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ensagem da DiretoriaM
Decisão Final vs Disciplina Intelectual
Nós, profissionais da Força Aérea, ao longo da carreira, somos treinados e

incentivados a tomar decisões. Nosso métier - voar e combater - pressupõe
análise permanente do cenário que nos cerca, das condições das nossas aeronaves,
das condições meteorológicas e operacionais reinantes, das condições das nossas
equipagens de combate, de todas as variáveis, enfim, envolvidas no voo para
decidirmos o que é melhor para a nossa missão.

Nossa rotina nos ensina e nos torna líderes naquilo que fazemos. Somos
treinados para decidir, e decidir bem! Isso de alguma forma nos leva a ser
extremamente críticos com alguma atitude diferente daquela que seria a nossa; até
porque decisões erradas ou não apropriadas podem levar ao fracasso da missão
e, por vezes, até à morte. Buscamos a perfeição e apenas o perfeito é aceito!

Nesse sentido, os puristas que me perdoem, somos até um pouco
indisciplinados! Mas como alguém já disse, não são as respostas que movem o
mundo, mas, sim, as perguntas, os questionamentos, e é assim que chegamos aos
dias de hoje, de uma Força Aérea altamente operacional, doutrinada e coesa, da
qual temos orgulho de pertencer!
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Julho
1998 - A FAB, representada pelo 1º/
16º GAv, participa pela 1ª vez do
exercício Red Flag em Las Vegas -
EUA.
2008 - A FAB, representada pelo 1º/
14º GAv, participa pela 2ª vez do
exercício Red Flag em Las Vegas -
EUA.

16 de julho de 1945
Chegada oficial do 1º Grupo de
Aviação de Caça ao Rio de Janeiro.
Os 19 aviões P-47 (modelo D-40)
vieram de San Antonio, Texas (EUA),
pilotados por veteranos do Grupo e
liderados pelo Ten Cel Nero Moura.

20 de julho de 1873
Nascimento de Alberto Santos-
Dumont na Fazenda Cabangu, na

gendaA

Apesar disso, do nosso apurado espírito crítico, conclamo a todos a nos
unirmos em torno de nosso comandante da Força Aérea e adotarmos como
nossa a decisão que ele entender ser a melhor para a FAB.

Todo e qualquer assessoramento já foi prestado, tudo que alguém havia de
falar devia ter sido dito ao longo das análises feitas e, agora, temos que ter apenas
uma escolha: a escolha que o comandante da Força Aérea tiver feito.

Esqueçamos nossas diferenças, nossos conceitos, nossas concepções etc.
Não podemos fazer como alguns ainda hoje fazem ao se manifestarem contra
determinados projetos, décadas depois de eles terem sido implantados na Força.
O que fazer com eles – jogar fora?

Repetindo, uma vez mais, unamo-nos ao nosso comandante e aos nossos
chefes imediatos. Somos muito bons, não tenho dúvidas disso, os melhores! Porém,
juntos, unidos em torno de um mesmo ideal, seremos IMBATÍVEIS!

SENTA A PUA!
Um forte abraço

Cidade de Palmira (hoje Santos
Dumont) - MG.

23 de julho de 1932
Falecimento de Alberto Santos-
Dumont, no Guarujá - SP.

30 de julho de 1957
Último dia de instrução com
aeronave P-47 no 1º/4º GAv.

05 de agosto de 1991
Criada a  3a Força Aérea (FAeIII),
com sede no Sítio do Gama, em
Brasília - DF.

 10 de agosto de 1995
Criada a Associação Brasileira de
Pilotos de Caça (ABRA-PC), na Base
Aérea de Natal (Parnamirim) - RN.

 17 de agosto de 1944
Criado o 2º/1º Grupo de Aviação
(Esquadrão Pacau) na Base Aérea de
Natal, pelo decreto nº 6796.



