de res-
ponsabilidade. Entre os principais 
argumentos estava o isolamento 
imposto pela falta de estradas na 
região e inavegabilidade dos rios. 
Para se chegar à Serra do Sol partin-
do de Boa Vista as pessoas pegam 
uma estrada até o antigo Garimpo 
de Água Fria, a 45 quilômetros 
da aldeia. O resto do caminho é 
percorrido a pé, numa viagem que 
leva dois dias. Os 25 quilômetros 
restantes que separam Serra do 
Sol de Caramambatai são repletos 
de acidentes geográficos, cursos 
d’água e montanhas ingrimes. No 
mínimo, mais um dia e meio de 
extenuante caminhada pela mata. 
Isso impedia, por exemplo, a che-
gada de livros didáticos, carteiras 
escolares entre outros benefícios.

A aldeia Serra do Sol possui uma 
pista que, após ampliada e alongada 
em mais de 300 metros por militares 
do QG do Sétimo Comando Aéreo 
Regional (VII COMAR) e da Base 

Aérea de Boa Vista (BABV) com 
ferramentas manuais, permite o 
pouso de aeronaves como o C-98, e 
o C-115, em uma viagem de menos 
de uma hora de Boa Vista. Em Cara-
mambatai, a operação fi cava restrita 

“Queremos formar 
professores indígenas 

para ensinar o 
nosso povo e o apoio da 

Aeronáutica será 
essencial também 

para isso”

a aeronaves de asas rotativas. Em 
novembro de 2006 foram feitas vá-
rias missões já com a participação de 
médicos e dentistas. Alguns pousos 
de C-98 e até de C-115 mostraram 
que a pista construída por garimpei-
ros em Caramambatai não oferecia 

Com a ampliação da pista da Serra do Sol, a chegada 
de livros didáticos será viabilizada. Partindo de Boa 
Vista, a cidade fi ca a dois dias de viagem a pé.
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segurança. O C-115, num esforço 
enorme, chegou a levar um trator 
de três toneladas, mas a máquina 
era pequena demais para fazer os 
cortes e promover o nivelamento 
que o terreno precisava. “Nós 
aumentamos a largura da pista 
para 30 metros e o comprimento 
foi ampliado para 550. O solo tem 
excelente capacidade para sustentar 
aeronaves, mas a única forma de eli-
minar os desníveis seria utilizando 

uma máquina bem mais pesada e 
com tração por esteiras”, revela o 
Tenente-Engenheiro Ênio Neves de 
Souza do Sétimo Serviço Regional 
de Engenharia. 

 Para tudo dar certo foi neces-
sário montar uma pequena opera-
ção de guerra. O único trator da 
Aeronáutica que se enquadra nas 
especificações técnicas estava em 
Estirão do Equador, na fronteira 
com o Peru. De Hércules C-130, 

ele foi trazido para Manaus, revi-
sado e desmontado e novamente 
enviado a bordo de um C-130 
para a  Base Aérea de Boa Vista 
(BABV). Um C-115 levou o trator 
desmontado para Serra do Sol, 
onde foram instalados um posto 
de abastecimento com tanques 
flexíveis e uma Unidade Celular 
de Intendência (UCI).  O trator foi 
desmontado, em peças ainda me-
nores, para que pudesse transpor 
as montanhas em segurança. Só 
então, foi iniciada a operação do 
H-60L que, em dois dias, trans-
portou tudo para Caramambatai, 
onde o pessoal responsável pela 
montagem já aguardava as peças 
em um acampamento ao lado da 
pista. 

Com a ampliação Caramam-
batai poderá receber, não só as 
missões regulares do CAN, com 
médicos e dentistas, mas também 
incrementar os programas de edu-
cação desenvolvidos pela COPING 
que consistem no treinamento de 
equipes pedagógicas da própria 
aldeia para desenvolver ações. 
“Queremos formar professores 
indígenas para ensinar o nosso 
povo e o apoio da Aeronáutica será 
essencial também para isso”, diz 
o presidente do Conselho, Dílson 
Domente Ingaricó. São as Asas 
da FAB chegando, mais uma vez, 
onde ninguém mais chega. 
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Mulheres, especialistas, pioneiras...
Por Karina Barros
De Brasília - DF
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Monique da Silva Cardoso, 
Graysse Alves da Silva, Cris-

tiane Costa Pereira Magalhães, 
Kelerny Pinheiro, Lívia Thaysa e Da-
riele Elisa da Silva Reis. Esses nomes 
são de cidadãs brasileiras que, ainda 
jovens, optaram por um desafio: 
abrir novos caminhos. Para seguir 
o sonho de menina não importava 
as difi culdades. O que valia a pena 
mesmo era a força de vontade, de 
garra, de empenho e de determina-
ção para alcançar o que se almejava. 
Por isso, o pioneirismo em suas áreas 
de atuação na Força Aérea Brasileira 
não foi tão complicado assim.

