
1

Ano XX

Nº 116

MAI/JUN

2016Notícias

ensagem da DiretoriaM
Prezados amigos
Estamos todos de parabéns pela recente apresentação, na Suécia, do

nosso próximo avião de caça, o Gripen NG.
Da mesma forma que no passado o P-47, F-8, F-103, F5-E, A-1 e o

F-2000 revolucionaram a nossa doutrina de operação, também essa nova
aeronave certamente haverá de fazê-lo.

Urge nos prepararmos para esses novos tempos que se descortinam
para a Caça, com redobrada atenção na qualificação de pilotos e na
adequação da estrutura organizacional da Força, de modo que possamos
empregar esse novo avião de combate em todo o seu potencial. Como
dizem os nossos amigos suecos, muito mais do que uma aeronave, é todo
um sistema que está sendo adquirido, o qual permeia todos os estratos
administrativos e operacionais da Força Aérea e do próprio País.
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29 de julho
    Aniversário do 1º/4º GAv

    05 de agosto
    Aniversário da Terceira Força
Aérea

gendaA

Dentre as inúmeras ações a adotar nessa implantação, vislumbramos
as relacionadas às áreas de: Pessoal - formação, treinamento e fluxo de
carreira; Logística - política de manutenção, (reparáveis, não reparáveis,
CLS, nacionalização); Armamento - Base Industrial de Defesa (produção
e plano de carga); Tecnologia da Informação (TI) – guerra centrada em
rede, datalink, cyberwar; Finanças - planejamento orçamentário compatível;
etc.

No limiar de uma nova era, nunca é demais lembrar uma célebre
frase de um ás da 2ª guerra mundial:

A Caça, por definição, é uma arma de elite. Confiando a pilotos super
selecionados aviões de preço quase incalculável, concebidos por engenheiros de gênio e
executados por conscienciosos e esmerados especialistas, criou-se um instrumento de
extraordinária eficácia, mas também de extrema delicadeza. Instrumento afiado como
navalha, que precisa ser utilizado por mãos ao mesmo tempo firmes e sensíveis. Se
usado como faca de açougueiro, não se deve espantar em vê-lo embotado.

Tenente General Adolf  Galland
Comandante-Chefe da Caça Alemã (1939-1945)

Uma vez mais, nobres pilotos de caça, estamos de parabéns e certos
de estarmos à altura dos novos desafios que se nos apresentarão.

Senta a Pua!

07 de agosto
    Aniversário da Base Aérea de
Natal

20 de agosto
    Aniversário da ABRA-PC

21 de agosto
    Aniversário da Base Aérea de
Canoas

Às Unidades aniversariantes os votos de ventos sempre favoráveis
na realização de todas as missões e, em especial, à Terceira Força Aérea,
nosso “Comando de Caça”, tão sonhado e cantado no passado.

Senta a Pua!!
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apo-RádioP
Assuntos Gerais e de Administração

1 - Composição da Diretoria da ABRA-PC:

P   ara conhecimento de todos os Associados, a atual Diretoria da ABRA-
   PC tem a seguinte composição, conforme se encontra apresentado

na página da Associação na Internet www.abra-pc.com.br:

DIRETORIA 2015/16 DA ABRA-PC

PRESIDENTE DE HONRA:

Brigadeiro do Ar Nero Moura

PRESIDENTE:

Brig Ar R1 Teomar Fonseca Quírico

VICE-PRESIDENTE:

Maj Brig Ar R1 Álvaro Luiz Pinheiro da Costa

DIRETORES:
Cel Av Ref  Odilon Holmitives Pereira

Cel Av R1Silvio Potengy
Cel Av R1 Roberto Cezar Salvado Fleury Curado

Cel Av R1 Ricardo Domingues de Mattos
Ten Cel Av R1 Gilberto Pedrosa Schittini

CONSELHO DELIBERATIVO:
Ten Brig Ar R1 Marco Aurélio Gonçalves Mendes

Brig Ar R1 Américo Soares Filho
Cel Av Ref Ajax Augusto Mendes-Correa

Cel Av R1 Reinaldo Peixe Lima

CONSELHO FISCAL:
Maj Brig Ar R1 Paulo Hortênsio Albuquerque Silva

Maj Brig Ar R1 Jorge Cruz de Souza e Mello
Cel Av R1 Sérgio Ribeiro
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REPRESENTAÇÕES REGIONAIS:

BRASÍLIA (DF): Alexandre Bukowitz – Cel Av R1

PORTO ALEGRE (RS): Antônio Ricieri Biasus – Cel Av R1

NATAL (RN): Henrique Raymundo Dyott Fontenelle Sobrinho – Cel
Av R1

2 - Responsabilidade dos Associados: Cada associado é
responsável por efetuar o pagamento da mensalidade da Associação e
também por manter seu endereço postal e eletrônico atualizado junto à
ABRA-PC. Diversos mimos e ABRA-PC Notícias são devolvidos pelo
correio devido ao endereço do sócio estar errado no nosso cadastro.

3 - Desligamento por inadimplência: Em conformidade com
o Estatuto da ABRA-PC, informamos que associados inadimplentes por
mais de seis meses, que não tenham entrado em contato conosco para
explicar a situação, serão desligados da Associação.

4 - Boletim Digital: O ABRA-PC Notícias impresso implica em
gastos significativos de correio, que se agravaram a partir do início deste
ano, com o aumento das tarifas postais da EBCT, que quase dobraram.
Por isso e em consonância com a tecnologia, a partir da edição de agosto
de 2016, o ABRA-PC Notícias bimestral passará a ser digital e será
encaminhado para o endereço eletrônico de cada associado, como se
encontra no cadastro da Associação. Aqueles associados que desejem
continuar a receber o ABRA-PC Notícias em papel deverão entrar em
contato conosco até julho.

5 - Palestra no ClubAer: A ABRA-PC coordenou uma palestra
do Cel Av R1 Marcus Vinicius Pessoa sobre o “Equilíbrio entre aeronaves,
sistemas de armas e sistemas de gestão das operações para Operações
Aéreas Militares – Visão do contexto israelense”, que será realizada no
Clube de Aeronáutica (Centro), no dia 08 de junho de 2016, com início às
09:30. Resumo: No moderno cenário das Operações Aéreas Militares é
necessário que se tenha uma capacidade equilibrada, considerando
aeronaves, sistemas de armas e sistema de gestão das operações. Isto é
particularmente verdade quando consideramos uma doutrina militar que
privilegia a defesa, e durante operações de Defesa Aérea. Nesse contexto,
o Sistema de Gestão das Operações atua como um fator multiplicador de
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Aprovação de novo associado

post mortem

O   Capitão Tenente (CT) Bruno Rodrigues, piloto da Marinha do
Brasil, que faleceu em acidente com aeronave A-29 em Campo Grande
em Curso de Liderança, foi aprovado pela Diretoria da ABRA-PC como
Associado Extraordinário, post
mortem, por indicação do Ten Cel Av
Alessandro Cramer, seu
Comandante à época no 3º/3º GAv.

