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M e n s a g e m  d a  D i r e t o r i a  

 
Prezados amigos, nobres Associados 

 
Começamos mais um ano de trabalho. Olhando para frente e para os desafios que se nos apresentam, 
não conseguimos imaginar como sobreviveremos a tantos problemas. 
 
Mas, por incrível que pareça, 31 de dezembro de 2016 haverá de chegar, da mesma forma que 31 de 
dezembro de 2015 chegou, e uma vez mais teremos sobrevivido e haveremos de comemorar mais um 
ano de missão cumprida. 
 
Mágica? Certamente não! Muito trabalho, muita dedicação, muito planejamento e racionalização de 
atividades. Muito suor e amor naquilo que se faz. 
 
Dificuldades teremos muitas, uma infinidade, mas se cada um procurar fazer o seu trabalho da melhor 
forma possível, não importando o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, o futuro é 
promissor e a vitória certa. 
 
Nada supera a satisfação de uma missão bem cumprida, e #éissoqueimporta! 
 
Aos nossos Associados, à nossa Aviação de Caça e à nossa querida Força Aérea os nossos votos de 
muitas felicidades neste ano que se inicia. 
 
A ABRA-PC está no canal tático e cotejará o cheque-rádio, em posição, sempre que for solicitada. 
 
Um forte abraço a todos. 
 
Senta a Pua!! 

 

 
 



A g e n d a  

06 de março de 1975 
    Chegada dos primeiros aviões F-5B ao Brasil.  

    27 de março de 1973 
    Realizado o primeiro voo de uma aeronave supersônica da FAB. 

11 de abril de 1979 
    Criado o Primeiro Grupo de Defesa Aérea. 

22 de abril de 1944 
    O Major Nero Moura, Cmt. do 1º GpAvCa, é promovido ao posto de Tenente Coronel. 

22 de abril de 1945 
    Dia em que o 1º GpAvCa cumpriu o maior número de missões de  
    guerra no Teatro de Operações da Itália. 

22 de abril de 1974 
    Último voo de Gloster no Brasil. 

22 de abril de 1986 
    O Brig Nero Moura é designado Patrono da Aviação de Caça. 

22 de abril 
    Dia da AVIAÇÃO DE CAÇA. 
 
 
========================================================== 

 

P a p o - R á d i o  

 

 

Nota de falecimento 
  

Faleceu no dia 15 de dezembro de 2015, à tarde, o Cel Av 

Newton da Silva Aymone, conhecido na Aviação de Caça 

como “Popó”. Que Deus o tenha. 
Como eu não pude participar da Ximboca promovida 

pelos Pilotos de Caça em homenagem ao Aymone, por ocasião 
da sua passagem para a Reserva definitiva, resolvi escrever um 
pouco a respeito do grande homem que o Popó sempre foi, 
com uma maturidade incomum e com um coração que mal 
cabia no peito, aliados à uma incomensurável rabugice, mais 
exacerbada antes das 10:00 da matina. 

Quem não se lembra da resposta padrão e já meio 
tradicional quando alguém dava bom dia para o Aymone de 
manhã cedo? – Bom dia é o c...! 

Eu fui Escalante e Oficial de Operações do Aymone no 
1o/1o GAC e tive a honra de receber dele o Comando do 1o 
Grupo de Caça em 1994, infelizmente ouvindo: - Se prepara 



porque você vai enterrar o Nero Moura. O que de fato aconteceu. Esse era o Aymone, sempre 
preocupado com os outros. 

Ao sair do Grupo, ele assumiu como GSB do, então, Cel Quírico, Cmt da BASC, até a sua 
passagem para a Reserva, trabalhando até o último minuto, quando foi para casa com a certeza do 
dever cumprido. 

Quis a sorte que não nos encontrássemos muito depois disso, mas a estória que se segue diz 
muito do Popó e da admiração que sempre tive por ele, a ponto de ter sido considerado da “turma do 
Aymone” em uma das minhas Fichas de Conceito no Grupo. 

Estava eu como Cmt do Grupo de Caça em 1995 em um deslocamento de quatro F-5E, liderando 
o Jambock Azul na volta de Natal com REVO previsto em Salvador, em contato com o Centro Recife, 
quando ouvi no nosso canal tático: - Azul, é o Itapemirim... 

Surpreso por uma aeronave civil conhecer meu canal tático e com a incapacidade de reconhecer 
vozes que sempre tive e ainda tenho, respondi: - Itapemirim, é o Azul, prossiga... 

- Vocês vão fazer REVO em Salvador? Foi a inesperada pergunta do Itapemirim. 
Ainda meio abestado com a situação, respondi: - Afirmativo. 
- Então é melhor reduzir a velocidade porque o Boeing ainda está lá com Brasília..., foi a 

informação que recebi, cada vez mais surpreso, do Itapemirim. 
Naturalmente, eu não iria reduzir minha velocidade com base em um contato tão estranho e 

somente agradeci a informação do Itapemirim dizendo: - Ah tá... Grato. 
Depois de algum tempo de silêncio, creio que o Itapemirim deduziu que eu não iria modificar 

meu planejamento com base no que ele falou, porque voltou ao rádio, perguntando: - Quem está aí? 
- É o Pinheiro, respondi, perguntando de volta: - E quem é que está aí? 
- É o Aymone, Porra! 
- Autenticado Chefe, estou reduzindo minha velocidade. Um abraço! 
Assim o fiz e, naturalmente, o KC-137 estava atrasado para o HOCRE. 
Se não fosse o Aymone ter se preocupado conosco e lembrado do canal tático de Azul, mesmo 

estando na Reserva e voando em uma empresa civil, teríamos que ter pousado em Salvador, com todos 
os problemas decorrentes, inclusive a “baianice”. 

Ao sabermos do seu falecimento, a quantidade de e-mails que foram trocados entre os Pilotos de 
Caça e amigos exaltando o Aymone, com toda a sua rabugice, diz mais do que tudo sobre a excepcional 
pessoa que o mundo perdeu. Todos os que fomos contemporâneos do Popó aprendemos com ele e 
sentimos sua partida. 

- Obrigado Aymone e bons voos. 

 
 

Interpretação da letra do 

“Carnaval em Veneza 

(a polêmica) 
 

 O Cel Av Rodrigues (Jaguar 18), em 27 de maio de 2015, levantou uma dúvida sobre a 

interpretação do trecho: “FLAK, FLAK este é de 40”, do nosso 

Carnaval em Veneza, questionando se o “de 40” seria o modelo D-40 do 

P-47 ou a FLAK 40 alemã, com o nobre objetivo de provocar uma 

discussão sobre o assunto. 
O debate sobre o Carnaval em Veneza ficou acalorado, felizmente, 

porque, parodiando Bertrand Russel, “Encontramos mais prazer na 
discordância inteligente do que na concordância passiva”. 

Vale notar que jamais a ABRA-PC advogou a modificação do nosso 
Carnaval em Veneza. Apenas apresentamos uma dúvida razoável, para análise e discussão dos nossos 
Associados quanto à interpretação da letra. 



Inicialmente, a pesquisa da ABRA-PC revelou que a Alemanha nunca teve uma FLAK de 40 mm. 
Entretanto tinha uma artilharia antiaérea de 12,8 mm, denominada pelos alemãs como FLAK 40, o que, 
convenhamos, não solucionou a dúvida. 