Desde pequena, Dariele já gosta-
va de desmontar e montar relógios, 
rádios, brinquedos. A facilidade 
com matemática ajudou na escolha 
do curso: técnico em eletrônica. 
Foram três anos de estudo integral 
no Colégio Técnico Industrial de 
Guaratinguetá, localizado no Vale 
do Paraíba, no Estado de São Paulo. 
Com o diploma na mão já sabia o 
que fazer. Optou por se inscrever 
no concurso da Escola de Especia-
listas de Aeronáutica (EEAR), que 
também fica em Guaratinguetá. 
A instituição é reconhecida como 
a maior escola de ensino técnico 
da América Latina.  “Como eu já 
morava com a minha família na ci-
dade, e fi z inclusive o primeiro grau 
na Escola Rogério Lacais, que fi ca 
dentro da Escola de Especialistas, 
eu sempre via um pessoal vestido 
de azul marchando e trabalhando. 
E desde aquela época eu já sabia 
que queria fazer a mesma coisa que 
eles”, conta Dariele.
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“Eu sempre via um 
pessoal vestido de azul 

marchando e 
trabalhando. E desde 

aquela época eu já
sabia que 

queria fazer a mesma 
coisa que eles ”
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Como havia concluído um 
curso técnico, Dariele fez o Está-
gio de Adaptação à Graduação de 
Sargento. Em cerca de quatro me-
ses, estava formada em eletrônica 
e apta para trabalhar em uma das 
várias unidades da FAB. “Nunca 
tive nenhum parente militar. Era 
tudo novo. Tive que aprender a 
cumprir os horários, a marchar, 
isto é, tudo relacionado à rotina 
militar.  Já na minha área de atua-
ção não foi difícil. Só tive que me 
especializar nos equipamentos 
específicos da aviação”, conta a 
agora Sargento-Especialista em 
Eletrônica Dariele. 

De Guaratinguetá(SP) para 
Brasília(DF). O Grupo de Trans-
porte Especial (GTE), sediado na 
capital federal, foi a organização 
militar que ela escolheu para tra-
balhar. Na unidade aérea, fazer a 
manutenção diária dos aviões que 
transportam autoridades nacio-
nais e verificar os equipamentos 
de navegação das aeronaves são 

algumas das atividades do dia-
a-dia de Dariele. “Deixei minha 
família e vim morar sozinha para 
cuidar dos aviões da FAB que 
conduzem aqueles que conduzem 
a nação. Foi isso que me chamou a 
atenção”, conta. Ali, ela não era a 

única mulher. Mas, por pouco tem-
po. Depois de seis meses, estava no 
grupo. Sua colega de trabalho foi 
transferida, e Dariele formou-se 
como a única mulher no meio de 
quase 250 homens. 

Se isso foi um problema para 
ela? Claro que não. “Com o tempo, 
fui adquirindo experiência na área. 
Sou muito respeitada. Nunca tive 
problemas por ser a única mulher 
nessa área no esquadrão”. A dedi-
cação ao trabalho e a experiência 
que conseguiu  no meio trouxeram 
para Dariele mais uma realização 
de um sonho: voar. “Quando pe-
quena, queria ser aeromoça. Depois 
resolvi ser pára-quedista. Voar 
sempre foi uma coisa que queria 
fazer”, conta.

 Com a troca de aeronaves no 
Grupo de Transporte Especial, do 
HS Hawker para o C-99, 
os eletrônicos do 
esquadrão 

tiveram a oportunidade de voar. 
Após um conselho entre os mili-
tares da unidade, Dariele estava 
entre os três escolhidos para essa 
nova função. Foi aí, aos 22 anos 
de idade, que ela se tornou a 
primeira mulher a fazer parte da 
tripulação do GTE. Na aeronave, 
ela é a responsável pela verificação 
dos equipamentos de navegação, 
por separar os procedimentos de 
subida e descida dos aeroportos 
e para sanar possíveis panes. Da 
sua turma de 15 mulheres de ele-
trônica da Escola de Especialista 
somente ela conseguiu esse feito. 
“Esse foi um reconhecimento dos 
meus companheiros pelo trabalho 
que eu realizo”. No início de 2007 
ela tem 350 horas de vôo e já teve 
a oportunidade de conhecer vários 
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As mulheres só foram incor-
poradas às Forças Armadas 

no Brasil em 1980. A Marinha 
foi a primeira a fazê-lo, 

com a criação de um 
corpo de mulheres 
para prestar suporte 
administrativo ao seu 
efetivo. 

Um ano depois, a 
Aeronáutica também 
criou o Corpo Femi-

nino da Reserva da Ae-
ronáutica, permitindo a 

entrada de mulheres com 
ensino fundamental, mé-

dio ou superior. Mas 
o curso de adaptação 

começou somente 
no segundo se-

mestre de 

Mulheres na Força Aérea
lugares do país.

A carioca Graysse Alves da 
Silva, 23 anos, também optou por 
seguir o mesmo caminho que Da-
riele. Depois de concluir um curso 
técnico de eletrônica no Rio de Ja-
neiro, prestou o concurso da Esco-
la de Especialistas de Aeronáutica. 
Passou para Guaratinguetá. “Todo 
jovem quer ingressar nas Forças 
Armadas. Eu sempre soube que a 
minha primeira profissão seria nas 
Forças Armadas”, conta.

Foram quatro meses de adapta-
ção à vida militar. No final do cur-
so foi destinada também ao Grupo 
de Transporte Especial (GTE). 
Chegou em Brasília um ano de-
pois que Dariele. Especializada 
também em eletrônica, trabalha 
na manutenção do Learjet e do 
C-99, mas não  participa da 
escala de vôo. “Eu me dedico 
muito à manutenção em solo. 
É uma área gosto muito”, diz 
a Sargento Graysse.