O CT Bruno Rodrigues
iniciou sua carreira como Aviador
na Academia da Força Aérea,
realizando os estágios básico e
avançado nas aeronaves T-25 e T-
27. Posteriormente, realizou o
Curso de Caça nos EUA, na Base
Aeronaval de Kingsville – TX na
aeronave T-45C Goshawk.

Retornando ao Brasil serviu
no ESQD VF-1 da MB, na Base
Aeronaval de São Pedro da Aldeia,
onde voou o A-4 Skyhawk. Em
intercâmbio com a FAB, o CT
Bruno foi designado para servir no
3o/3o GAv, ESQD Flecha, na Base
Aérea de Campo Grande, para
realizar o Curso de Liderança de
ESQDA com aeronave A-29 Super
Tucano, onde recebeu o código de
Flecha 100.

força nos vários cenários de engajamento. Para ilustrar a apresentação serão
citados exemplos dentro do contexto israelense. Informações sobre o
palestrante podem ser obtidas em http://br.linkedin.com/in/
marcuspessoa.
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Quando a gente voa

qualquer pista serve...

Subject: Qualquer pista serve...
From: mottalh@terra.com.br
Date: Sun, 8 May 2016 18:17:43 +0400

Alô Caçadores do meu Brasil distante!

C  om muita alegria relembrei as aventuras vividas naqueles famosos
TA (N.R.: TA = Tiro Aéreo) em Canoas onde a descontração e

alegria imperavam entre os momentos de grande profissionalismo de todos
os envolvidos na missão.

Interessante saber que nos tornamos mais uma das “lendas vivas” da
Aviação de Caça do Brasil e a Torre de Canoas ainda deve lembrar de uma
das mais belas passagens baixas com asas inclinadas daquele ano.

Quanto ao “rigoroso”...eu e o heavy hand (lembra?) só seguíamos a
máxima do então Cap Cury, hoje MB, que dizia: “se o garoto é esforçado,
dá um esfregão para ele...”.

Grande abraço a todos, novos e velhos caçadores que têm ou tiveram
o privilégio de fazer parte da nossa história.

A La Chasse!

Luis Henrique Motta – Piloto de Caça turma de 1985 no 2o/5o GAv
Centauro 74 – Agora voando sobre as areias do Middle East

O CT Bruno, à época, solicitou sua inclusão como Associado da
ABRA-PC, o que não foi possível devido às condições estabelecidas no
antigo Estatuto da nossa Associação. Infelizmente, no dia 07 de julho de
2012 o Capitão Tenente Bruno sofreu um acidente fatal no A-29A FAB
5731, quando liderava um Elemento em uma missão de navegação.

Com a recente modificação do Estatuto da ABRA-PC aprovada na
última RAC, a Diretoria pôde finalmente aprovar a indicação do Ten Cel
Av Cramer para inclusão do CT Bruno, post mortem, no quadro de
Associados Extraordinários da ABRA-PC, por unanimidade, de acordo
com o Artigo 3o, no 3, do Estatuto e com a Ata de Reunião da Diretoria no

232, permitindo-nos atender e fazer justiça à anterior solicitação desse
Piloto de Caça, nosso novo sócio.
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Adrenalina

Gilberto P Schittini <gschittini@terra.com.br>
Mar 2, 2015, às 5:27 PM
Para: “Teomar Quírico”

N  as festividades do Sete de Setembro de 1973, o Grupo (N.R.: 1o

GAC) se deslocou para Anápolis com 32 AT-26 para participar do
desfile.

Estávamos os dois Esquadrões formados em Batalha (antiga 1000,
500 e 45) espalhados pelo céu do planalto central, quando na vertical do
BRS o França cantou, “Fantasma 10 horas nível” e um 707 da PANAM
passou dentro da formatura.

Schittini

Clássicos da Aviação de Caça

P-51 Mustang

U m dos mais efetivos, famosos e bonitos caças da Segunda Guerra
Mundial, o P-51, foi projetado para atender a um requisito da Royal

Air Force (RAF) de Abril de 1940.
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O North American Aviation (NAA) P-51 Mustang foi um caça norte-
americano de longo alcance usado na 2a GM, no início da Guerra da Coreia
e em outros conflitos, como o Norte da África, Mediterrâneo e Itália, além
de limitado serviço contra o Japão.

O Mustang foi originalmente projetado para utilizar o motor Allison
V-1710. O protótipo voou pela primeira vez em 26 de outubro de 1940 e
a aeronave voou operacionalmente pela primeira vez com a Royal Air Force
(RAF).

O P-51C, com um tanque de combustível extra, atingia autonomia
de voo que lhe permitia escoltar na ida e na volta os bombardeiros aliados
e foi decisivo para o sucesso dos bombardeios sobre a Europa ocupada
pela Alemanha a partir de 1943.

Antes da introdução do P-51, os bombardeiros pesados aliados
dispunham de escolta dos caças P-47 Thunderbolt apenas em parte do
caminho até o alvo a ser bombardeado, e a Luftwaffe rapidamente aprendeu
a atacar os bombardeiros além do alcance dos caças de escolta.

Em torno de 50 Forças Aéreas do mundo adquiriram e operaram o
Mustang por muitos anos, até o início dos anos 80. Quando a USAF
modificou sua designação de aeronaves nos anos 50, o Mustang passou a
ser denominado F-51.

Variantes:
NA-73X: O primeiro protótipo da North American Aviation (NAA).
Mustang Mk I (lotes NA-73 e NA-83): Os primeiros 320 caças

para a RAF e um segundo lote de 300, todos designados Mustang Mk I.
P-51 (lote NA-91): A USAF encomendou 150 caças em setembro

de 1940, nomeados inicialmente como Apache mas logo após o nome
foi mudado para Mustang.
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A-36A Apache (lote NA-97): Modificação solicitada pela USAF
em 1942 para bombardeio de mergulho, num total de 500, equipado
com freios de mergulho e pilones.

P-51A (lote NA-99): A USAF encomendou 310 P-51A, 50
entregues à RAF como Mustang MK II. Todos os modelos até aqui
utilizavam motores Allison V-1710.

XP-51B (lote NA-101): Dois P-51 da USAF que foram alocados
para testar o motor Rolls Royce Merlin, produzido sob licença pela
Packard.

P-51B (lote NA-102): Primeiro modelo fabricado com o Packard
V-1650 Merlin, com fuselagem razorback e 4 metralhadoras 12,7 mm
(.50).

P-51C (lote NA-103): Em 1943, o Mustang passou a ser
produzido também em Dallas, TX, além da planta original em
Inglewood, CA, utilizando a versão para médias altitudes V-1650-7 do
Packard-Merlin. Na RAF foi nomeado Mustang Mk III. Foram
construídos cerca de 1.750 P-51C.