Um importante Associado argumentou, pela concordância nominal, dizendo que a frase “FLAK, 
FLAK, ...” é dita pelo Jambock, que pulava e gritava sem desanimar. Logo alertava a FLAK quanto ao 
P-47 D-40, que tinha “ponto 50”. 

 
Informação do Cel Janvrot: 
Inconformado, o Cel Janvrot rebuscou na sua documentação e excepcional memória, e informou 

que os P-47 voados na Itália pelo Grupo, ao término da guerra, foram desmontados, embarcados para 
o Brasil e aqui remontados no Galeão, sendo levados pelos Veteranos em voo para Santa Cruz. Estas 
aeronaves foram incluídas no acervo do Segundo ESQD. 

O Cel Janvrot foi aluno do primeiro ESPC em 1946 (artigo a respeito neste Boletim) e após o solo 
em P-47 só voou nessas aeronaves, que, segundo ele, eram todas Modelos D-25, D-27, D-28, D-29 e 
D-30. 

No término da Guerra, o Cel Nero Moura conseguiu que as aeronaves que estavam à disposição do 
Grupo para recompletamento, fossem entregues ao Brasil. 20(?) pilotos foram da Europa para os USA 
e chegaram ao Brasil voando esses novos P-47. Estas aeronaves eram todas Modelo D-40 e foram 
incluídas no acervo do Primeiro ESQD. 

 
Informação do Cel Camazano: 
Finalmente, consultamos um Historiador, o Cel Camazano, a quem agradecemos, que nos informou 

que os P-47 voados pela FAB na Itália eram dos seguintes modelos: 
- P-47D-25-RE (1º modelo com canopy bolha, hélice hidramática Hamilton Standard de 4,23 m de 

diâmetro. Ainda na Itália, receberam a barbatana dorsal que já era usada no modelo 27); 
- P-47D-27-RE (com 

hélice Curtiss Electric de 
4,01 m de diâmetro, 
barbatana dorsal já 
instalada na fábrica); 

- P-47D-28-RE (idem 
ao 27-RE); e 

- P-47D-30-RE (hélice 
Curtiss Electric de 4,01m 
de diâmetro, barbatana 
dorsal, flaps de 
compressibilidade no 
intradorso da asa, logo 
atrás da porta do trem. 
Teve o perfil do bordo de 
ataque do aileron modificado e utilizava alça de mira Mk VIII). 

Além disso, após a guerra, como lembrado pelo Cel Janvrot, o Cel Camazano nos informou que a 
FAB recebeu mais o seguinte: 

- P-47D-40-RA (19 recebidos nos USA em 1945 – foram os que chegaram em voo ao Brasil no 
final da Guerra, matriculados de FAB 4129 a 4147, mais os 24 comprados em 1947 matriculados de 
FAB 4150 a 4173 e ainda 25 adquiridos em 1953, matriculados de FAB 4175 a 4199). 

 
Considerações: 
Em resumo, o modelo P-47D-40-RA não voou na Itália e tal variante sequer existia quando a 

canção foi composta no Albergo Netuno em 07 de fevereiro de 1945, após uma missão da ESQDA Azul 
(Cap Horácio, 2o Ten Lima Mendes, 1o Ten Rui e 2o Ten Martins Torres), com música de Benedito 
Lacerda e Erivelto Martins e Letra do Cap Pessoa Ramos, do 1o Ten Perdigão, do 1o Ten Rui e do 2o 
Ten Rocha. 

Ou seja, na Itália os Veteranos nunca voaram o P-47 modelo D-40! 



Passagem de Comando do 1º GDA 
 

No dia 12 de janeiro de 2016, na Base Aérea de Anápolis, ocorreu a Passagem de Comando do 1° 
Grupo de Defesa Aérea, do Maj Av Claucio Oliveira Marques ao Ten Cel Av Paulo Cezar Fischer da 
Silva. 

A ABRA-PC parabeniza o Marques pelo belo trabalho realizado e deseja sucesso ao novo 
Comandante Fischer. 

 
 

Clássicos da Aviação de Caça 
 

- Os Gloster Meteor – 

 

Após a WWII, a Força Aérea Brasileira encomendou à Inglaterra em 1952 seus primeiros jatos: 
sessenta aviões Gloster Meteor monoplace MK-8 e dez biplace MK-7. 

 
Figura 1: À esquerda um Meteor MK-7, biplace, e à direita um MK-8, monoplace 

 
 
Em outubro do mesmo ano, denominados pela FAB como TF-7 e F-8, os Gloster substituíram os 

Republic P-47D Thunderbolt na BASC e, em setembro do ano seguinte, 1954, os Gloster substituíram 
os Curtiss P-40 Flying Tigers na Base Aérea de Porto Alegre, que foi criada em 22 de janeiro de 1941 e 
nomeada Base Aérea de Canoas em 21 de agosto de 1944, voltando a ser Base Aérea de Porto Alegre 
em 31 de janeiro de 1949 e, finalmente, em 21 de agosto de 1961, denominada Base Aérea de Canoas. 

 
Os biplace TF-7 tiveram números de série de 4300 a 4309. Os monoplace F-8 eram numerados de 

4400 a 4459. Como curiosidade, a FAB ainda montou no Parque de Marte um F-8 adicional com peças 



de reposição e partes de outros aviões desativados, que entrou em serviço em 1970 com a matrícula 
FAB 4460. Este Gloster F-8 está hoje no Museu Aeroespacial, juntamente com um TF-7. 

Com o tempo, as aeronaves apresentaram rachaduras nas longarinas e, em outubro de 1966, os 
Gloster Meteor remanescentes em Canoas foram 
substituídos pelos Lockheed AT-33 
(denominados TF-33 no Brasil) e transferidos 
para Santa Cruz. 

Na BASC, os Gloster Meteor ainda 
permaneceram operacionais até 1968, quando 
também foram substituídos pelos TF-33. Vale 

notar que os Gloster, cada vez em menor número, ainda permaneceram no 1o GAC realizando viagens 
e puxando “birutas” para os TF-33 de Santa Cruz, Fortaleza e Canoas até 1973/74, logo antes da 
chegada dos Northrop F-5E Tiger II ao Brasil em 1975. 

Algumas Efemérides do Meteor: 
- Em 12 de fevereiro de 1953, o, então, Maj Av Magalhães Motta (Chefe da COMFIREM) fez o 

primeiro voo no Gloster Meteor, no aeródromo da fábrica, em Moreton, ao Norte de Londres; 
- Em 22 de maio de 1953 foi realizado o primeiro voo de um Caça a jato no Brasil, pilotado pelo 

Brig Nero Moura (então Ministro da Aeronáutica), que voou um TF-7 com o Wing Commander 
MacDowall, piloto de provas da Gloster; 

- Em 1956, a partir de acidente com perda de 
canopy de um F-8 em voo, os Pilotos de Caça da FAB 
passaram a utilizar capacetes rígidos nos Gloster 
Meteor, ao invés das antigas toucas de couro da WWII; 

- Em 29 de outubro de 1970 o F-8 FAB 4460 
(montado no Brasil apenas com sobressalentes) fez seu 
primeiro voo de experiência, no Campo de Marte, com o, então, Maj Av Ribeiro, que o transladou no 
dia seguinte para a BASC; 

- Em 22 de abril de 1974, o F-8 FAB 4460 fez seu último voo para o MUSAL, no Campo dos 
Afonsos, pilotado pelo, então, Maj Av Luzardo; e 

- O último piloto a solar o F-8 na FAB foi o, então, Ten Av Peixe Lima, em 1971. 
 