Há também mulheres 
militares especialistas em 
outras áreas de atuação 
em que, antes, só havia 
homens, como é o caso 
do controle de operações 
militares, meteorologia, 
operações de radiometragem 
e outras. Para a FAB, todas 
elas são sempre muito bem-
vindas.
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e outras. Para a FAB, todas 
elas são sempre muito bem-
vindas.
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“Todo jovem quer
ingressar nas Forças
Armadas. Eu sempre 
soube que a minha

primeira profi ssão seria 
nas Forças Armadas”
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Mulheres na Força Aérea
1982. As ofi ciais foram treinadas no 
Centro de Instrução Especializada 
da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, 
e as graduadas no Centro de Instru-
ção de Graduados da Aeronáutica, 
atualmente Centro de Instrução 
e Adaptação da Aeronáutica, em 
Belo Horizonte (MG). No primeiro 
concurso da FAB, aproximadamen-
te 3200 pessoas se inscreveram para 
concorrer às 150 vagas oferecidas às 
ofi ciais (ensino superior), e foram 
feitas quase 4500 inscrições para 
as 152 vagas de graduadas (ensino 
fundamental e médio).

Anos mais tarde, foi a vez da 
entrada das tenentes do Quadro 
Complementar de Ofi ciais, nas áre-
as de exatas,  humanas e de saúde. 
Atualmente, elas correspondem a 
70% do efetivo que sai do Centro 
de Instrução e Adaptação da Ae-
ronáutica. Na Academia da Força 
Aérea (AFA), em Pirassununga (SP), 
onde são formados os militares que 

podem alcançar as mais altas paten-
tes dentro dos quartéis, o ingresso 
ocorreu em 1996, quando as garotas 
entraram para o Curso de Formação 
de Ofi ciais Intendentes, responsáveis 
por desempenhar as atividades ad-
ministrativas da Força Aérea.

Em 2006, a Aeronáutica formou 
a primeira turma de brasileiras 
aviadoras. Ao todo, 20 jovens se 
interessaram por esta carreira, mas 
nove desistiram ou não puderam ter-
minar o curso. Hoje, três estão sendo 
treinadas na aviação de caça, duas na 
de asas rotativas (helicóptero), e seis 
optaram pelas aviações de patrulha, 
transporte e reconhecimento.

Atualmente, são mais de quatro 
mil mulheres nas fi leiras da Aero-
náutica, que decidiram servir ao 
Brasil. Aos poucos, elas vão ocupan-
do cargos que antes eram exclusivos 
aos homens e, com isso, conquistam 
cada vez mais espaço na Força Aérea 
Brasileira.   

Na cabine - A Sargento Dariele, uma das pioneiras na 
especialidade de eletrônica.

Berço dos Especialistas
A Escola de Especialistas 

de Aeronáutica (EEAR), 
em Guaratinguetá (SP), 

situada na região do Vale 
do Paraíba, é reconhe-

cida como o maior 
complexo de ensino 

técnico da Amé-
rica Latina. Por 
ano, mais de 700 

alunos são formados 
para trabalhar em diversas 

áreas na Aeronáutica.
No ato do concurso público, 

os jovens podem escolher ingres-
sar no Curso de Formação de 
Sargentos ou no Estágio de Adap-
tação à Graduação de Sargento. No 
primeiro, são dois anos letivos em 
sistema de semi-internato. Eles são 
capacitados em 21 áreas diferentes. 
Estão aptos a trabalhar na área 
operacional (como mecânicos 
de aeronave e controla-
dores de tráfe-
go aéreo), 

administrativa, de informática e 
de edificações. Já o segundo curso 
é destinado àqueles que têm uma 
formação técnica, como auxiliar 
de enfermagem e de odontologia. 
Por isso, em apenas 25 semanas, 
o militar sai apto a exercer suas 
funções.

Brasileira.   
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técnico da Amé-
rica Latina. Por 
ano, mais de 700 

alunos são formados 
para trabalhar em diversas 

áreas na Aeronáutica.
No ato do concurso público, 

Estão aptos a trabalhar na área 
operacional (como mecânicos 
de aeronave e controla-
dores de tráfe-
go aéreo), 

funções.
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A idéia era tentadora. Passar 15 
dias em uma base aérea mili-

tar trabalhando como correspon-
dente de guerra em uma simulação 
da FAB junto com as Forças Aéreas 
da Argentina, Chile, França, Uru-
guai e Venezuela. Alguns alunos 
alegaram que perderiam 15 dias 
de aula, que era muito conteúdo 
para recuperar depois e que por 
essa razão abririam mão da expe-
riência. Foi no ano passado, mas 
jamais irei me esquecer. Me for-
mei em jornalismo em julho deste 
ano e essa  foi uma das principais 
experiências da minha trajetória 
acadêmica.

Eu, “correspondente de guerra”
Por Carolina Meneses – Jornalista
De Brasília - DF

Quatro alunos de jornalismo e 
dois alunos de publicidade foram 
à Base Aérea de Anápolis (BAAN) 
vivenciar toda a tensão de uma situ-
ação de guerra na CRUZEX III. Malas 
arrumadas, expectativas e incertezas 
do que encontraríamos, fomos, seis 
estudantes brasilienses, em direção à 
Base Aérea de Brasília. Embarcamos 
às seis horas da manhã do dia 21 de 
agosto de 2006.