P-51D (lotes NA-106 e NA-109): O Mustang mais produzido,
com 8.102 unidades, com modificações na fuselagem e nas asas, quilha
dorsal e canopy bolha, com seis metralhadoras 12,7 mm (.50). A RAF
recebeu 280, denominados Mustang Mk IV.

P-51K: Produzido na fábrica de Dallas com hélices Aeroproducts
em lugar das habituais Hamilton Standard, com 1.500 unidades.
Designação da RAF Mustang Mk IVA.

P-51H: surgiu ao final da 2a GM e apenas 555 foram produzidos
até o V-J Day (Dia da Vitória no Japão).

Quantidade total produzida: Aproximadamente 15.018
aeronaves dos diversos modelos, incluindo 200 que foram construídas
na Austrália.

Especificações (Modelo: P-51D Mustang):
Comprimento: 9,83 m (32,3 ft) e Envergadura: 11,28 m (37,0 ft);
Peso vazio: 3.465 kg (7.640 lb) e Peso máx. de DEP: 5.490 kg
(12.100 lb);
Potência: 1.490 hp (1.110 kW) (Packard V-1650-7 V12, refrigerado a
liquido);
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Demonstrativo Financeiro
Resumido

Saldos em 31 de maio de 2016
Saldos ABRA-PC
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                    22.410,15
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO               80.282,27
Sub-total recursos ABRA-PC 102.692,42

Média das Receitas e Despesas
Média das Receitas               21.424,51
Média das Despesas de Custeio     8.625,91
Média de Despesas Eventuais     4.151,90

Fundos Especiais (*)
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     2.961,16
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)   72.223,05
Sub-total dos Fundos Especiais    75.184,21

(*) A origem desses recursos deve-se à doação de cem mil reais pelo
Brig Magalhães Motta à Associação Brasileira de Pilotos de Caça.

Velocidade máxima: 703 km/h (379 KT) e Cruzeiro de: 580 km/h
(313 KT);
Alcance: (MTOW) 2.755 km (1.710 mi);
Teto máximo: 12.800 m (42.000 ft) e Razão de subida: ~3.256
pés/min;
Metralhadoras: (P-51D) seis, calibre .50 (12.7 mm);
Foguetes: 6 ou 10 foguetes de 5' (127 mm); e Bombas: 453 kg (999
lb).

(Dados da Wikipedia e do livro The Great Book of Fighters)
Para quem tiver curiosidade, segue o link para visualização 360o do

cockpit do P-51
http://www.stclairphoto-imaging.com/360/P51-Mustang/

P51_swf.html.
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A interpretação da letra do
“Carnaval em Veneza”

ara refletirP

Em 27 de maio de 2015, o Cel Av Rodrigues (Jaguar 18), levantou
uma dúvida sobre a interpretação da letra do nosso Carnaval em Veneza,
já discutida aqui ad nauseam: “de 40” ou “D40”?

Até onde sabemos, na 4a-feira de Cinzas no dia 07 de fevereiro de
1945 surgiu a letra do “Carnaval em Veneza”, no Bar do “Albergo Netuno”,
de autoria do Rui, Perdigão, Meira, Rocha e Pessoa, inspirados em uma
missão executada pela “Azul” (Horácio, Lima Mendes, Rui e Torres) no
mesmo dia, onde a reação da AAAe alemã foi violenta.

Após a apresentação do “Carnaval em Veneza” no dia seguinte, no
“Clube Senta a Pua”, a música se tornou o Hino do 1o Grupo de Caça na
Itália, tornando-se posteriormente o Hino da Aviação de Caça no Brasil.

No último Boletim da ABRA-PC, considerávamos a dúvida dirimida,
achando que nossos Veteranos teriam se enganado tanto no calibre do
canhão como da metralhadora antiaérea alemã, por mais improvável que
isso pudesse parecer. Entretanto, o Cel Kauffman, nosso dileto Associado,
encaminhou à Associação o e-mail abaixo, trazendo mais escuridão às
trevas:

Flavio Kauffmann
<kau@flightplan.com.br>

Mar 20
Amigo Zega,
A razão desta missiva é a premência

em dar continuidade à “fita banana” da letra
do “Carnaval em Veneza”, do último
informativo da ABRA-PC, trazendo minha
colaboração como “ad libitum de almeida”.

(Afinal, afinal afinal... A resposta esperada?)
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Como é do conhecimento de
quase todos, e principalmente da
ABRA-PC, onde apresentei há
quatro anos atrás minha intenção
de escrever um romance histórico
tendo com pano de fundo a
campanha do Jambock na Itália,
planejando concluir a coisa em seis
meses (380 páginas depois, ainda
não vejo luz no fim do túnel!).

Sigo, desde então, minha
sina como pretenso escritor, o que
tem me levado, por dever de ofício, a viajar pelos diversos cenários da odisseia do
Primeiro Grupo de Caça na guerra.

Não sou historiador e tampouco poderia ser, já que um ficcionista é no fundo
um mentiroso. E é fato, que mentirosos não dão bons historiadores…

Mas, como minhas andanças terminaram por me levar recentemente, em pesquisa,
ao “Campo do Sufoco”, como a ele se referia o Ari naquele longínquo “visgo”1 dos
anos oitenta, ou “Suffolk Field” como os locais o chamavam na Segunda Guerra,
hoje denominado aeroporto Francis S. Gabrewsky (foto), e à antiga fábrica da Republic
(P-47) em Farmingdale, na área geral de Long Island, resolvi puxar o fio dessa
meada...

Veja lá:
O Cel Camazano Alamino (respeitado historiador e insigne conselheiro do

INCAER) e o Cel Janvrot (Piloto de Caça da primeira turma e o homem que acertou
a bomba de F-8 na janela da casinhola, que foi montada numa demonstração de 22
de abril no estande Limatão2, na frente daquele morrote, que eu vi com esses olhos
que a terra há de comer!) estão ambos cobertos de razão: a aeronave distribuída ao
Grupo na Itália era o P-47 D30.

Ocorre que o protótipo D25 e o modelo D30 trouxeram duas inovações (capota
bolha e retirada de quilha superior do modelo antigo D22, o último Razorback), que
modificaram o comportamento da aeronave numa condição específica: de comando
cruzado).

Segundo um velho (mas, bota velho nisso!) sargento da USAAF me contou, na
fábrica em Farmingdale, os técnicos americanos já estavam desconfiados dessa limitação,
que quase ocasionara um acidente fatal com o Ce. Griffith, famoso Ás do Pacífico,



14

que passou a ser, no final da guerra, piloto de provas da Republic (líder do escalão de
D25 na foto).

Mas a certeza do problema só veio com um reporte do 1o Grupo de Aviação de
Caça, feito pelo Sargento Jaime e pelo Tenente Lima Mendes, de Tarquínia, logo após
o acidente em 7 de novembro de 1944, que causou a morte de Olsen Sapucaia, o

“Cocinha”, segunda perda em combate do
Grupo.

Lima Mendes simulou em voo as
condições do acidente mas, diferentemente
daquele famoso piloto do GDA3, escapou para
atestar que os comandos travavam em voo pela
falta da quilha retirada.