 
 

Dados sobre as  
Unidades de Caça 

 
Solicitamos aos Comandantes e Oficiais de Relações Públicas das Unidades Aéreas de Caça 

que confiram os dados sobre suas organizações na página da ABRA-PC na Internet 

(http://www.abra-pc.com.br), e nos informem sobre eventuais correções necessárias por meio do 

endereço eletrônico <popopo@abra-pc.com.br>. 
 
 

Demonstrativo Financeiro Resumido 
 

Saldos em 31 de janeiro de 2016 
 

Saldos ABRA-PC 
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                      4.242,71 
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO                 58.343,93 
Sub-total recursos ABRA-PC      62.586,64 



 

Média das Receitas e Despesas 
Média das Receitas                14.874,26 
Média das Despesas de Custeio    7.044,22 

Média de Despesas Eventuais    13.000,00 

Fundos Especiais (*) 
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     2.866,47 
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)     69.693,12 
Sub-total dos Fundos Especiais       72.559,59 

 
(*) A origem desses recursos deve-se à doação de cem mil reais pelo  

Brig Magalhães Motta à Associação Brasileira de Pilotos de Caça. 
 
========================================================== 

 

F ó r u m  n º 5 5  

 

F-5 e T-37 em porta-aviões! 
 

 

 

Alguém saberia como e de onde esses F-5E e A-

37 vieram a ser transportados por um porta-aviões? 
 

 

 
========================================================== 
 

 
Combate BVR 

Uma questão de “pé e mão”? 
 
As características de um voo onde ocorra lançamento de mísseis com capacidades além do alcance 

visual vêm sendo discutidas pelas Unidades Aéreas que realizam este tipo de missão. 
Em virtude da complexidade da arena do combate BVR, ao passar dos dias, tanto pilotos quanto 

controladores de voo, necessitam de preparação específica. Para isso, o COMGAR e o DECEA 
incentivam a participação de suas equipagens em exercícios operacionais (EXOP) tipo a BVR, SABRE, 
CRUZEX, RED FLAG, entre outras. 



A repetição dos EXOP BVR, nos últimos anos, tem proporcionado uma farta fonte de pesquisa, 
com ênfase no aumento dos índices de sobrevivência dos pilotos no combate e no emprego judicioso 
desse tipo de armamento. 

É inegável que existem vários fatores intervenientes para um piloto de caça nos momentos de 
tomada de decisão, quando imerso neste ambiente. Realizar defesas, lançar mísseis, comandar seus alas, 
solicitar informações ao controlador, lançar CHAFF, interpretar as informações do DATA LINK, 
entre outras, requerem grande esforço mental nos momentos de maior compressão temporal. 

Em virtude disso, cabe o seguinte questionamento: o piloto realizando uma missão de combate 
BVR utilizará suas habilidades psicomotoras para sobreviver no combate? 

A natureza inquieta, destemida, questionadora e até mesmo 
arrogante do caçador é de conhecimento da nossa comunidade. 
Fazem parte da nossa formação missões que desafiam nossas 
habilidades psicomotoras, que nos exigem extrema noção espacial e 
que, ao final, nos proporcionam regozijos inesquecíveis.  

Como exemplo, quem nunca se sentiu o melhor piloto de caça 
do mundo após validar um lançamento de Python 4, num voo de 
combate visual 2x2, ou então liderar um Esquadrão para o REVO, 
em seguida descer para NBA e lançar uma MK-82, em CCIP, num 
alvo tático? 

Porém, de que maneira o voo BVR se enquadra nessas 
capacidades do piloto de caça? Como utilizar essas habilidades 
psicomotoras e se sentir desafiado numa missão que se desenvolve, 
em quase 90% do tempo, em voo nivelado, sem necessidade de 
realizar curvas de perseguição, manobras com G radial, ioiôs de alta 

e de baixa, entre tantas outras? Como aproveitar as experiências adquiridas em planejamentos e missões 
complexas para um bom desempenho em voos de combate BVR? 

A resposta é muito simples: para se voar BVR é necessário um aprendizado específico! 
Na formação do piloto de caça de F-5M, realizada no 1° GAVCA e no 1°/14° GAV, o aluno é 

submetido a algumas missões de adaptação ao voo BVR. Já voando operacionalmente na UAE, o 
caçador só poderá receber a qualificação de Líder Tático de Combate BVR após um longo programa de 
treinamento. 

A III FAE proporciona os EXOP BVR para as Unidades de F-5M e busca com isso o 
aprimoramento necessário aos pilotos em processo de qualificação. 

Mas vamos explorar o voo BVR e suas características para que o questionamento seja esclarecido! 
Inicialmente, é importante saber que existem vários fatores intervenientes residentes no contexto 

nesta arena e completamente desvinculados das habilidades psicomotoras dos caçadores e que podem 
influenciar o resultado final de uma missão. 

Alguns desses fatores já foram mapeados, a saber: fraseologia saturada, elevado número de 
contatos radar no CMFD, radar suscetível a CHAFF, risco de colisão, interação com os controladores 
de voo, elevado número de aeronaves na arena, informações DATA LINK na tela do TSD, alcance do 
radar de bordo e recebimento de THREAT CALLS. 

A construção da consciência situacional, necessária para formar o entendimento do que está 
ocorrendo na arena BVR e influenciada por tantos fatores intervenientes, também se torna tarefa árdua. 
Completamente diferente de qualquer missão de combate anteriormente executada, a complexidade 
apresentada requer o conhecimento total das regras de engajamento, dos parâmetros estabelecidos para 
validação, do envelope do armamento, das restrições do controlador, do conhecimento das brevity words, 
entre tantos outros. 

É sabido que, durante o voo, a maioria dos pilotos não consegue formar toda a consciência 
situacional necessária ao bom desempenho na missão. Os níveis 1 e 2 foram atingidos facilmente, ou 
seja, os pilotos são capazes de monitorar e compreender as informações disponíveis, porém, na sua 
maioria, não chegam ao nível 3. Isso significa que não conseguem projetar as ações da maioria das 
aeronaves na arena de combate. Este fato prejudica, sensivelmente, o resultado final da missão uma vez 



que, no mesmo contexto, existem aeronaves de alto valor (HVAA), alvos a serem 
defendidos/destruídos, STRIKERS, áreas restritas, entre outros. 

Algumas inferências podem, até mesmo, ser feitas em virtude de algumas pesquisas realizadas. A 
princípio, é notório que nossa aeronave de combate possui restrições que, em alguns momentos, 
podem ser decisivos no resultado final da missão. 

Porém, após vários voos e debriefings realizados, notou-se um contrassenso que merece ser 
abordado. A maioria dos pilotos decidiu de forma judiciosa o melhor momento para um lançamento 
BVR. O esforço cognitivo dos pilotos nestes momentos foi baseado, principalmente, em experiências 
anteriores e em conhecimentos internalizados adquiridos em Exercícios Operacionais já realizados. 

Por fim, volto ao tema deste Artigo - “Combate BVR uma questão de pé e mão?” - e deixo, então, 
a oportunidade de cada caçador abstrair, refletir sobre o assunto e de concordar ou não com a resposta 
apresentada: “para se voar BVR é necessário um aprendizado específico”. 