Chegando à BAAN fomos encon-
trar o restante do grupo, quatro estu-
dantes de publicidade de Anápolis 
e quatro estudantes de jornalismo e 
quatro de relações públicas de Goiâ-
nia, 18 universitários no total. Ainda 
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havia um professor de Santa Maria, 
Rondon, conhecido entre os militares 
por já ter participado de outras ope-
rações como a CRUZEX.

Após as devidas apresentações, cre-
denciamentos, explicações e primeiras 
instruções, era hora de entrar no am-
biente simulado e começar realmente 
a ver como funcionava um confl ito. A 
história da guerra envolvia dois países 
fi ctícios, o Azul e o Vermelho, que esta-
vam “lutando” por território. Nós fazí-
amos parte do País Azul e havia quatro 
“jornais” diferentes cada um com uma 
dupla de estudantes responsável.

A rotina de trabalho era intensa. 
Das 8h às 18h tínhamos reuniões de 

Cartas do FrontAerovisão
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Eu, “correspondente de guerra”
pauta para decidir quais seriam os 
assuntos a serem tratados com o Public 
Information Officer (PIO), o tema da 
coletiva de imprensa do dia, analisar 
a repercussão que as matérias escritas 
faziam tanto em Anápolis (GO) quan-
to em Campo Grande (MS), onde se 
encontravam outros universitários, fa-
zendo a imprensa do País Vermelho. 

Após a reunião, saíamos para 
fazer matérias tanto para o “ambien-
te simulado” do site, que tratava da 
guerra, como para o ambiente real, que 
abordava os bastidores da operação. 
Temas como tráfego aéreo, ejeção de 
piloto, erro de alvo e Módulo de Ali-
mentação a Pontos Remotos (MAPRE) 

foram algumas das matérias apuradas 
e escritas durante toda a operação.

Claro, que, assim como na vida real, 
algumas vezes erramos na apuração 
das informações. Pudemos sentir na 
pele a reação de algumas matérias pu-
blicadas, a verdadeira responsabilidade 
social do jornalista. Algumas coletivas 
foram bastante tensas e algumas ma-
térias geraram bastante polêmica. Mas 
nem tudo foi “ralação”. A recompensa 
foi no Media Day, o dia em que vários 
estagiários visitaram a CRUZEX III: 
um vôo de Hércules com a rampa 
aberta, onde tivemos a oportunidade 
de assistir às manobras dos aviões. 
Inesquecível é a palavra que melhor 

define o que foi aquele dia para cada 
um dos estagiários.

Também fizemos amizades, não 
só entre os estudantes, mas entre os 
militares presentes no exercício, não 
apenas brasileiros, mas estrangeiros 
também. Mesmo aqueles que não 
“hablavan español” puderam se comu-
nicar perfeitamente com os hermanos 
da América do Sul e ainda arriscar 
um inglês ou mesmo o francês com os 
visitantes europeus.

A presença dos nossos coletes de 
cor azul-marinho era sempre muito 
bem-vinda por todos os militares. 
Durante os almoços no rancho, 
muitos vinham conversar sobre 

Aerovisão
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“Inesquecível é a 
palavra que melhor 

define o que foi 
aquele dia para cada 
um dos estagiários”
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nosso trabalho, e o pessoal do PIO 
aproveitava a “trégua” para para-
benizar, dar dicas ou mesmo falar 
sobre a situação de guerra. Como 
bons jornalistas, também aproveita-
mos para aprender um pouco sobre 
a hierarquia, patentes, rotina militar, 
conversar com todos que eram quase 

sempre muito receptivos. Era um 
verdadeiro intercâmbio: assim como 
nós éramos novidades para os mili-
tares, eles também eram novidades 
para a gente. E, nós, como crianças 
curiosas,  tínhamos as perguntas ine-
vitáveis e que rendiam boas histórias 
durante os raros períodos de folga.

O exercício foi considerado um 
sucesso entre os militares e entre os 
estudantes. E quanto a vencedores 
da guerra simulada, chegamos à 
conclusão de que todos fomos. 
E se antes já admirávamos o tra-
balho exercido pela Aeronáutica, 
hoje mais ainda. Pudemos ver que 
temos sim pessoas dispostas para 
defender nosso país, muitas delas 
deixando suas famílias em casa, e 
conhecer um pouco o trabalho da 
nossa Força Aérea. 

Além do aprendizado, que me 
arrisco a dizer que foi muito maior 
do que poderia esperar nos meus 
quatro anos de curso. Não apenas 
aprendizado profissional, mas li-
ções de vida. E quanto ao conteúdo 
acadêmico que poderia ser difícil de 
ser recuperado, não houve grandes 
difi culdades. Concluo meu curso de 
jornalismo, com o peso no currículo 
de uma atividade desse porte, que 
muitos jornalistas formados e reno-
mados gostariam de ter vivenciado. 
Ainda hoje mantenho contato com 
várias pessoas que lá conheci, mili-

tares e civis. E de uma coisa tenho 
plena certeza: o que vivenciei na Base 
Aérea de Anápolis durante aqueles 15 
dias levarei para sempre na mente e 
no coração.

Cartas do Front

A então aluna de macacão de vôo.