3

apo-RádioP
Assuntos Gerais e de Administração

1 - Palestras coordenadas pela ABRA-PC

E  m 18 de abril de 2017, às 09:00h, o Cel Av R1 Vilela, da AEL
    Systems (Elbit), ministrou palestra coordenada pela ABRA-PC sobre

a “Aviônica do Gripen Brasil (WAD
e HUD)”, na Sala Marechal do Ar
Márcio de Souza e Mello do CAer
(Praça Mal. Âncora 15, Centro -
RJ). Como tem acontecido, a
audiência não foi significativa.
Entretanto, a ABRA-PC pretende
continuar a coordenar palestras de
cunho similar, para atualização dos nossos Associados.

Por favor, encaminhem suas críticas e sugestões (devemos fazer as
palestras nos finais de semana ou em outro local, que temas devemos
abordar etc.) pelo email: popopo@abra-pc.com.br.

2 - Concurso Literário - Prêmio Pacau Magalhães Motta
(PPMM)

E ste prêmio foi criado pela ABRA-PC em 11 de março de 2003, com
    base em quantia doada pelo Brig do Ar João Eduardo de Magalhães

Motta à ABRA-PC, e visa estimular o estudo e a pesquisa de assuntos
referentes à Aviação Militar de Combate.

O “MIKE MIKE” (ou “Piu-piu”, pelo tanto que gostava de voar) foi
membro ativo da ACRO (Associação Brasileira de Acrobacia Aérea),
fundador da ABRA-PC e da ABRA-PAT, e Jambock Honorário. Piloto de
Caça formado pela Força Aérea do Exército Americano (USAAF) em 1945,
foi Instrutor no estágio de Seleção de Pilotos de Caça (ESPC), Comandante
do 1o Gp.Av.Ca. e do 1o/14o GAv, tendo chefiado a Comissão de
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Fiscalização e Recebimento (COM-
FIREM) dos aviões GLOSTER na
Inglaterra.

PPMM 2016-17: “O HMD e a
consciência situacional do piloto de F-
5M em cenários de combate visual” foi
o trabalho entregue em 2016, mere-
cedor do prêmio em dinheiro que  foi
entregue em cerimônia na Semana da
Caça de 2017.

Aguardamos ansiosos os tra-
balhos que serão entregues por nossos
associados durante o ano de 2017
(popopo@abra-pc.com.br). Somos mais de
700 associados, com um número
significativo de Pilotos de Caça no serviço ativo. Temos certeza de que
cada um de nós tem a contribuir com o conhecimento adquirido, seja na
prática ou nas pesquisas realizadas, e é importante compartilharmos tanto
a experiência como o cabedal, em prol da Aviação de Caça Brasileira.

3 - “Caçacha” - Reunião de Associados da ABRA-PC

P  ara conhecimento dos associados e seus eventuais convidados,
   informamos que na primeira 5a-feira de cada mês, associados do Rio

de Janeiro fazem, a partir das 18:00h, uma reunião de ética etílica no Bar
Astor, na Av. Vieira Souto 110, Ipanema, Rio de Janeiro, que termina
quando o último desiste.

O Astor (telefone: 2523-0085) está localizado onde era o antigo Barril
1.800, na divisa entre Arpoador e Ipanema. Quem tiver disposição e
disponibilidade será sempre bem vindo à “Caçacha”!

N.R.: Caso haja outras reuniões periódicas de Pilotos de Caça, em
outras cidades ou locais, solicitamos aos organizadores que nos
informem pelo email: popopo@abra-pc.com.br, para incluirmos em Nota
no Boletim.
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Clássicos da Aviação de Caça

E sse aeroplano não foi, literalmente, uma Aeronave de Caça, mas
    merece constar nesse pedestal juntamente com os caças famosos

da história, por fazer parte importante do início da Aviação e por ter sido
a primeira aeronave fabricada em série no mundo.

O Demoiselle
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O Demoiselle, também conhecido como Libellule, foi o melhor modelo
de avião criado pelo inventor e aviador brasileiro Alberto Santos Dumont,
tendo sido concebido em novembro de 1907, com apenas 56 kg. Com esse
aparelho ele fez voos de até 200 metros em Paris nos dias 17 e 21 do

citado mês.
O controle lateral era

por meio de wing warping,
como pode ser constatado
nas duas imagens que se
seguem:

A intenção de Santos
Dumont era que essas
aeronaves fossem fabri-
cadas em larga escala e
com isso popularizar a
aviação. Como o inventor
disponibilizava os planos a
quem se interessasse, De-

moiselles foram fabricados
por diferentes oficinas.
Além da França, outros
países como Estados Uni-
dos, Alemanha e Holanda
também construíram esta
aeronave.