 

Ten Cel Helmer Barbosa Gilberto – Sorbonne da Caça! 
CMT do 1°/4° GAV PACAU. 
Piloto de Caça da Turma de 1996 no 2o/5o GAv 

 
========================================================== 
 

N o s s o s  L í d e r e s ,  n o s s o s  

M e s t r e s ,  n o s s o s  M i t o s  
                         

 V e t e r a n o s  d a  I t á l i a  

Cap Av 

Oswaldo Pamplona Pinto 
BO (Brazilian Officer) - 62159 

 
Nascido em 13 de abril de 1913 no Rio de Janeiro. 
Treinou em Orlando, Panamá e Suffolk antes de combater na Itália, voltando 

ao Brasil em 29 de março de 1945, após ter realizado 47 missões. No 1o GpAvCa 
começou como Cmt de ESQDA e passou a ser o Oficial de Operações do Maj 
Nero Moura. 

Sua primeira missão também 
foi a primeira do Grupo de Caça 

em 31 de outubro de 1944, como Ala de uma ESQDA 
do 346th Fighter Squadron. Sua última missão na Itália foi 
em 10 de março de 1945. 

Antes de ir para a Itália, em 22 de maio de 1942, em 
missão no B-25 LERO-LERO, o Cap Pamplona fez 
parte da tripulação que realizou o primeiro ataque Brasileiro às forças do Eixo, bombardeando o 
submarino Barbarigo, italiano, que torpedeara o navio Comandante Lyra, na tarde de 18 de maio. 

Ao regressar ao Brasil, continuou no serviço ativo. Foi Comandante da Base Aérea de Santa Cruz 
entre 13 de dezembro de 1951 e 21 de janeiro de 1955, e foi para a Reserva como Brigadeiro do Ar. 
Faleceu em 21 de agosto de 1994. 
A ele nossa reverência. 
============================================================ 



 

E s t ó r i a  i n f o r m a l  d a  

C a ç a 108 

1 
O primeiro ESPC 

- 1946 – (Aspirantes de 1945) 
 

Um depoimento - Cel Av Janvrot 
 
Nota do Redator: Este artigo será publicado em quatro partes no Boletim da ABRA-PC, devido ao seu tamanho e à 
sua relevância para a história da Caça no Brasil. 

 
Parte I 
 
Meu sonho de garoto era ser engenheiro. Fiz o ginásio (de cinco anos) no Colégio Militar do Rio 

de Janeiro de 1938 a 1942, todo em clima de guerra. O término do ginásio, naquela época, nos levava 
diretamente para a escolha de profissão já que, o que se seguia era a faculdade ou a carreira militar. 

A maioria da minha turma foi para o Exército; eu escolhi a Aeronáutica porque avião já me era 
familiar – meu pai voava desde 1932 na 
Panair1 (sediada onde hoje é o Terceiro 
COMAR), eu tinha sete anos, e muitas 
vezes fui com minha mãe recebê-lo na 
Estação de Hidros, onde hoje estão o 
Clube de Aeronáutica e o INCAER. 

Como consequência natural da 
rigidez do ensino no Colégio Militar, 
passamos direto sem fazer “cursinhos” 
preparatórios e em 1943 já éramos 
cadetes da Aeronáutica, depois de dois 
exames (o primeiro fora anulado 
devido ao fato de que as questões já 
eram de conhecimento dos alunos de 
um certo “cursinho”, cujo diretor fazia 
parte da banca). 

Comigo passaram vários colegas, dos quais, dois também chegaram ao Estágio Preparatório da 
Caça - ESPC em 1946 – Maurício e Moreira Lima. O tempo de cadete da nossa turma, coletivamente, já 
foi contado pelo Vieira de Souza e pouco ou talvez nada eu possa acrescentar. 

De mim, pessoalmente, posso contar mais um pouco. 
No primário2, voando Fairchild PT-19, foi meu primeiro instrutor um aspirante da turma de 42, e 

no primeiro voo da instrução, que também era o primeiro da minha vida, e que seria uma demonstração 
e adaptação ao avião, fez rasante e tirou sardinha com a ponta da asa nas lagoas de Jacarepaguá. 



Garotão de 17 anos, inocente quanto a problemas de segurança, gostei muito, emoção gostosa de 
montanha russa, voando de saco; voei com ele, e somente com ele, de 1º de setembro 1943 a 12 de 
janeiro de 1944. 

Muito mais tarde, em 1947, quando em Santa Cruz, chamado pelo Correia Netto a um canto do 
cassino de oficiais, em dia de pernoite, em uma conversa que considero de pai para filho, me chamou a 
atenção para o meu estilo de pilotagem; foi quando eu percebi que desde aquele primeiro voo ele havia 
injetado em minhas veias o (indesejável?) vírus do “arrojado”, me passando todo o seu estilo de voar. 

Ele morreu na recuperação de um looping a baixa altura em cidade do interior, levando consigo um 
colega da turma de 43 que voava no 
assento traseiro do T-6. 

Não foi um bom exemplo para 
mim, mas que, felizmente, não era o 
padrão dos instrutores, que na sua 
grande maioria, seguia o nível de 
disciplina rígida exigido pelo 
comandante da escola, Coronel 
Fontenelle. 

Felizmente eu encontrei um 
Correia Netto ainda em tempo, 
embora, de vez em quando, eu saísse 
da linha como em Fortaleza, 
decolando como líder de uma 
esquadrilha de T-6 para uma 

demonstração, fiz um tuneaux lento na decolagem que por pouco não rocei a asa na pista. 
Recebi um novo instrutor em 28 de janeiro de 1944, para o restante do estágio primário e parei de 

fazer três pontos3. Na nacele da frente, agora, estava o “gordo” Walter e eu que só pesava 59 quilos lá 
na nacele de trás. 

E, por falar em 59 quilos, segurar o nariz do BT-15 no dorso do tonneau lento era uma barra. 
Chegamos ao terceiro ano e com isso ao terceiro estágio de voo. A turma foi dividida em caça e 

bombardeio (talvez tenha sido monomotor e bimotor, não tenho certeza). Também não me lembro 
qual foi o critério para esta divisão, mas felizmente já estava eu na “Caça”. 

Acrobacia, formatura de seis T-6 em posição de cobrinha cada um com a hélice rodando na 
bequilha do da frente, tiro terrestre, etc. 

Na época não sabíamos, mas era 
uma experiência visando preparar 
pilotos para, mais cedo ou mais tarde, 
serem mandados para a guerra. 
Estávamos no ano de 1945. 

Eu achava extremamente 
prazeroso aquele tipo de voo, mas o que 
estava para chegar selou definitivamente 
a minha decisão de ser piloto de caça. A 
guerra acabou e o Grupo de Caça da 
Itália voltou. 

A chegada deles foi nos Afonsos 
em dia de grande gala, com Presidente da República e tudo o mais que eles, realmente, tinham direito. 
Todos formados em uniforme de gala. 

Eu era cadete do terceiro ano faltando uns poucos meses para terminar o curso. Não estava em 
forma. Dispensado da formatura por motivo de saúde, de uniforme interno, estava na pista dentro de 
um Belanca estacionado. 

Foi quando “ELES” chegaram... 



Um esquadrão de P-47, com 17 aviões dando um show, para mim inesquecível; (eram 19, porém, 
um havia ficado no caminho e o Assis pousou primeiro com problema de vazamento); passagem em 
formatura básica e passagem rasante em ataque nº 1. 