Experiência inesquecível: a estudante nunca tinha visto tantas aeronaves juntas.
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Nacionalistas podem se or-
gulhar: o Brasil é um dos 

quatro países no mundo a formar 
pessoal qualificado em ensaios em 
vôo e recebimento de aeronaves. 
Os outros são França, Inglaterra e 
Estados Unidos.

Ensaio em vôo é o processo de 
obtenção de dados num veículo 
operacional, protótipo ou de pes-
quisa, que define seu desempenho, 
confirma princípios de projeto ou 
indica o caminho para futuros 
desenvolvimentos. A palavra pro-
cesso abrange etapas de planeja-
mento, instrumentação, aquisição 

Ensaios em vôo 

Por Tenente Vivian Scatolin
De São José dos Campos - SP

e processamento de dados, análise 
e apresentação de resultados. 

Os cursos do Grupo Especial 
de Ensaios em Vôo (GEEV), or-
ganização do Comando-Geral de 
Tecnologia Aeroespacial (CTA), 
localizada em São José dos Cam-
pos (SP), proporcionam a pilotos 
e engenheiros o conhecimento 
necessário ao planejamento, exe-
cução e análise dos resultados 
de um vôo de recebimento, de 
aeronaves saídas de l inha de 
produção, aeronaves que estejam 
sendo movimentadas entre orga-
nizações, ou ainda aeronaves que 

tenham passado por revisão geral 
ou grandes reparos que requeiram 
a realização de verificações funcio-
nais em vôo. 

A preparação para recebimento 
de aeronaves, com turmas abertas 
duas vezes por ano nas modali-
dades aviões e helicópteros, dura 
nove semanas, totalizando 185 
horas-aula, sendo 10 horas de 
vôo por piloto. Somando as duas 
modalidades, já se formaram 161 
pilotos e 28 engenheiros desde 
1982. 

Já o Curso de Ensaios em Vôo 
tem duração de 45 semanas e 
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Entenda como é o trabalho dos militares que colhem informações de desempenho 
de aeronaves a muitos metros de altura.
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abre turma uma vez por ano em 
três modalidades: aviões (quatro 
duplas, cada dupla é composta 
por um piloto e um engenhei-
ro), helicópteros (três duplas) e 
instrumentador de ensaios (oito 
alunos). São 650 horas, das quais 
15 em simulador e 100 voando, se 
piloto, ou 80 horas, se engenheiro, 
entre 15 e 20 diferentes aeronaves. 
Depois de uma fase básica, come-
ça o treinamento em gerência de 
ensaio nas áreas de desempenho, 
qualidade de vôo e sistemas. Os 
alunos percorrem cerca de 15 ci-
clos de teoria/técnica, simulador, 
vôo de demonstração e vôo de 
execução. Cada ciclo é concluído 
com a entrega de um relatório. Um 
dia típico tem aulas teóricas pela 
manhã e vôo à tarde; estudar para 
as provas só à noite. 

· F-5BR
· C-130 M
· H-1H M (NAV/COM)
· Detectividade MAA-1 (H-50 / 
AT-26)
· MAA-1 contra alvo manobrável 
(F-5E / A-1B)
· T-25 Álcool
· Recebimento de A-29
· CL-X (C-105)
· P-3BR
· Bote SAR – P-95 / SC-95
· Crítica-foto H-50
· Auto-Diretor do MAR (XU-93)
· MAR – Separação (A-1B)
· Alvos Python 3
· Qualifi cação do LM-70/19 no A-1
· Desenvolvimento, homologação 
e qualificação de armamento 
nacional (Bombas)
· Ensaios em proveito da MB
· Certifi cação da família Embraer 
170/190
· Decolagem mono C-95 

Programas recentes:

Assento do enge-
nheiro da aerona-
ve A-1 mostrando 
o detalhe do con-
trole de telemetria 
e monitoramento.

Aplicações do curso do GEEV :

Detalhe da air data boom, usada para 
coletar dados de pressão, altitude, 
velocidade do ar, direção (atitude) e 
temperatura.

O AT-26 Xavante Ins-
trumentado pronto 
para pré-vôo.

Detalhe do monitor da 
câmera de ensaio de 
alta velocidade no as-
sento do engenheiro 
de ensaios do A-1. A 
câmera é transportada 
em ensaios de acompa-
nhamento e monitora-
mento visual.
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Acima, Instrumen-
tador Juan exibindo 
a instrumentação 
equipada no AT-26, o 
TAC (Terrain Analysis 
Center) e o gravador 
DAT (Digital Áudio 
Tape). Ao lado, o Mo-
tor do T-25 Universal 
Lycoming à álcool.

Xavante, um A-1, um T-27 Tucano, 
um C-97 Brasília, um C-95 Ban-
deirante, um HS-125 e um T-25 
Universal, além de um helicóptero  
H-50 Esquilo. 

Os  aviões  são  adaptados , 
com equipamentos instalados 
para captação de dados (veja nas 
imagens).

O GEEV formou 59 pilotos e 44 
engenheiros para a FAB, Marinha, 
Exército e Embraer. A escola realizou 
em parceria com a Embraer o primeiro 
curso voltado para aeronaves civis.

“O fato de termos 
uma escola no Bra-
sil, bem estruturada 

e reconhecida in-
ternacionalmente é 
uma economia para 
o país na medida em 
que enviar um grupo 
para treinamento no 
exterior custaria de 
R$ 5 milhões a R$ 6 

milhões”.