Aquele reporte do 1o Grupo de Caça
chegou à fábrica e gerou um boletim técnico de
instalação urgente de uma quilha triangular
na corcova de todos os modelos de D30, com
a recomendação de que passassem
a adotar o nome de D40 a partir

dessa modificação, feita nas coxas no caso do 350th FG, em meio ao lamaçal do
Lazio. Gerou também um elogio para o setor de material do Jambock, pelo comando
da 12a Força Aérea.

A partir dessa data, os modelos ainda em linha de montagem adotaram a
mesma denominação D40 e só tinham de diferente do D30, a tal quilha e o visor K-
14, que substituiu o Mark VIII. Desse modo, desde 13 de novembro de 1944, todos
os P-47 do Jambock, que eram D30, passaram a ser chamados D40.
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Como a missão que gerou a paródia Carnaval em Veneza ocorreu em fevereiro
de 1945, não me parece haver nenhuma dúvida: A letra certa é: “Flack! Flack! Esse
é D40!”.

E antes que algum engraçado me sacaneie pela ironia histórica do tema, também
não é: “Fuck! Fuck! Puxa, como esquenta!”, como cantavam os finados Hidegaldo e
Filé de Borboleta.

Um abraço, Kau”
N.R.: Os canhões-metralhadora antiaéreos alemães eram de 20 mm – FLAK 30
e 38 – e 37 mm – FLAK 36, 37 e 43 – e o canhão antiaéreo FLAK 40 era de 128
mm.
N.R. Particularmente, eu acredito que nossos Veteranos sabiam exatamente os
calibres antiaéreos alemães e que a informação do KAU está correta... O P-47
D30, após instalação da quilha, passou a ser chamado D40 e, naturalmente, tinha
.50, e assim foi corretamente inserido pelos Veteranos no “Carnaval em Veneza”.
Entretanto, a interpretação cabe a cada um, até que “Afinal” algum Veterano nos
esclareça.

Notas:
1 “Visgo”: denominação carinhosa dos degraus situados entre os prédios do “Grupo”

e dos 1o e 2o Esquadrões (naquela época), que ficavam cheios de pilotos sentados ou
esboroados, dependendo do estágio da modorra, “grudados”, discutindo sobre assuntos
filosóficos relativos à Aviação de Caça e quaisquer outras coisas.

2 “Limatão“ era um estande da época em que não havia estande na Marambaia e que
ficava ao lado da pista de Santa Cruz, dentro da Base. O nome era em homenagem ao Lima
Mendes.

3 Nos anos 80, o 1º GDA teve um Oficial de Material que resolveu simular na BAAN
um acidente, com perda total, ocorrido com um F-103E em Campo Grande, porque não
estava convencido da pane, e conseguiu outra perda total, replicando o acidente.
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1º GDA recebe

seus F-5EM
O 1º Grupo de Defesa Aérea, sediado na Base Aérea de Anápolis,

recebeu formalmente, em 15 de fevereiro de 2016, sua dotação de aeronaves
F-5EM.
O 1o GDA operou as aeronaves
Mirage III, F-103E e D (biplace)
de 01 de outubro de 1972 até
dezembro de 2005, quando fo-
ram desativados, e, em seguida,
os Mirage 2000 (F-2000) que
os substituíram, até dezembro
de 2013. Entre 2013 e 2016, o
GDA operou F-5EM
emprestados de outras UAe até
que, oficialmente, em 15 de
fevereiro de 2016, tivesse sua
dotação própria de aeronaves
F-5EM.

A cerimônia de chegada das aeronaves F-5EM para inclusão formal
na dotação do 1º GDA, contou com a participação do Esquadrão Jaguar,
sob o comando do Ten Cel Av Paulo Cezar FISCHER da Silva, e de militares
do Esquadrão de Suprimento e Manutenção e do Esquadrão de Material
Bélico.

orum nº 57F
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As ilustres presenças do Chefe do Grupamento de Apoio de Anápolis e do
Comandante da Base Aérea de Anápolis, Ten Cel Av Francisco Bento
ANTUNES Neto abrilhantaram o evento.
Com esta decisão, fruto de diversos estudos operacionais e logísticos do
Comando da Aeronáutica, que visou equipar a Unidade Aérea com um
vetor de alta performance até o recebimento dos novos Gripen NG, os Tigres,
como são conhecidos os caças F-5EM, juntaram-se aos Jaguares para
manter, diuturnamente, a proteção e defesa do Planalto Central.

Raphael Hassin KERSUL – 1º Ten Av
Caçador # 1517 no 2º/5º GAv em 2010 – A-29 Esquadrilha Paus

Interceptação pelos F-5M do 1o GDA da
aeronave conduzindo a Tocha Olímpica
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 Cap John William Buyers

AAF 0-438493

ossos Líderes, nossos Mestres
nossos Mitos

N
Veteranos da Itália

Faleceu em 23 de abril de 2016,
em Recife - PE, aos 96 anos de
idade, o último Brasileiro que voou
em combate na Itália durante a
Segunda Guerra Mundial no 1o

Grupo de Caça, o Maj Av John W.
Buyers.

Nascido de pais norte-
americanos em Juiz de Fora – MG,
viveu até a adolescência no
interior de Minas Gerais. Sua
família mudou-se para os EUA
pouco antes do início da Guerra
e, após o ataque a Pearl Harbor,
o Buyers foi voluntário para a
USAAF.

Pouco após a entrada do
Brasil na Guerra, em agosto de
1942, Buyers foi enviado para a
Base Aérea de Natal, onde
conheceu o Major Nero Moura.
Com a criação do 1o Grupo de
Aviação de Caça em dezembro de
1943, Nero Moura solicitou que
o Buyers fosse o Oficial de
Ligação da nova Unidade

Brasileira com o Comando Norte-
americano em Washington.

Buyers acompanhou o Grupo
durante todo o treinamento na
Flórida, Panamá e Suffolk (Nova
Yorque), e embarcou juntamente
com eles para a Itália, em setembro
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de 1944. No Teatro de Operações
(TO) foi essencial para o
relacionamento entre pilotos
brasileiros e norte-americanos e
inclusive conseguiu para o Grupo
um B-25 Mitchel, o “Desert Lil”,
que foi utilizado como aeronave de
transporte até o final da campanha,
quando acidentou-se em Atenas.

Com o acúmulo das perdas de
pilotos no Grupo, sem
recompletamento, Buyers foi
voluntário para voar missões no P-
47 Thunderbolt, ao lado dos nossos
Veteranos. Até o final da Guerra, ele
voou 23 missões de combate, tendo
sido atingido apenas uma vez pela

AAAe alemã, a maior parte das suas
missões foi voada na Ala do
Fortunato (Brig do Ar Fortunato
Câmara de Oliveira, falecido em 02

de abril de 2004, criador da
Bolacha do 1º Grupo de Caça por
iniciativa do Buyers).