Vi pela primeira vez um peel-off (Nota: termo aportuguesado depois para pilofe). Pouso, táxi para o 
estacionamento e corte dos motores. A hélice do avião do Nero Moura ainda estava rodando quando 
eu bati com a mão na empenagem dizendo para mim mesmo “É PARA ESSE QUE EU VOU – 
QUERO SER IGUAL A ELES – PILOTO DE CAÇA”. 

Não assisti à cerimônia, fiquei lambendo os P-47. Passei o restante do curso alimentando este 
desejo; foram seis meses de expectativa, ansiedade e esperança até a formatura e ainda aguardando a 
classificação, tudo contribuindo para o estado de espírito em que eu me encontrava quando me 
apresentei em Santa Cruz. 

A Turma de 45 (Nota: Ano de Aspirantado) foi extremamente feliz porque fomos distribuídos 
para unidades com a finalidade de nos 
tornarmos pilotos operacionais nas 
diversas especialidades. É verdade, 
infelizmente, que, por uma ou outra razão, 
nem todos conseguiram. 

Para Santa Cruz fomos 35 – eu era 
um deles, finalmente. 

Com toda a expectativa que me 
acompanhou desde a chegada “DELES” 
nos Afonsos até o dia de me apresentar 
em Santa Cruz, ainda sinto até hoje a 
emoção que tive – aquela de “eu nem 
acredito” – ao desembarcar do trem, 
caminhar até o alojamento, trocar o 
uniforme, café no rancho e me apresentar 

no Grupo. 
Orgulho e vaidade de ali estar. Primeiro dia de 

trabalho, e já estava sendo recebido por um Lafayette, e 
pilotos recém-chegados da Europa com mais de 90 
missões, e eu já era um deles – guardadas as devidas 

proporções, 
vamos 

devagar. Por 
enquanto, 

tudo que 
tínhamos em 
comum é 
que nós servíamos na mesma unidade. 

Garoto de 20 anos, com 243 horas de voo, eu me 
sentia um nada diante deles. Eu os olhava como Deuses, 
como um exemplo a seguir, porém inalcançável. 

Lembro-me bem, quando fui ao almoxarifado 
técnico receber o meu blusão que eles usaram na Itália, 
verde, forrado de pele, com o emblema do Senta a Pua 
no peito, eu alisava aquele distintivo, ainda dentro do 
almoxarifado, pensando com muito orgulho que já era 
um deles, como se um blusão transpusesse o abismo que 
ainda existia entre nós. 

Muito difícil botar no papel a emoção de um dia ser 
cadete e no outro dia estar dentro e ser parte de um 
Grupo de Caça onde circulavam Lafayette (55 missões), 



Motta Paes (24 missões, abatido, prisioneiro de guerra), Correia Netto (58 missões, abatido, prisioneiro 
de guerra), Meira (93 missões), Keller (95 missões). Lima Mendes (95 missões), com as suas histórias e 
brincadeiras, Meneses (71 missões), com o cap (Nota: aportuguesado depois para quepe) torto na cabeça 
e a guimba de cigarro no canto da boca e um na orelha, e ainda no hangar, no rancho ou no cassino, 
conviver com um Lagares (79 missões). 

O Rui (94 missões), gozador, fazendo a “pegadinha do café frio” no bar do Esquadrão, Tormim 
(65 missões), com cara de garoto como nós, Goulart (93 missões, abatido, saltou de paraquedas caindo 
em território amigo, retornou ao Grupo), pupilo do Kanela4, no time de basquete do Botafogo, 
Perdigão (85 missões), o Assis (41 missões, abatido, prisioneiro de guerra), bolando a bomba 
incendiária e o Lara (80 missões), que nos enganou que havia morrido naquele peel off do arromba que 
entrou para o nosso hinário (NR: Cancioneiro da Caça). 

Nesses primeiros meses com eles, tivemos a oportunidade de ouvir de viva voz as suas missões, 
ver os filmes das gun camera de suas missões, os seus problemas, os tiros que levaram, como passaram 
nos campos de concentração da Alemanha, como os partizans os protegeram, como o Danilo (11 
missões), fez tudo “certo” e chegou de surpresa no Grupo, e como ouvintes ávidos de conhecimento e 
cheios de curiosidade estávamos sempre procurando oportunidades para esses papos. 

Aliás, mesmo entre eles, as lembranças e comentários de fatos da Itália e da guerra eram muito 
comuns. A viagem de trem entre o Rio e Santa Cruz, propiciava esta oportunidade e muitas horas de 
papo. 

Pouco mais tarde, na vila de oficiais, ainda com somente oito casas (atualmente chamada Rua Cap 
Galvão, colega de turma falecido em acidente de Gloster) convivemos mais na intimidade, como 
vizinhos, em festas de crianças, com Pessoa Ramos (95 Missões), Rui, Assis e Perdigão (85 missões).  

Depois de alguns meses, sabíamos tantos detalhes da passagem deles pela Itália que seria fácil 
enganar a alguém que também lá estivéramos. Por exemplo: o Lima Mendes em PISA, sentado na 
janela do 3º andar do Albergo Netuno, de pernas para fora, com um anzol na mão, pescando o chapéu 
de quem passava. 

Infelizmente, 
passados 62 anos e 
um monte de outras 
atividades, quase 
tudo está esquecido. 
Realmente o que 
ficou, por ser 
inesquecível, foram 
as emoções que aqui 
estou relatando. 

Essas emoções 
afloraram quando, 
no dia 19 de 
dezembro de 2007, 
em festa em Santa 
Cruz, encontrei os 
cinco últimos 
pilotos, sendo dois 
deles em cadeira de rodas – Rui, Meira, Miranda Correia (Oficial de Informações, 9 missões), Correia 
Netto e Rocha (74 missões) – resultado de um esforço hercúleo do Meira e de outros apaixonados pela 
Caça que os trouxeram de Brasília e de São Paulo. 

Nesta oportunidade o Meira, observando a minha emoção, nostalgia profunda e a sensação 
altamente indesejável do “está acabando”, e também sendo eu um dos quatro alunos dos 19 formados 
no ESPC de 1946 ainda vivos, “também está acabando”, me sugeriu que escrevesse alguma coisa sobre 
o “nosso ESPC, o primeiro...” aquele ESPC no qual eles estavam cumprindo a promessa de passar 
adiante os conceitos da caça moderna, as doutrinas assimiladas na guerra e em convivência com outras 
forças aéreas e possibilitando que a FAB se beneficiasse da experiência adquirida em combate. 



Considerei que este primeiro já havia sido relatado pelo Magalhães Motta e que outros caçadores 
de turmas mais novas também já haviam escrito sobre o tema. 

O argumento foi de que o Magalhães Motta relatou o ponto de vista do instrutor e ele não passara 
pelas experiências e emoções que nós, do primeiro ESPC, havíamos passado, como também não 
haviam passado os estagiários que relataram outros ESPC mais adiante, quando nós mesmos já éramos 
instrutores, e eles já encontraram quase tudo pronto. 

Insistiu ele que a nossa experiência havia sido única e inédita e que a eficiência e o 
profissionalismo com que nós assimilamos a nova doutrina trazida por eles da Itália, transformaram-
nos em um elo de ligação eficiente que realmente possibilitou a continuidade dos ESPC e a 
consolidação da caça como unidade de elite. Em suas próprias palavras: 

“Nós não ensinamos vocês a voar. Nós conseguimos passar uma doutrina, uma ética, um profissionalismo, um 
espírito de corpo e uma dedicação total à nossa Força Aérea. O resto foi um trabalho de Grupo do qual vocês entenderam, 
participaram, ajudaram e conseguiram passar do T-6 para o P-47 sem nenhum problema. É um orgulho que tenho de ter 
participado da formação dessa nossa Caça”. 