Planos para cons-
trução do Demoiselle
de Santos Dumont, disponíveis em 1910

Esta publicação deixa clara a nobreza do inventor Brasileiro, ao
oferecer seu invento ao público, sem direitos autorais, como pode ser
constatado na tradução que se segue:

“A máquina não sofre de empecilhos relativos a direitos de patente.
O famoso aviador prefere colocar sua invenção à disposição do mundo,
no interesse da arte à qual ele dedicou sua vida.
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Esses planos foram publicados em duas partes, nos números de junho
e julho da ‘Popular Mechanics Magazine’, mas as restrições de espaço
tornaram-nos muito pequenos.

Eles foram recebidos de Santos Dumont por representantes da Popular
Mechanics, e são o resultado de discussões com seus engenheiros e
observações realizadas durante seus workshops.”

Por dois dólares (naquela época), qualquer um poderia receber da
Popular Mechanics o projeto, dividido em sete plantas e uma descrição de
como construir, para fabricar um Demoiselle.

Clément-Bayard, um fabricante de automóveis francês, construiu
50 Demoiselles em série e vendeu 15, por 7.500 francos cada unidade. Com
isso, esse foi o primeiro avião do Mundo a ser produzido em série.
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Santos Dumont construiu ele mesmo nove Demoiselles. O Demoiselle
II é de dezembro de 1907, e se caracterizava por possuir duas hélices de
seda em armação de alumínio. Devido a problemas com a corrente que
ligava as hélices, a aeronave nunca voou.

O Demoiselle III, terminado em novembro de 1908, caracterizou-se
por possuir um motor Antoinette de 25 cavalos-vapor ligado a um sistema
de correias que acionava uma hélice com pás recobertas de seda. Várias
tentativas de voo com o Demoiselle III foram feitas por Santos Dumont no
dia 17 desse mês em Saint-Cyr (Paris), mas o aparelho não logrou decolar.

Só em 1909 Santos Dumont produziu um avião capaz de voar
quilômetros, o Demoiselle IV, com motor Dutheil-Chalmers de 18 cavalos-
vapor e asas arqueadas, que produziam bastante sustentação.

No primeiro teste, feito no dia 9 de março de 1909, o ultraleve caiu
logo após a decolagem e danificou uma das rodas, mas o aeronauta não se
feriu.

No dia 8 de abril, com a aeronave já reparada, ele realizou um voo de
2.500 m a 20 m de altura. O Demoiselle V, que voou no dia 28 de junho do
mesmo ano, resultou de simplificações desse aparelho.

Em setembro de 1909, Santos Dumont adaptou à avioneta um motor
Darracq de 30 cavalos-vapor, criando o Demoiselle VI. Foi nesse aparelho
que ele fez os seus mais duradouros e extraordinários voos em avião.

No dia 13 daquele mês voou em 5 minutos os 8 quilômetros que
separam Saint-Cyr de Buc, numa média de 96 km/h, velocidade inédita
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para um veículo aéreo. No dia consecutivo fez o voo em caminho inverso,
levando dessa vez 12 minutos, em razão do vento contrário.

No dia 15, em Saint-Cyr, quebrou o recorde mundial, com uma
decolagem de 70 metros, cronometrada em 6,25 segundos. No dia 16 bateu
o próprio recorde, decolando em 60 metros, e aproveitou para fazer um
voo de 10 minutos e 27 segundos.

No dia 17 o aviador decolou duas vezes no Demoiselle VI, às 15h e às
17h30min, quando pousou em Wideville, no Castelo d’Aion, pertencente
ao Conde de Galard, onde foi convidado a jantar e a dormir.

Na manhã do dia 18 o avião foi desmontado por três mecânicos de
Dumont e levado num carro de volta ao hangar. A remontagem durou 50
minutos, sendo assistida por várias pessoas.