Após a Guerra, o Buyers
passou para a Reserva como
Major da USAF e retornou ao
Brasil, onde estabeleceu família
em Recife – PE. Com justiça, foi
declarado Jambock Honorário
pelos Veteranos do 1o Grupo de
Caça.

Com a morte do Maj Av John
W. Buyers, encerra-se o capítulo
dos pilotos que voaram no 1o

Grupo de Caça na Itália durante
a Segunda Guerra Mundial.
Deixou esposa, a Sra. Maria
Izabel, filhos, John Buyers Jr. e
Ann Marie, e quatro netos.
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109
O primeiro ESPC

- 1946 -
(Aspirantes de 1945)

1

stória informal da CaçaE

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. A Parte I, publicada no Boletim 114, descreveu o começo da carreira do
autor na Aeronáutica, seu primeiro encontro e convívio com os Veteranos do 1o GpAvCa
na 2a Guerra Mundial na Itália.

A Parte II, publicada (na edição)no Boletim 115, descreveu o começo da
organização da Caça no Brasil, com os 1o, 2o e 3o Grupos de Caça e suas diferentes
aeronaves, o USBATU e o 1o R Av. Além disso, discorreu sobre o curso dos 36
alunos do primeiro ESPC, os código-rádio PIF-PAF e PACAU, e o estande de tiro
aos pratos em Santa Cruz.

Parte III
Após a montagem do Estande da Marambaia, para realizar o Tiro

Aéreo os problemas a serem resolvidos ainda eram mais complexos:
- preparar dois T-6 para o reboque de biruta, reforçando a estrutura e

instalando mecanismo de reboque e o comando de liberação da mesma em
voo;

- arranjar as birutas;
- tinta para a pintura das ogivas da balas (azul, vermelha, amarela e

preta); e
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- bolar, preparar e treinar o lançamento da biruta que foi solucionado
de maneira inédita e até cômica. Transcrevo aqui como o Magalhães Motta
descreveu a solução dada a este problema.

“O pessoal de armamento se desdobrou na busca de soluções as mais diversas.
Foi imaginado um carrinho sobre o qual a biruta correria na pista, mais ou menos
como as rodas usadas no lançamento da biruta de P-47.

A questão é que esta era plana, enquanto a biruta do T-6 era um cone de 1,2
metros de diâmetro, com um anel de vergalhão na boca.

Alguém, que infelizmente não me lembro o nome, surgiu com uma ideia que
pareceu maluca  mas, na falta de outra, resolveu-se tentar. O avião ficava na cabeceira
da pista e o cabo reboque era estendido à sua frente, eram trezentos metros, até onde
se encontrava um jipe com a biruta, na margem direita do acostamento.

Quando o avião iniciava a corrida, o jipe saía em desabalada carreira; o avião
saía do chão e iniciava uma subida forte, mais ou menos ao passar pelo jipe que
continuava correndo.
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Quando o cabo ficava esticado, ou pouco antes, o sargento que se encontrava em
pé no jipe, segurando nos braços a biruta, lançava-a para cima e lá se iam avião, cabo
e biruta. O estranho é que funcionou!

Assim operamos anos e vários “especialistas” em lançamento de biruta se
formaram em SANTA CRUZ. Aparentemente o risco era grande, mas que eu saiba,
só tivemos um acidente. O cabo reboque se enrolou no jipe provocando sua capotagem;
ninguém se feriu seriamente. Já não estava na Base e desconheço os detalhes”.

Nota – O “alguém que infelizmente não me lembro o nome” é fácil de
entender, pois o processo já era usado pelos americanos no Panamá e o
pessoal de armamento do 1º Gp Av Ca o adaptou para nós, coisa que o
Magalhães Motta não sabia porque lá não estivera com eles.

Os colegas aspirantes estavam, a seu turno, ajudando na implantação
das rotinas de suas respectivas seções, como por exemplo, na seção de
operações, o controle das escalas de voo e o acompanhamento da execução,
por cada estagiário, das diversas missões do programa de voo, na seção de
manutenção acompanhando o desenrolar das revisões e a disponibilidade
a ser entregue ao operações para escala de voo, enfim, estávamos ajudando
e ao mesmo tempo aprendendo (ou vice-versa?).

E fomos exaustivamente utilizados, porque enquanto eles voavam
na nossa instrução de Ás e Três, o aspirante da seção dava continuidade
ao trabalho no solo e era necessário que aprendêssemos o trabalho quanto
antes.

Em consequência dos acidentes, perdêramos quatro aviões e por falta
de disponibilidade o ritmo da instrução decaiu. O moral, tanto o nosso
como o “DELES”, também foi afetado.

Logo no início da instrução, no Brasil, em um espaço de 20 dias, são
perdidos dois colegas que haviam passado pela guerra!!! Foi dose. Dessa
vez, estávamos ombro a ombro com “ELES” e sentimos as mesmas
emoções.

Com essa experiência, embora soubéssemos, mas a ficha ainda não
havia caído, ou não havíamos realmente nos conscientizados do verdadeiro
significado do que “ELES” haviam passado na Itália perdendo colegas na
razão de três por mês. Contado assim no papel frio, 62 anos depois, é
impossível passar, com fidelidade, o que sentimos. Falo por mim, mas
acho que todos os colegas meus, aspirantes, se sentiram da mesma forma.
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Rendo aqui a minha humilde homenagem a todos que estiveram na Itália
encarando aquela “barra”.

No nosso caso, enquanto aguardávamos o recompletamento dos T-6
a ser feito por Lagoa Santa, e com a instrução de voo em ritmo mais lento,
para melhorar o moral, foi autorizado o famoso “rambles”, nos quais fomos
conhecer a região.

Quando recomeçamos já com o recompletamento dos T-6, foi hora
de tirar o atraso e a instrução corria direto de 6 da manhã até o pôr do sol
(e mais ainda quando do voo noturno) sete dias por semana com uma
folga semanal que era em dia diferente, para cada esquadrilha, em cada
semana.

Ou seja, éramos internos mesmo e não havia descanso porque até
mesmo no cassino o assunto era o mesmo – INSTRUÇÃO – não só a de
voo, mas também a teórica.

Em 30 de agosto tivemos mais um acidente, também em choque no
ar, neste caso durante o peel-off, no qual faleceu o Lima Mendes.

Desde cedo, não sei precisar quando, iniciamos a instrução de solo
com vistas a conhecer a GARÇA que, em breve, iríamos solar.

Na parte externa a leste do hangar, em salão junto à entrada central
do mesmo havia um Centro de Treinamento Técnico – C.I.T, com um P-
47 totalmente sem pele, sobre cavaletes, de forma a permitir a visão das
suas entranhas e o funcionamento dos seus sistemas, onde eram treinados
os mecânicos.

Ali nós passamos boa parte do nosso tempo, estudando e vendo os
sistemas funcionando. Podíamos operar os sistemas, trem, flaps, cowl flaps,
etc., sentados na nacele. Este treinamento nos permitiu conhecer muito
bem o avião antes do primeiro voo.