Na verdade, em nossa opinião e no que me toca, “ELES” transformaram meninos com 250 horas 
de voo em homens pilotos de guerra naquela máquina formidável que era o P-47, em um estágio de 
seleção extremamente exigente, muitas vezes passando dos limites não só do avião como também o 
nosso, pagando um preço alto em vidas, mas deixando um resultado final em experiência que abriu um 
caminho mais ameno para as turmas seguintes. 

Sem mais argumentos, concordei com ele e aqui estou escrevendo o que posso me lembrar. Aliás, 
como ele mesmo sugeriu “não precisa escrever um livro, mas um depoimento ou um testemunho”. 

Assim sendo, vamos lá... 

 
 
Fim da Parte I 

 
 
 
Cel Av Janvrot 
Asp Turma 1945 – ESPC 1946 
Piloto de Caça em 1947 no 1o GpAvCa 
Instrutor do ESPC em 1948 

 

 

1 Panair do Brasil S.A. foi uma das companhias aéreas pioneiras do Brasil. Nasceu como subsidiária da NYRBA (New York-Rio-
Buenos Aires) dos EUA, em 1929. Incorporada pela Pan Am em 1930, teve seu nome modificado para Panair do Brasil, em referência à 
empresa controladora (Pan American Airways). 
2 Treinamento de voo primário na Escola de Aeronáutica, no Campo dos Afonsos. 
3 Pouso três pontos: diz-se do pouso dos aviões que têm bequilha traseira (trem convencional), quando as três rodas (a bequilha e os 
dois trens principais) tocam o solo simultaneamente. 
4 Togo Renan Soares (João Pessoa, 21 de maio de 1906 - Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1992), mais conhecido como Kanela, foi 
um treinador de basquetebol, futebol e pólo aquático brasileiro (sem jamais ter sido nadador). 

 
 



2 
O Curso de Caça da 
Turma Esmeralda 
Nota do Redator: Este artigo também será publicado em quatro partes no Boletim da ABRA-PC, devido ao seu 

tamanho e à sua relevância para a história da Caça no Brasil. 

 
PARTE I 

 
 

O Começo... 
 
A minha turma ingressou no primeiro ano da Escola de Aeronáutica em 1958 no Campo dos Afonsos. 

No entanto, em verdade, a maioria já estava no Campo dos 
Afonsos desde o início de 1957 quando, excepcionalmente, o 
Terceiro Ano da EPCAR havia sido transferido de Barbacena 
para o Rio. 

Quando nós, os 
“paraquedistas”, 

chegamos, eu vindo do 
Colégio Militar do Rio de 
Janeiro, os oriundos de 

Barbacena já haviam passado pela seleção de solo no PT-19 
Fairchild no final do ano anterior (nossa turma foi a última a voar 
o Fairchild – a turma seguinte já iria voar o Fokker). 

O nosso curso transcorreu durante os três anos com muitos senões na parte da instrução aérea. 
Para ser mais preciso, só tivemos uma instrução razoavelmente estruturada no Estágio Primário. 

Fizemos toda a fase de Manobras e de Aproximações, o que nos propiciou uma média individual de 
mais ou menos umas 55 horas de voo. 

No Estágio Básico, as coisas se complicaram por problemas 
de manutenção e nós só fizemos Acrobacia e não chegamos, 
sequer, a começar o Voo de Formatura. Terminamos o ano com 
apenas umas 30 horas por piloto. 

No Terceiro Ano, passamos a voar o T-6. O modelo D no 
Estágio Avançado e o modelo G, no Estágio de VI.    

Mais uma vez 
surgiram inúmeros 
problemas, mesmo tendo 
o término do curso sido postergado para 14 de Janeiro (daí o 
Eddie Intendente ter feito uma paródia com a canção 
Esmeralda, um sucesso da época, dizendo: “Vestida de branco, 
de quepe e espalda/ a Turma Esmeralda só sai em janeiro/ 
Porque o Paraninfo é o Brigadeiro, não há mais viagem para o 
estrangeiro” – é que nós, contrariando o desejo do 



Comandante da Escola, Brig Cantalice, que queria que escolhêssemos o então Ministro Melo “Maluco” 
paraninfo, optamos pelo Brig Eduardo Gomes e, consequentemente, perdemos a viagem que já estava 
autorizada). 

Mas mesmo com o atraso do Aspirantado, ainda 
assim, mal completamos as 8 horas de voo previstas para a 
Fase de Formatura de três aviões. No total, no Estágio 
Avançado voamos 50/60 horas por piloto e não fizemos 
formatura de quatro aviões nem a parte tática de Caça ou 
Bombardeio. 

Menos mal que no Voo por Instrumentos, pelo 
contrário, as coisas correram bem e todos da turma saíram 

Aspirantes com cerca de 50 horas sob capota e com o Cartão IFR. 
Face à deficiência da Instrução do Avançado, a Seleção de Caça foi feita levando em conta apenas 

as 8 horas voadas em formatura de três aviões o que, convenhamos, é muito pouco para se avaliar a 
vocação de um piloto para esse tipo de voo (não pode ser esquecido, ademais, que não tivemos essa 
instrução no Estágio Básico do segundo ano).  

O resultado é que o atrito no Curso de Caça foi bem elevado e muita gente que não foi 
selecionada para o curso talvez houvesse sido bem-sucedida se lhes tivesse sido dada a oportunidade. 

Mas, bem ou mal, fomos selecionados 22 pilotos para a Caça (a turma saiu dos Afonsos com 73 
Aspirantes). 

Vinte brasileiros e dois bolivianos seguimos para Fortaleza. Um deles, o Sub Tenente Guido 
Arrien Sueldo que estava conosco desde o Primeiro Ano e o outro, o Sub Tenente Norberto Sorya, que  
se incorporou à nossa turma no Terceiro Ano, já como Oficial. 

 

 
 

A Ida para o Nordeste... 
 
Seguimos para o Nordeste, toda a turma junta. Os de 

Caça e os de Bombardeio. 
Saímos de C-54 do Galeão no dia 01 de março de 

1961. Lembro bem porque na véspera o avião havia 
apresentado uma pane e a viagem foi atrasada 24 horas e 
também porque, quando voltávamos da Ilha, soubemos pelo 
rádio do acidente de helicóptero ocorrido em Petrópolis no 

qual perdeu a vida o 
então Governador do 
Estado do Rio, 
Roberto Silveira. 

 
Aqueles que iriam fazer o Curso de Bombardeio ficaram 

em Natal e nós de Caça seguimos no C-54 para Fortaleza. Aliás, 
convém esclarecer que a turma não seguiu toda para o Nordeste, 
porque os tradicionais problemas que nos perseguiam desde o 2o 

ano da Escola já haviam chegado à Natal, onde os B-26 estavam parados. 
Por essa razão, uma parte dos 

companheiros seguiu para voar 
Reconhecimento de B-25 no 1º/10º GAv em 
Cumbica, outros foram para a ELO do 
Galeão e alguns ficaram na Escola de 
Aeronáutica. Mais tarde, quando se decidiu 
substituir o Curso de B-26 pelo Curso de Jato 



no C-41 Morane Saulnier Paris, tanto o pessoal que havia ficado na ELO, quanto os da Escola, 
seguiram e se juntaram aos que já estavam em Natal.  