Na viagem de estudos, eles 
têm a oportunidade de ampliar a 
variedade de aeronaves voadas ao 
visitarem fábricas como a francesa 
Eurocopter e a americana Bell, am-
bas de helicópteros, ou alguma das 
escolas estrangeiras reconhecidas 
pela Society of Experimental Test 
Pilots: a francesa École du Personnel 
Navigant d’Essais et de Réception, 
a inglesa Empire Test Pilot School, 
ou as americanas United States 
Air Force Test Pilot School e United 
States Naval Test Pilot School.

Entre as aeronaves disponíveis 
para instrução estão um AT-26 

“O fato de termos uma escola 
no Brasil, bem estruturada e reco-
nhecida internacionalmente é uma 
economia para o país na medida 
em que enviar um grupo para trei-
namento no exterior custaria de R$ 
5 milhões a R$ 6 milhões”, afirma 
o comandante do GEEV, Tenente-
Coronel Geraldo Curcio Neto. 

Os primeiros instrutores brasi-
leiros fizeram o curso no exterior, 
de 1968 a 1986. Mas o primeiro 
vôo de ensaio no país foi com o 
Beija-Flor em 3 de setembro de 
1958, nos primórdios do CTA. O 
Beija-Flor, helicóptero de rotor 
rígido para duas pessoas, foi o 

IT
A

IT
A

primeiro projetado e construído 
no país por uma equipe de brasi-
leiros e estrangeiros coordenados 
pelo Professor Heinrich Focke, 
que produzia aeronaves de asas 
rotativas na Alemanha desde 1939, 
com bom desempenho na II Guer-
ra Mundial. 

Durante a I Guerra Mundial, 
foram feitos os primeiros testes 
de maneira sistemática no Reino 
Unido, mas pela definição da ati-
vidade pode-se considerar Santos-
Dumont o pioneiro do ensaio em 
vôo. Essa é a razão da presença 
do desenho da aeronave 14-Bis no 
distintivo do Grupo.
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Por trás das lentes
Quando o amor pela aviação militar é denotado em imagens

Por Leandro Maldonado - Fotógrafo
Especial para Aerovisão 

Aerovisão
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 Calor, poeira, barulho, desconforto, 
cansaço... Apenas parte de um prazeroso 
dia para os denominados “fotógrafos de 
aviação”, ou aviation photographers em 
inglês.Eles sabem muito bem o que es-
sas palavras significam. Em sua grande 
maioria, possuem sua família, emprego, 
amigos. Porém, basta que se ouça o ruído 
ensurdecedor de uma turbina e o cheiro 
embriagante do querosene no ar para 
que os sentidos desse ser se ponham em 
alerta máximo colocando-o a postos para 
o combate.

Aerovisão
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“Minha primeira
experiência de sucesso 
foi em Anápolis (GO), 

ao fotografar os
veneráveis F-103s”

Como uma grande parte dos 
meus companheiros que se 

dedicam a acompanhar o dia-a-dia 
da aviação militar, não só no Bra-
sil, mas espalhados pelos quatro 
cantos do mundo, eu sonhava um 
dia em ser um piloto de caça.

Infelizmente, por vários moti-
vos, isso não chegou a acontecer e a 
vida me reservou outros caminhos 
e desafios. Mesmo assim, nunca 
me distanciei da aviação, princi-
palmente a militar, e sempre me 
empolguei ao visitar aeroportos e 
bases aéreas no Brasil e na Europa, 
onde passei alguns anos. Cada vez 
que eu via uma decolagem eu me 
imaginava nos controles daquela 
aeronave. Sonhava acordado, me 

emocionava ao ver as manobras es-
petaculares dos aviões de combate 
sobre minha cabeça e puxando 
Gs (força da gravidade) em uma 
subida quase na vertical ao final 
da pista de decolagem. Mas era 
apenas um sonho...

Como se diz por aí, para se 
esquecer uma paixão, só com ou-
tra. Assim me apaixonei também 
pela fotografia. A arte de escrever 
com a luz, de capturar momentos 
únicos, de congelar emoções e sen-
timentos. Descobri que fotografar 
não era apenas apertar o shutter 
(botão de disparo) da câmera. Era 
necessário muito mais que isso. 
Composição, luz, ângulo, veloci-
dade e mais um monte de detalhes 
técnicos são necessários para se 
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Mesmo com os motores desligados, o fotógrafo busca por imagens diferentes..

“Cada vez que eu via 
uma decolagem eu me 

imaginava nos
controles daquela

aeronave”

obter uma foto perfeita. Porém, o 
mais importante detalhe de uma 
foto não é técnico, mas sim algo 
abstrato, individual. O fotógrafo 
deve usar todos os seus sentidos 
para o momento e congelar aquele 
fragmento de espaço-tempo para 
sempre. 

Cada pessoa possui uma dife-
rente impressão digital que nos 
identifica perante outros. Cada 
fotógrafo possui também sua 
impressão digital pessoal em sua 
imagem, seu “eu” que foi mescla-
do àquele momento de luz e de 
criação.

Mas, como todos que já ama-
ram sabem disso, as antigas pai-
xões nem sempre nos abandonam. 

O entusiasmo pela aviação ainda 
rondava minha mente e meu co-
ração, a vontade de me integrar 
a esse mundo fantástico de seres 
de metal alados, que voam mais 
rápido do que o som e parecem 
quebrar as regras da física. Assim, 
descobri que eu poderia viver 
minhas duas paixões ao mesmo 
tempo, ou melhor, elas poderiam 
se complementar harmonicamen-
te, simbioticamente.