Paralelamente tínhamos aula teórica dos procedimentos, rotina de
cheque externo, partida, cheque do motor, decolagem, e assim por diante.
Conforme essas aulas iam progredindo, já começamos a fazer hora de nacele
usando os P-47 do Segundo que estavam estacionados no lado oeste do
hangar.

Este estacionamento tem a sua história. Ele era, como hoje, uma
área de concreto que ia do hangar até a grama (ou ao mato?), como ainda
é hoje, só que com, talvez, um terço da largura; os P-47 estacionados,
mesmo com a bequilha quase na grama, deixavam um espaço muito
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Foto do Dantas que mostra o estacionamento dos P-47 do 2º Gp Av
Ca. Ele está a dois passos de entrar no Grupo. Observar a distância
entre os P-47 e a parede do hangar onde a sombra dele é interrompida.

pequeno entre a hélice e as instalações externas do hangar onde os dois
esquadrões estavam instalados, não permitindo o táxi em “S” e ainda
passávamos com as pontas das asas muito perto das hélices dos P-47
estacionados e das paredes.

Uma curiosidade é que eles eram municiados naquela posição e
tivemos um incidente de uma rajada de .50 atingir o hangar. A nossa
segurança era que o P-47 ficava na posição de três pontos. Por muitos
anos ainda se podia ver as marcas nas paredes e nos vidros do hangar.
Ninguém se feriu.
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Trem que chegava até a
BASC, ao lado do “Bibicão”
com dirigível ao fundo.

Conforme progredíamos nos estudos éramos submetidos a provas
escritas de elevado grau de exigência e no treinamento de nacele o instrutor
frequentemente, a nosso pedido ou por sua própria iniciativa, subia na
asa, tirava nossas dúvidas e/ou fazia as suas próprias perguntas avaliando
o nosso progresso dentro da nacele e nos diversos procedimentos.

A partir dos procedimentos, a hora de nacele passou a ser feita todo
equipado, ou seja, macacão, papo amarelo, luvas, capacete (ainda de pano),
bote e paraquedas e, tanto quanto aguentássemos, a máscara de oxigênio.
Assento na altura de voo.

A familiarização na nacele terminou com o famoso cheque de olhos
vendados (com a gravata preta). A cada pergunta do instrutor, o instrumento
tinha que ser apontado na base do reflexo, sem pensar, e respondidas quais
eram as suas indicações normais e seus limites. No caso do velocímetro
todas as velocidades eram perguntadas, como de estol, aproximação,
passagem na cabeceira da pista, dar trem, dar flaps, etc. e respondidas sem
titubear.

O penúltimo estágio da nossa preparação foi treinamento de táxi
com o instrutor em pé na asa, segurando-se com o braço e cotovelo para
dentro da nacele, cabeça também para dentro da nacele protegendo-se do
vento, orientando e avaliando o nosso desempenho, principalmente com
os freios.

Passada esta fase veio a parte mais difícil... para os instrutores. Uma
mini (pseudo) corrida de decolagem, com o instrutor na asa.

O aluno faria um procedimento completo acompanhado pelo
instrutor, ou seja, inspeção externa, guarnecer, cheque interno antes da
partida, partida, aquecimento, verificação completa antes do táxi,
procedimento de comunicação com PRIMAV1, táxi, teste dos motores,
alinhamento na pista, bequilha presa e decolagem refugada lá pelas 50 ou
60 mph, TUDO COM O INSTRUTOR NA ASA, cada um se segurando
como melhor lhe conviesse. O padrão seria segurar-se como no táxi, já
descrito acima.

Passados tantos anos eu diria que a velocidade para descontinuar a
corrida e a forma com que cada um se segurava, tenha ficado a critério dos
comandantes das esquadrilhas ou até mesmo, dos instrutores.

O grande dia chegou. O meu estado de espírito era de que o solo ia
ser um divisor de águas no meu “status” de piloto – o antes e o depois.
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Dia 4 de setembro de 1946, com 316:55 horas de voo sendo 151:10
de T-6 e 21 anos incompletos e pior ainda, sabíamos que estaríamos fazendo
uma coisa inédita e de sucesso duvidoso se considerarmos a luta que o
pessoal do Grupo teve para convencer o Estado Maior de que tudo daria
certo... e deu certo; no nosso ESPC todos solaram sem ter nem causar
nenhum problema.

Sustos eu levei quatro. Cheque externo, partida, comunicação com a
torre (já como PIF-PAF), táxi, cheque de motores, tudo OK, liberado pela
torre e pelo carro pista onde os instrutores haviam instalado uma “igreja e
um altar móvel onde eles rezaram o tempo todo”.

Garça alinhada, pista 04 (proa norte), bequilha presa, uma última
olhada nos instrumentos, enche o peito de ar, e seja o que Deus quiser,
2.700 RPM, 52 polegadas de compressão e o bicho sai veloz (não vamos
comparar com jato e sim com o T-6).

Suspende a bequilha tirando da frente aquele narigão enorme que
nos obrigava a manter a reta olhando para o lado da pista, 130 tira do
chão, trem em cima e dedo no botão para fechar o canopy (na frente lado

Painel do P-47
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esquerdo), sem tirar o olho da pista e da posição do nariz e... que
suuuuuusto... o motor ...

Olho nos instrumentos e tudo nos conformes, 2700 RPM e 52 pol
de compressão... Aí me dei conta de que o barulho na nacele diminuiu
drasticamente quando o canopy encostou na borracha de vedação, o que
não ocorria no T-6 porque desde os acidentes no início do nosso ESPC,
voávamos com a capota aberta; durou uma fração de segundo mas me
pareceu um século. Mas foi só o primeiro susto.

Cheque dos instrumentos, subindo, passando pelo lado do hangar e
pouco acima dele, hora de fazer curva à esquerda e... que suuuuuuusto...
Quando movi o aileron para a esquerda ele quase entrou na faca o que só
não ocorreu, porque devido ao próprio susto, trouxe rápido de volta.

Não fiz nada a mais do que teria feito no T-6, com suavidade, mas
toda aquela robustez, todos os apelidos de “trator voador, bulldog alado,
tijolo, trozoba voadora”, escondiam o quanto ele era macio e suave de
asa.

Passado o segundo susto, fiz a curva subindo e fui para a minha área
de instrução a 12000 pés fazendo curvas de pequena, média e grande
inclinação para me familiarizar com as suas reações. Stoll sem deixar entrar
em parafuso, com recuperação suave, prevenidos que fomos para cuidar
do stoll de velocidade.

Agora vamos a simulação de peel-off e seu procedimento. Rumo 040
(podia ser qualquer um, mas a pista era a 04, melhor assim), embalando e
descendo até 10.500 pés (a pista está a 10.000 pés nesta simulação) puxei
o peel-off para a esquerda como seria, procedimento todo correto, fiz tudo
direitinho “pra ninguém botar defeito” e.... acabei a quase 9.000 pés.