 
Deste modo, os Aspirantes de nossa turma acabaram sendo distribuídos por três lugares: 

Fortaleza, os de Caça, Natal, os de Bombardeio que fizeram o Curso de Paris, e Cumbica, os que 
fizeram o Curso de Reconhecimento de B-25. 

 

 
A Chegada em Fortaleza...  

 
Nos apresentamos em Fortaleza no dia 02 (NR: Março de 1961) e ficamos na Base durante cerca 

de 15 dias fazendo um estágio de adaptação. Éramos: 
 Sub Ten Fae Bol Norberto Sorya 
 Sub Ten Fae Bol Guido A. Sueldo 
 Asp Piragibe Fleury Curado 
 Asp Armin Freudenfeld 
 Asp Lúcio Starling de Carvalho 
 Asp Bruno Cariello 
 Asp Normando de Araújo Medeiros 
 Asp João Jorge Bertholdo Glaser 
 Asp Julio Dário Correia de Azevedo 
 Asp João Carlos de Oliveira Castro 
 Asp Geraldo Curcio Filho 
 Asp Aldir Raposo Martins 
 Asp Lucio Gomes de Gomes 
 Asp Getulio Vargas Malafaia 
 Asp Danilo Paladini 
 Asp Ronaldo Ney Telles Belchior de Oliveira 
 Asp Durson de Noronha Santos 
 Asp Thomas Anthony Blower 
 Asp Paulo José Pinto 
 Asp Mario Kallfelz 
 Asp Francisco Laelio de Oliveira Bedê 
 Asp Roberto Gonçalves Marcondes 
 

Durante a nossa breve estada na Base, tivemos como chefe do nosso estágio o Cap Cunha Frota 
(Cmt do ESQD de Pessoal) que logo foi apelidado pela turma de Papai Sabe Tudo, um seriado de TV 
muito popular na época. Tempos depois, 
soubemos que ele já possuía um apelido antigo, 
Raposa Boateira. 

Eram oficiais da Base o Ten Cel Av 
Bertolino, Sub Cmt, o Maj Av Osório, Cmt do 
EC, 1º Ten Av Simões, 1º Ten Av Elislande, 1º 
Ten Av Holleben, 1º Ten Av Studart e 2º Ten 
Av Coutinho, dentre outros. 

Logo de saída, fomos proibidos de ir ao 
Cocorote e ao 1o/4o GAV. 

Estávamos na maior ansiedade para 
conhecer o F-80 no qual iríamos fazer o curso, 
mas não podíamos ir lá vê-lo! 



O Comandante da Base era o Cel Roberto Hypolito da Costa e uma de suas filhas, a Araunã, era 
namorada do Aldir um dos companheiros de turma (casaram-se ao final do ano). Daí sermos chegados 
ao Cel Hypolito e por isso, logo cedo, nos metemos em nossa primeira confusão em Fortaleza. 

A Esquadrilha de Adestramento possuía, dentre seus aviões, um PT-19 e como nós estávamos 
doidos para voar como Oficiais, conseguimos que o Comandante liberasse para nós o PT num final de 
semana enquanto ainda estávamos na Base. Voamos em dupla e, pela escala elaborada, coube-me voar 
com o Aldir. 

Obviamente, foram feitas todas as maluquices possíveis e imagináveis e à noite já havia queixa de 
que haviam sobrevoado a Aldeota a baixa altura. Como consequência, o voo foi suspenso no sábado 
mesmo e o Cel Hypolito, na segunda-feira, reuniu a turma e perguntou quem não havia tirado rasante! 

Acho que só o Normando e o Azevedo ficaram de fora. Todos os que voaram (os que iriam fazê-
lo no domingo não chegaram a ter a oportunidade) levaram quatro dias de detenção. Só não pegamos 
mais por interferência de D. Olga, esposa do Cel Hypolito, que conseguiu quebrar o nosso galho e 
atenuar a punição de forma a que a tivéssemos cumprido na Semana Santa e pudéssemos viajar. 

Sobre esse episódio, soubemos depois que o Cap Wellington 
Carvalho (o Macaco de Cheiro), Instrutor do 1o/4o GAv, fora 
quem havia realmente tirado uns belos rasantes na Praia do Futuro, 
voando com o Fleury. 

Ocorreu que ele estava no Cassino tocando piano no fim da 
tarde e tomando a sua tradicional uca e resolveu mostrar ao Fleury 
como se voava o PT. 

Embora todos nós tivéssemos feito nossas estripulias, as 
fizemos longe da cidade. Não acredito que alguém tenha sido 
ingênuo de fazer besteira à vista. Eu e o Aldir, por exemplo, fomos 
para o litoral Norte e lá azucrinamos a vida de alguns jangadeiros. 
Ele queria, inclusive, trocar de nacele em voo comigo, chegando a 
sair da dianteira que ocupava e ficar em cima da asa quase ao meu 

lado na traseira. 
Eu me recusei veementemente a sair da segurança de onde estava e participar daquela maluquice e 

ele acabou voltando para o seu lugar. Uma outra loucura que fizemos foi entrar 
IMC e tentar voar, eu pilotando, pela bota que ele segurava pendurada pelos 
cordões lá na frente. 

 Mas no final, parece que o Simões ou o Studart viram alguém voando baixo 
lá pelo final da Aldeota e todos acabamos pagando (menos o Carvalho e o 
Fleury, obviamente). 

Outra lembrança que não pode deixar de ser registrada era a pose de alguns 
Instrutores do Esquadrão quando cruzavam com a gente na Base. 
Chamavam particularmente a atenção o Berthier, Comandante, e o Castro Paz. O Blower dizia que o 
Paz fazia tanta pose que parecia estar com poliomielite. 

Passados os 15 dias na Base, fomos para o Esquadrão... 
 

O Início no Esquadrão... 
 
No briefing inicial, o Wellington Carvalho perguntou se havia alguém ali que fora para Fortaleza 

sem desejar. Eu e o Blower levantamos a mão (talvez o Starling também, não tenho muita certeza). 
Depois do briefing, fomos nos reunir com os Comandantes de Esquadrilha e lembro que o 

Carvalho, Comandante de Ouros, não sei como, acabou vindo falar comigo trazendo o Blower, que era 
da Esquadrilha dele, junto. Lembro que ele nos garantiu que nós acabaríamos gostando da Caça. 

O Carvalho, pouco tempo depois, se provou certo... 
Foi quando o nosso novo Comandante, Antonio Henrique, teve de ir a Natal dar uma aula de 

Caça para os estagiários da nossa turma. Ele fez questão de ir liderando uma esquadrilha de instrução 
na qual eu era um dos Alas (o outro era o Azevedo - há dúvidas, pode ter sido o Normando). Não 
esqueço o orgulho que tivemos ao estacionar em frente ao 5o GAv com toda a turma nos assistindo. 



Mas o fato é que eu e o Blower havíamos ido para Fortaleza meio contrariados porque éramos 
ambos noivos no Rio (ele em Niterói da Marly) e ficamos com a maior inveja dos colegas que ficaram 
na Escola e na ELO. Em médio prazo, no 
entanto, isso de pouco teria adiantado, 
porquanto, logo, todos foram transferidos para 
Natal fazer aquela embromação que foi o Curso 
de Jato em C-41. Só o pessoal de Cumbica não 
foi mexido. 