Em 2005, comecei a escrever 
sobre a Força Aérea Brasileira 
em uma seção especial do site 
Holandês Milavia.net (www.mi-
lavia.net), que possui uma parte 
totalmente dedicada à nossa Força 
Aérea e acompanha o dia-a-dia 
da instituição assim como está 

presente nos seus maiores e mais 
importantes eventos. 

Minha primeira experiência de 
sucesso foi em Anápolis (GO), ao 
fotografar os veneráveis F-103s 
do 1º Grupo de Defesa Aérea (1º 
GDA), antes de sair de operação 
no final de 2005. Preparei-me bas-
tante, tanto tecnicamente quanto 
emocionalmente, para o que seria 
minha primeira grande missão. Te-

ria de separar o sonhador e amante 
da aviação, do fotógrafo e pro-
fissional que estava ali não para 
se vislumbrar com as magníficas 
cenas que eram proporcionadas 
pelos dois Mirage III que voavam 
na ala do C-130 Hércules no qual 
eu embarcara, mas sim para re-
gistrar aqueles momentos finais 
e únicos de uma lenda da aviação 
de caça brasileira.
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Base Aérea de Anápolis: o F-2000C 4940 executa um brake para deixar a formação ao lado do F-2000B 4932.
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“Como todos que já 
amaram sabem disso, 

as antigas paixões nem 
sempre nos abandonam. 

Assim, a paixão e o
sonho pela aviação ainda 
rondavam minha mente 

e meu coração”

Literalmente amarrado à ram-
pa de carga traseira do Hércules, 
eu esperava o momento certo para 
o início do trabalho. Ao meu lado 
na rampa, um dos mais respeita-
dos fotógrafos de aviação em todo 
mundo, o holandês C.J Van der 
Ende. Não foi fácil. Lá em cima é 
um pouco diferente do que aqui 
embaixo. Luz, umidade do ar, 
ângulos, e limites operacionais 
de aeronaves de diferentes tipos e 
desempenhos influenciam a todo 
o momento os parâmetros neces-
sários para se atingir o resultado 
desejado. Aprendi muito nesta 
missão, principalmente com o 
C.J, e no final consegui ótimos re-
sultados. Estava aliviado. Missão 
cumprida!

Como tudo que é bom pode 
viciar, não consegui resistir aos 
chamados íntimos do menino so-

nhador e parti em busca de novos 
desafios. Busquei novas chances 

de poder capturar os momentos 
únicos vividos por aqueles que 
pertencem a esse fantástico mun-
do das asas de metal. Mundo esse 
que mistura amor, dedicação, 
disciplina, sacrifício e tecnologia. 
Formado não apenas pelas máqui-
nas voadoras um dia idealizadas 
por também sonhadores, como 
Santos-Dumont e muitos outros, 
mas principalmente por homens 
e mulheres que muitas vezes se 
sacrificam para que possam man-
ter as engrenagens da Força Aérea 
Brasileira em funcionamento. 

Veio a CRUZEX III e a chance de 
participar de um grande exercício 
conjunto. Muito trabalho, correria, 
noites mal dormidas, mas no fi nal 
a satisfação e a felicidade de ver 



Base Aérea de Anápolis. O fotógrafo na hora certa e no lugar certo.

AerovisãoAerovisão

43

LE
A

N
D

R
O

 M
A

LD
O

N
A

D
O

todo o esforço recompensado, não 
apenas pelas imagens produzidas 
no dia-a-dia das operações, mas 
também pelas inúmeras amizades 
nascidas do contato diário entre 
os participantes de um evento 
como este. Entre eles, o carioca 
Oswaldo Claro Júnior, que junto 
com Mauro Lins de Barros lançou 
recentemente um livro histórico 
sobre o 1º Grupo de Aviação de 
Caça (1º GAvCa), chamado “Faixas 
Azuis”, o mato-grossense Luciano 
Porto e sua equipe, além do fran-
cês Jean-Michel Guhl, renomado 
jornalista, ex-editor da revista da 
Força Aérea Francesa (Air actua-
lités) e correspondente da Janes 
Defence. Todos eles, e vários outros 
presentes no exercício, retratando 
o dia-a-dia das operações da FAB 
e das forças amigas envolvidas no 
treinamento.

Com a chegada do F-2000 Mi-
rage ao 1º GDA, uma nova porta 

se abriu. Surgiu assim um novo 
projeto, agora com o sucessor do 
F-103 e no mesmo GDA, onde dei 
meus primeiros passos na carrei-
ra. A oportunidade de fotografar 
as recém-chegadas aeronaves 
foi algo, de fato, sublime. Tanto 
para o fotógrafo quanto para 
o aficionado e sonhador. Uma 
semana de trabalho, briefings, 
mudanças de planos, correria, 
sol, suor, calor. Porém, graças 
à união e dedicação de todos 
os integrantes do esquadrão, os 
resultados foram além do espe-
rado e com certeza servirão de 
inspiração para muitos outros 
que virão.