Mais tentativas, e, por mais que eu cuidasse do altímetro, sempre
acabava abaixo de 10.000 pés. O terceiro susto... acho que vou bater no
chão no peel-off. O primeiro pouso de peel-off já mostra que “ELES” não
refrescaram.

Terminado o tempo de voo, desci para o tráfego, com comunicação
normal com PRIMAV, mergulhei para 500 pés na cabeceira 04, puxei,
procedimento, canopy aberto, trem em baixo, flaps em baixo, cruzei a cabeceira
da pista na velocidade e altura corretas, pousei, quase três pontos, táxi,
estacionamento, corte do motor, ida para a sala de pilotos.
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Depois que iniciei a descida para o tráfego até a sala de pilotos nem
havia lembrado ou pensado do que ocorrera nas tentativas de peel-off a
10.000 pés, mas quando iniciei a fazer o relatório de voo, na sala de pilotos,
levei o quarto susto... não me lembrava de ter dado o trem.... como eu
estou aqui se não dei o trem??? O que fiz de diferente no peel-off que
pousei sem perder mais altura como ocorrera lá em cima???

Também pensamentos de frações de segundo, mas que foram a prova
cabal de como estávamos bem preparados para este solo, porquanto, quando
deixei as coisas correrem naturalmente fiz tudo de forma instintiva e
automática  como se já tivesse feito muitos outros peel-offs, e tudo deu
certo.

Nota dez.... para os instrutores.
A instrução continuou, como já disse acima, voando T-6 e P-47...

Fim da Parte III...

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

Notas:
1 PRIMAV: Código rádio original da TWR de Santa Cruz, referindo-se ao PRIMeiro
regimento de AViação. Depois mudou para PRIMAVE.

Janvrot
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O Curso de
Caça da Turma

Esmeralda
2

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. A Parte I, publicada no Boletim 114, tratou do começo da
Turma Esmeralda na Aeronáutica e da seleção e ida para o Nordeste, e do início do
voo de Caça.

A Parte II, publicada na edição115, descreveu a vida em Fortaleza, com o
“cearalepípedo”. Falou também sobre o Ramona do Blower, a Mansão dos Inocentes
e o Mincharia, o Aeroclube, os clubes F-80 e B-25, e o voo de Formatura, com a
terrível Linha de Frente. Além disso, discorreu sobre as idiossincrasias do TF-33 e
do F-80, e dos Instrutores da época, e também sobre os desligados e formados.

PARTE III

Tiro e bombardeio...
Após a fase de formatura básica, passamos ao stand de tiro... Iniciamos

com Tiro Terrestre e Bombardeio Picado. Foi quando o Normando se
acidentou.

Ele estava no stand quando teve um apagamento de motor.
Provavelmente uma pane seca por falha de transferência do combustível
dos TPA (o tanque de fuselagem tinha capacidade de 160 gal e era quem
alimentava o motor – pelo tempo de voo em que o apagamento ocorreu,
foi o que se deduziu na época).

Tempos depois de escrever esse apanhado de memórias, ele me
esclareceu que havia ocorrido um rompimento de uma linha de combustível
na região do flape de mergulho, portanto, havia ocorrido uma grave pane.



30

O Normando então fez um pouso forçado na praia onde hoje é mais
ou menos o Beach Park. Ocorre que o avião começou a pegar fogo e ele
não conseguiu abrir o canopy, nem ejetá-lo. Em desespero, já com fogo no
interior da nacele, ele se ejetou e por sorte a inclinação do avião na praia o
projetou para dentro da água.

Foi um caso inédito, uma vez que o F-80 tinha a parte superior do
assento baixa e de madeira, sendo absolutamente proibido se ejetar sem
antes ejetar o canopy (ao contrário do T-33 que tinha um assento de espaldar
alto e próprio para uma eventual ejeção através da capota).

O resultado é que o Normando perdeu o curso, pois teve queimaduras
graves nos braços e sofreu  lesão na coluna ficando definitivamente
incapacitado para o voo de caça.

Durante a execução do Tiro Terrestre houve uma missão especial
voada por mim. Não lembro quem era o líder, acho que o Trompowsky,
mas era uma esquadrilha capenga apenas com três aviões. Eu e o Starling
de Alas. O Barrica era o Ajax.

Fizemos os passes tradicionais e eu voltei com a certeza de ter feito
uma missão muito boa. No debrifim comentei que tinha visto uma rajada
meio fora pelo lado direito, mas que todas as outras me pareceram dentro.
Veio o resultado: 99 acertos!

Foi um Deus nos acuda! Diversos Instrutores vieram me perguntar
se eu realmente tinha errado uma rajada ao que eu honestamente respondi
que tinha visto, no primeiro passe molhado, poeira do lado direito do alvo,
mas muito próximo da borda. Baseado nisso, a missão não foi reconhecida
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como recorde. Até cogitarem que o Starling teria atirado no meu alvo
fizeram. Depois, disseram que a culpa tinha sido do Ajax ao não pintar
acertos da missão anterior.

A verdade, eu tive de guardar para mim, embora ela fosse óbvia para
alguns.

Cada metralhadora era carregada com um cartucho a mais de modo
que ao se dar o golpe de mão para alimentá-la, ao cair um, se tinha certeza
que ela estava alimentada e pronta para uso com os 50 restantes. Mas era
lugar comum todo mundo dar o golpe e tentar não perder esse cartucho
extra. Corria-se o risco, no entanto, de não se alimentar a metralhadora e
se perder os 50 tiros daquele lado. Mas havia quem ousasse. E eu era um
deles. Assim se fazia a missão com 102 e não 100 tiros.

Ocorre que a munição estava dando pane demais e as missões
abortivas estavam começando a atrasar a instrução. Decidiram então
experimentar atirar com quatro metralhadoras e essa havia sido uma das
primeiras missões desse tipo. Eu consegui aproveitar três dos quatro
cartuchos extras. Um deles eu não consegui.

Os tiros que eu vi fora do alvo foram os três cartuchos extra mais
um.

Na verdade, eu acertei 99 em 103. A missão não foi anulada mas o
recorde não valeu.

Coincidentemente, anos mais tarde ao fazer uma missão de F-8 em
Santa Cruz experimentando um lote novo de munição da CBC, e também
atirando, excepcionalmente, com quatro canhões, obtive 93 acertos em
100 tornando-me recordista de Gloster.

No Bombardeio Picado também logo percebemos (eu e o Azevedo
que éramos os que queriam acertar de verdade) que ao se fazer o lançamento
a três mil pés de altura conforme o previsto, a margem de erro era enorme.
Foi quando começamos a observar que o Trompowsky que acertava
bastante, lançava mais baixo.