Neste mesmo primeiro dia de Esquadrão, 
foi realizado o tradicional Katrapo de Futebol Sangue e Areia entre Instrutores e Estagiários. Não 
lembro de quanto, mas ganhamos fácil. Aliás, é forçoso reconhecer que o Corpo de Instrutores estava 
completamente desfalcado e eles mal conseguiram compor um time. 

Eram Oficias do Esquadrão: 
 Maj Av Berthier Figueiredo Prates, Cmt 
 Cap Av Ivan Moacir da Frota, Of Op 
 Cap Av Newton Meira de Castro, Of Mat e Cmt ESQDA de Copas 
 Cap Av Wellington Carvalho, Of de Informações e Cmt ESQDA de Ouros 
 1º Ten Av Alberto Baltar, Cmt ESQDA de Espadas 
 1º Ten Av Carlos Alberto Castro Paz, Cmt ESQDA de Paus 
 1º Ten Av Carlos Alberto da Cunha Menezes, Of Mnt 
 1º Ten Med Paulo Fernandes, Of Med 
 2º Ten Av Leônida Russo, Aux de Operações 
 2º Ten Av Ivan Douat Taulois von Trompovsky, Of TB 
 2º Ten Esp Av Assis Joaquim Tabalipa, Aux Mnt 
 1º Ten Esp Com Castro, Of Com 
 Asp Esp Av Lott, Aux de Mnt 
 Asp Esp Fot Carvalho. Seção Foto 
Antes mesmo de iniciarmos a instrução, o Castro Paz foi transferido para o GTE, logo seguido do 

Baltar. Pouco depois, o Maj Berthier passou o Comando para o Cap Frota e se foi para a EPCAR, 
tendo sido designado para substituí-lo o Maj Antonio Henrique que por sua vez, veio de Barbacena. 

Quando começou o voo, eram apenas seis Instrutores! 
Cerca de dois meses depois, chegaram, vindos da EPCAR, o 1º Ten Av Afonso Ferdinando 

Barros, o 1º Ten Av Ajax Augusto Mendes Correia, o 2º Ten Esp Arm Sergio Borges de Miranda (que 
havia sido Sub Cmt da minha Esquadrilha no primeiro ano da EPCAR e de quem nós não gostávamos 
nem um pouco, mas que acabei descobrindo ser um ótimo companheiro depois de conhecer melhor – 
ele havia sido Sargento de Armamento na Itália) e o 2º Ten Esp Av Mario Vicente (que também 
estivera na Itália, mas na ELO). E, da Base, veio o 1º Ten Av Walter Luiz Holleben. 

Com a saída do Baltar e do C. Paz, assumiram as ESQDA de Espadas e Paus o Barros e o 
Holleben. 

O interessante é que nenhum dos três novos Instrutores era piloto de F-80. O Barros e o 
Holleben eram do F-47 e do Gloster, e o Ajax era da turma de 56, que começou de F-47 e terminou o 
curso de T-6 e depois voou Gloster. 

Lembro bem que o Barrinhos, meu Cmt em Espadas, fez hora de nacele comigo supervisionando, 
pois quando ele chegou, nós estagiários, já estávamos perto de completar 50 horas no avião. 

Desta fase inicial da instrução guardo algumas lembranças inesquecíveis... 
Uma estória que ficou célebre foi a do PETS ON, que se passou comigo... 
O Russo era meu instrutor na fase pré-solo e a turma fazia uma onda danada porque dizia que ele, 

como dono da escala de voo, me privilegiava para que eu fosse o primeiro a solar (curioso que não 
lembro quem foi o primeiro; talvez tenha sido o Freudenfeld, pois lembro bem de um voo solo em que 
ele voltou com o motor cheio de mangas – talvez seja exagero, mas que folhas e galhos havia, é certo – 
por ter atropelado uma dita cuja que existia no início do “deserto”). 

Tanto o Russo, como o Trompowsky haviam sido nossos veteranos nos Afonsos e nós tínhamos, 
por isso, bastante intimidade com eles. Mas o fato é que logo na primeira missão, em que o Instrutor 



ficava sentado na borda da nacele com o aluno dando partida e fazendo os cheques subsequentes, eu 
não conseguia fazer o check out (era um cheque que se fazia acionando o sistema de emergência de 
combustível - o botão ficava na lateral direita da cabine ao lado do acionamento do canopy). 

Não deu outra, e eu acabei esbarrando em outro interruptor quando o Russo se debruçou para 
dentro e apertou a minha mão contra o painel. O canopy fechou nas costas dele. 

Parecia desenho animado. Ele deu um gemido e foi escorregando pela borda da nacele para a 
lateral da fuselagem e caiu esparramado no estacionamento.  E eu, amarrado com o motor 
funcionando, sem saber o que fazer.  

O pessoal da manutenção correu em socorro, e ele, dando uma 
demonstração impressionante de profissionalismo, se levantou, limpou a poeira, 
entrou na nacele traseira e ainda me deu 1 hora de instrução. 

Mais tarde no vestiário, quando todos estávamos no chuveiro, o Blower 
chamou a atenção de todo mundo dizendo que estava impresso PETS ON nas 
costas dele. 

Já na fase de pré-solo, alguns companheiros não se saíram bem. O Lúcio 
Gomes e o Durson não solaram e foram logo transferidos para Natal e na fase de 
Voo de Elemento, pela primeira vez na história da Caça, uma turma teve de fazer 
instrução duplo-comando de formatura, consequência da precária instrução 
recebida nos Afonsos. 

Nós tínhamos tão pouca experiência nesse tipo de voo que isso foi uma 
necessidade. Se não tivessem feito assim, é certo que teria morrido gente e logo se 
constatou que alguns de nós não tinha a menor vocação para o métier. 

O Boliviano Sorya e o Bedê foram desligados e o Paladini desistiu. 
O Bedê foi desligado em circunstâncias quase cômicas pois um dos Instrutores, o Onça 

(Menezes), colocou na ficha dele que durante as reuniões ele vinha falando alto consigo mesmo coisas 
do tipo: “Valha-me minha Nossa Senhora, Vai bater, Protegei-me meu Padinho Ciço, Virgem Mãe”. 
Como a Instrução era feita em hot mike, o Instrutor ouvia tudo. 

O Paladini também saiu em circunstâncias curiosas. Ele era um piloto destacado. Durante o voo 
de três aviões nos Afonsos, cheguei a voar com ele na outra ala e pude constatar como ele voava bem, 
me deixando complexado. 

Surpreendentemente, quando ele estava no Equipamento de Voo, saindo, já solo, para um voo de 
Elemento com o Baltar, ele simplesmente disse que não iria mais voar de F-80 e pediu desligamento! 

Foi classificado na Base e algum tempo depois teve uma gaxeta de hélice de T-6 estourada em 
voo, pousando em emergência no meio de Aratacal. Nunca mais voou e passou para o Quadro Extra. 
Anos mais tarde eu soube que ele tinha um tremendo problema de claustrofobia ou coisa semelhante e 
não andava nem de elevador. 

O Freudenfeld também foi desligado logo no início do voo de esquadrilha mas permaneceu no 
ESQD para fazer o “Curso de Piloto de Jato” (que feito no 1o/4o GAv era muito melhor do que o feito 
em Natal, de C-41 Paris). 

Nesse curso eles faziam voos solo, voo por instrumentos, viagens e algumas missões de formatura 
de elemento. 

 

Fim da Parte I 
 

 
Cel Av Paulo José Pinto 

Piloto de Caça no 1o/4o GAv, em 1961 
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