Leandro Maldonado é editor 
para a América Latina do site 
Milavia.net (Holanda), ilustra-
dor integrante do Aviationgra-
phic.com (Itália) e colaborador 
da revista inglesa AirForces 
Monthly.
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Saiba como ingressar na Força Aérea Brasileira
AFA - Academia da Força Aérea

ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica
EEAR - Escola de Especialistas de Aeronáutica
EPCAR - Escola Preparatória de Cadetes do Ar

CIAAR - Centro de Instrução e Adaptação de Aeronáutica
CURSO DE CADETES DO AR
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)
Escolaridade: Ensino Fundamental (para o 1º ano) e 2ª série do Ensino Médio (para o 3º ano);
Sexo: Masculino;
Idade: (1º ano) Não possuir menos de 14 anos na data da matrícula nem completar 18 anos de idade até 31/dez;
Idade: (3º ano)Não  possuir menos de 16 anos na data da matrícula nem completar 20 anos de idade até 31/dez;
Provas: (1º ano) Português e Matemática (3º ano) Português, Matematica e Inglês; 
Provas: Português e Matemática;
Duração: 3 anos (1º ano) e 1 ano (3º ano);
Inscrições (previsão): maio a junho;
Local de curso: Barbacena - MG.

VESTIBULAR PARA ENGENHARIA AERONÁUTICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA)
Escolaridade: Ensino Médio;
Sexo: Ambos os sexos;
Idade: Máximo 23 anos até 31/12;
Provas: Física, Matemática, Química, Português e Inglês;
Duração: 05 anos;
Inscrições (previsão): 01/ago a 15/set;
Local de curso: São José dos Campos – SP.

ESTÁGIO DE OFICIAS TEMPORÁRIOS
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA (CIAAR)
Escolaridade: Ensino Superior;
Sexo: Ambos os sexos;
Idade: Máximo 42 anos na data de inscrição;
Provas: Exame de escolaridade (Português para todas as especialidades),conhecimetos especializados e provas de 
títulos (específi co para cada especialidade)
Duração: 13 semanas;
Inscrições (previsão): julho a agosto; 
Local de curso: Belo Horizonte – MG.

CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS, DENTISTAS E 
FARMACÊUTICOS
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA (CIAAR)
Escolaridade: Ensino Superior;
Sexo: Ambos os sexos;
Idade: Possuir menos de 32 anos na data de matrícula;
Provas: Exame de escolaridade (Português para todas as especialidades);
conhecimetos especializados e provas de títulos (específi co para cada especialidade)
Duração: 18 semanas;
Inscrições (previsão): setembro a outubro;
Local de curso : Belo Horizonte – MG.

ESTÁGIO DE CAPELÃES
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA (CIAAR)
Escolaridade: Ensino Superior;
Sexo: Masculino;
Idade: Máximo 40 anos;
Duração: 13 semanas;
Inscrições (previsão): junho a julho;
Local de curso: Belo Horizonte – MG.
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CURSO DE OFICIAIS AVIADORES, INTENDENTES E DE 
INFANTARIA
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA (AFA)
Escolaridade: Ensino Médio;
Sexo: Ambos os sexos (Aviadores e Intendentes) e Masculino (Infantaria);
Idade:Não possuir menos de 17 anos na data de matrícula nem completar 21
anos de idade até 31/dez;
Prova: Português, Matemática, Física e Inglês; 
Duração: 04 anos;
Inscrições (previsão): maio a junho;
Local de curso: Pirassununga – SP.

ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA (EEAR)
Escolaridade: Técnico / Ensino Médio;
Sexo: Ambos os sexos;
Idade: Não ter completado 24 anos até a data da matrícula;
Provas: Conh. Especializado, Português e Prática (Música);
Duração: 24 semanas;
Inscrições (previsão): setembro a outubro; e
Local de curso: Guaratinguetá – SP.

CURSO DE FORMAÇÃO DE TAIFEIROS
COMANDOS AÉREOS REGIONAIS (COMAR)
Escolaridade: Ensino Médio;
Sexo: Masculino;
Idade: Não possuir menos de 18 anos na data de matrícula nem completar 24 
anos de idade até 31/dez no ano da matrícula;
Provas: Português e Matemática;
Duração: 16 semanas;
Inscrições (previsão): novembro a dezembro; e 
Local do curso: Comandos Aéreos Regionais.

CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA (EEAR)
Escolaridade: Ensino Médio;
Sexo: Ambos os sexos;
Idade: Não ter completado 24 anos até a data da matrícula
Provas: Português, Matemática, Física e Química;
Duração: 02 anos;
Inscrições (previsão): set e out/2007 para CFS 2/2008;
Local de curso: Guaratinguetá – SP.

I COMAR (BELÉM)
II COMAR (RECIFE)
III COMAR (RIO DE JANEIRO)
IV COMAR (SÃO PAULO)
V COMAR (CANOAS)
VI COMAR (BRASÍLIA)
VII COMAR (MANAUS)
CECOMSAER (BRASÍLIA)

Informações e Material de Inscrição

- (91) 3238-3500 / 3231-2989
- (81) 2129-7097 / 2129-7023
- (21) 2101-6015 / 2101-6026
- (11) 3346-6145 / 3346-6109
- (51) 3462-1204 / 3462-1644
- (61) 3364-8205 / 3365-1393
- (92) 2129-1735 / 2129-1708
- (61) 3313-2574 / 3313-2592

Informações sujeitas à modifi cação pelo Comando da Aeronáutica sem aviso prévio.
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