No dia 19, domingo, diante de mais de cinco mil parisienses o aviador
fez duas demonstrações, uma de 8 minutos e outra de 3, quando o
carburador da avioneta começou a falhar e ele julgou prudente parar as
exibições.

O Demoiselle VII não voou. Capotou no dia 23 de novembro de 1909
ao tentar decolar com motor Clément-Bayard de 40 cavalos-vapor. Em 4
de janeiro de 1910, o aviador sofreu outro acidente: no voo de estreia do
Demoiselle VIII. Uma das asas se rompeu, e o avião caiu de 30 metros de
altura. Santos Dumont não teve mais que um machucado na cabeça, mas
o episódio marcou o fim de sua carreira aeronáutica como piloto.
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Em 1913 chegou a esboçar um retorno, encomendando aos
construtores Morane e Saulnier o Demoiselle IX, muito mais sólido e robusto
que os precedentes, com motor de 50 cavalos-vapor; não se tem notícia,
porém, de que ele haja feito voos nesse aparelho.

Santos Dumont marcava as versões de seus aviões com números de
série. Por esse critério, foram identificadas 4 séries de Demoiselle:

No. 19: Com um motor Duthiel-Chalmers de 18 hp. O primeiro
voo ocorreu em 17 de Novembro de 1907 em Issy-les-Moulineaux. A
aeronave tinha planos laterais verticais para direcionamento, que foram
abandonados nas versões posteriores.

No. 20: Com um motor Darracq de 35 hp, a revista Popular Mechanics
de junho de 1910 publicou desenhos do Demoiselle e afirmou: “Esta
máquina é melhor que qualquer outra já construída, para aqueles que
desejam obter resultados com o menor gasto possível e o mínimo de
experiência.”
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Demonstrativo Financeiro
Resumido

Saldos em 31 de maio de 2017
Saldos ABRA-PC
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                    30.334,87
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO             120.123,53
Subtotal recursos ABRA-PC 150.458,40

Média das Receitas e Despesas
Média das Receitas               18.765,48
Média das Despesas de Custeio     5.419,24
Média de Despesas Eventuais        717,53

Fundos Especiais (*)
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     3.251,87
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)   77.044,79
Subtotal dos Fundos Especiais   80.296,66

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

Características: Comprimento: 6,07 m; Envergadura: 5,49 m; Altura:
2,40 m; Área da asa: 10,68 m2; Peso: 110 kg; Motor: 1 × Darracq, 35 hp;
Velocidade máxima: 90 km/h (Dados da Flight International, de 2 de Outubro
de 1909, p. 604).

No. 21: Com poucas modificações em relação ao número 20, apenas
com algumas melhorias aerodinâmicas e estruturais.

No. 22: Essa versão tinha uma envergadura um pouco maior e usava
um motor Clément-Bayard refrigerado à água de 40 hp.

Em 1909, o Demoiselle era oferecido com três opções de motor: um
Clement de 20 hp; um Wright 4-cilindros de 30 hp; ou o Clément-Bayard
de 40 hp, que podia chegar a 120 km/h.

Com o motor de 40 hp, em Setembro de 1909, o Demoiselle obteve
vários recordes de voo, como por exemplo: um voo de 18 km em 16 minutos.

Nos acervos do Museu Aeroespacial no Campo dos Afonsos existe
uma réplica do Demoiselle.
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Histórias de nossas coisas

ara refletirP

Base Aérea de
Fortaleza

A Base Aérea de Fortaleza começou com o Decreto nº 22.735, de 15
de maio de 1933, que deu ao antigo “Destacamento de Aviação” a
autonomia de Regimento, levando-o a se transformar em uma Unidade do
Exército.

Estava assim criado em Fortaleza o 6º Regimento de Aviação, que
teve seu Núcleo ativado em 21 de setembro de 1936, quando recebeu
seus três primeiros aviões “WACO” F-8, tendo como seu primeiro
Comandante o então Capitão Aviador José Sampaio de Macedo, cearense
da cidade do Crato, falecido em 1992, e um dos pioneiros das rotas do
Correio Aéreo Militar (CAM) para o Nordeste.