Entramos na onda também e começamos a fazer nossos bingos (força
de expressão, mas começamos a chegar perto). Havia apenas que recuperar
bem mais forte para não passar abaixo de mil pés e não levar foul. Como
lançávamos com 450 de ângulo, era mole. Mais difícil foi no Gloster mais
tarde que era com 600.
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Fizemos o Bombardeio Rasante depois, junto com o Lançamento de
Foguetes, sem maiores dificuldades.

Aí passamos para o Tiro Aéreo. Essa foi uma fase muito gratificante
porque o 1o/10o era quem fazia o reboque de B-25 e inúmeros dos nossos
companheiros de turma que estavam em Cumbica passaram a frequentar
o Esquadrão.

Normalmente o B-25 decolava cedo e atendia a todas as saídas da
manhã desfraldando e alijando tantas birutas quanto fossem necessárias.
À tarde outra decolagem fazia o mesmo. O aproveitamento era ótimo.

Foi nesta época que um dos jornais da cidade veio fazer uma
reportagem sobre a missão de Tiro Aéreo e o Raposo foi escalado pelo
Comandante da Base para ser o cicerone do repórter. Como ele já havia
feito umas três ou quatro missões e zerado em todas, nós, sutilmente
informamos ao repórter que, por uma questão de modéstia, ele não fizera
menção de que era o maior Ás do Esquadrão.

No domingo saiu a reportagem no jornal mencionando que o repórter
fora acompanhado pelo “Ás do tiro aéreo”, o Ten Raposo.

Foi na fase de Tiro Aéreo também que tivemos algumas estórias que
entraram para o folclore da Caça.

O Frota, reconhecidamente, não gostava de perder em nada de que
participasse e a disputa de Piloto Mais Eficiente estava entre ele e o
Tromposwsky. Ambos eram bastante sofríveis no Tiro de Armas Portáteis
de modo que a decisão seria no ar.

Não há como contestar que ambos eram excelentes pilotos, mas com
uma vantagem de experiência para o lado do Frota.

Foi no Tiro Aéreo que o Frota disparou na frente fazendo missões
absolutamente excepcionais. Em uma, pelo menos, ele fez 70 acertos em
100. O problema foi que ele fez uma missão a mais que os outros Instrutores
e a média era calculada nas cinco últimas missões. E a missão de 70 tinha
sido justamente a missão a mais, não computada. A bronca e a maledicência
imperaram.

Durante muito tempo essa missão foi considerada recorde do
Esquadrão, mas alguns anos mais tarde ela foi desqualificada e o Bellon,
também com 70% em 1969, se tornou o recordista até o fim do F-80/T-
33.
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É importante frisar que a missão do Bellon foi voada de T-33 – o F-
80 não existia mais – enquanto que a do Frota o foi de F-80 (difícil de
precisar, mas tenho a vaga lembrança dele ter voado alguma de T-33; terá
sido essa?).

Para efeito de PIPE (Padrões de Instrução e Padrões de Eficiência –
documento emitido pelo Estado Maior que regulava o assunto), no entanto,
os aviões eram considerados iguais, embora o F-80, bem mais pesado,
fosse bem mais difícil de manobrar no circuito de Tiro Aéreo.

Mas o fato é que mil lendas foram inventadas. Coisas do tipo computar
o mesmo furo dos dois lados da biruta, etc. Não são verdade. O Oficial de
Tiro e Bombardeio era o Ajax que não dava trela ao Frota e o Auxiliar dele
era o Azevedo que era um chato de galocha e também marcava o Frota em
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cima, estando presente em todo cômputo de biruta. Assim sendo, era ele
que decidia sobre o acerto ou não.

Política...
Foi durante a fase de stand que houve a renúncia do Jânio Quadros.

Era Agosto e nós fomos acordados altas horas da noite para uma reunião
no Esquadrão. O Antônio Henrique, Comandante, anunciou a renúncia
do Jânio e fez uma enorme pregação dando a entender que a ordem vigente
era contra a posse do Jango que era o Vice, etc, etc.

No final, ele frisou que, pela importância bélica do esquadrão, ele
precisava saber a posição de cada um dos Oficiais, pedindo que cada um
se manifestasse em ordem inversa de antiguidade.

O Blower, que até então era o mais moderno, foi o primeiro (o Blower
depois se tornou mais antigo do que alguns de nós quando chegou uma
mensagem do Estado Maior modificando a hierarquia do Aspirantado –
depois disso o McBill passou a ser o mais moderno da turma; nunca se
soube o porquê dessa alteração).

Mas o fato é que o Blower, meio sonolento, não tinha prestado muita
atenção em nada do que o Antônio Henrique havia dito e, surpreso com a
convocação para se manifestar, enrolou, enrolou e no final disse que a
posição dele era igual à do Antônio Henrique. Este, gozador, perguntou
“e qual é a minha posição”. Gargalhada geral e mais enrolação.

No final a declaração mais ou menos “estou com o Senhor” foi a que
valeu.

Na minha vez, eu disse que não tinha nenhuma simpatia pelo Jango,
mas que preferia pensar e responder mais tarde (preocupava-me o que
poderiam me mandar fazer com um F-80 cheio de bombas).

O Ivan Frota disse estar com o Comando até onde a consciência
dele permitisse.

Fomos os únicos que não aderiram incontinenti e eu entrei para uma
lista dos não confiáveis dentro da Base, mesmo depois de explicar qual era
a minha posição.

Mas foi uma guerra de araque. Passamos uns três dias de prontidão
total. Depois, com a tropa exausta procurando inimigo onde não havia, o
Hipólito montou um sistema de rodízio. Ficava-se de prontidão um dia e
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se folgava dois. Foi uma delícia. Especialmente para mim que estava com
a noiva na casa de amigos. Foi praia direto.

E mesmo durante a prontidão, não se fazia nada. Com os aviões
armados impossibilitando a instrução e totalmente abastecidos criando
problemas para os amortecedores. A tal ponto que tínhamos de voá-los,
dia sim, dia não, para aliviar o peso.

Lembro de em um desses voos, ter decolado de F-80 numa
esquadrilha capenga com o Barrinhos liderando e o Glaser como outro
ala. Nunca imaginei que o F-80 com 1800 cartuchos (300 por metralhadora)
pudesse ficar tão pesado de nariz.

No mais, passávamos o dia de papo para o ar sob as árvores à beira
do laguinho do solo no esquadrão antigo.

Foi quando o Ajax inventou o Torneio Buffalo Bill de TAP. Seria
disputado entre os Oficiais usando pistola 45, metralhadora INA e carabina
M15. O vencedor receberia um troféu (que nunca me foi entregue – fui o
vencedor) e teria seu retrato afixado em “local de destaque do esquadrão,
o banheiro coletivo do vestiário dos Oficiais” (o que, ainda bem, também
não foi feito).

Durante essa prontidão o que houve de fato foi atraso da instrução e
caça à raposa e codorna no Cocorote.

No final o Jango assumiu e o que se fez foi transformar o sistema
presidencialista em parlamentarista.

Fim da Parte III.
Cel Av Paulo José Pinto

Piloto de Caça no 1o/4o GAv em 1961
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