Em 1935 a WACO (empresa dos EUA), desenvolveu um biplano de
alta performance adequado aos propósitos militares e aproveitou a
crescente necessidade de aeronaves de treinamento, reconhecimento e de

Três WACO F-8 similares aos adquiridos pelo
EB para o 6o Regimento de Aviação em
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utilidade geral na América do Sul, tendo vendido 30 WACOs para o
Exército Brasileiro e dez para a Marinha Brasileira, com flutuadores. Ambos
com o motor Wright R-760-E de 250 Hp (fotos e informação são cortesia
do Museu Aeronáutico da WACO).

A denominação de Base Aérea de Fortaleza data de 22 de maio
de 1941, quando da criação do Ministério da Aeronáutica, através do
Decreto nº 2.961, de 20 de janeiro de 1941, desvinculando assim esta
Unidade do comando do Exército, passando a Unidade a fazer parte das
Forças Aéreas Nacionais e, logo depois, à Força Aérea Brasileira, sendo
em 08 de fevereiro do mesmo ano realizada a solenidade de transferência
para o novo Ministério.

Sua missão, a partir dessa data, seria assegurar todos os recursos
técnicos e administrativos necessários à manutenção, à operação e ao
emprego eficiente das Unidades nela sediadas.

Ainda nesse período foi criado o Agrupamento de Aviões de
Adaptação que, sob orientação norte-americana, iria instruir os pilotos, a
fim de prepará-los para o patrulhamento do nosso litoral.

Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, a Base Aérea de
Fortaleza participou ativamente do patrulhamento do Atlântico Sul,
realizando numerosas missões de patrulha e ataque a submarinos inimigos
na rota de navios brasileiros, operando com aviões de Caça “P-36
CURTISS”, P-40 “TIGRE VOADOR” e com os Bombardeiros “A-28A
HUDSON”.

Prédio do Comando e Hangar da Base Aérea de Fortaleza

P-36 (com Magalhães Motta na asa), P-40 e A-28 na BAFZ
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Em 1944, foi criado na Base Aérea de Fortaleza o 4ª Grupo de
Bombardeio Médio (4GpBM), substituindo o antigo Agrupamento de
Aviões de Adaptação. Estava equipado, então, com aeronaves “B-25J
MITCHELL”, tendo formado várias turmas de pilotos de Bombardeio.

Em manobras, o Esquadrão de B-25 de Fortaleza sempre teve
destacada atuação. Naquela época, as Bases de Natal, Recife e Salva-
dor tinham o mesmo
avião. O 1º/4º GAV
conquistou, em 1948,
o troféu de “absolu-
tismo” e o “Santos
Dumont” do campe-
onato de tiro e bom-
bardeio.

Essa Unidade
Aérea deu origem ao atual 1º Esquadrão do 4º Grupo de Aviação a partir
de 29 de julho de 1947, o qual, a partir de 1956, passou a constituir Unidade
de Caça, recebendo os aviões “F-47 THUNDERBOLT” e depois os jatos
F-80 e T-33, com os quais operou até a chegada dos “AT-26 XAVANTE”,
de fabricação nacional, em 1973.

Depois de 54 anos de serviços prestados à Força Aérea Brasileira na
formação dos líderes de Esquadrilha, em 2002 o 1º/4º Grupo de Aviação
foi transferido para a Base Aérea de Natal, cedendo lugar em Fortaleza ao
1º/5º Grupo de Aviação, Esquadrão Rumba.

Tão importante como avocar suas origens, seu passado e suas
realizações, é ressaltar o valor da instituição e da sua gente. Vale lembrar
que a Base Aérea de Fortaleza – BAFZ – a partir de 1942, ainda tão jovem,
já se encontrava submetida a um teste de fogo: atuando como uma das

F-47, F-80 e TF-33, e AT-26
na BAFZ
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Bases Aéreas escolhidas para ga-
rantir o funcionamento do “Cor-
redor da Vitória”, durante a Segunda
Guerra Mundial.

Isso possibilitou a passagem
de mais de 50 mil aviões esta-
dunidenses por Fortaleza que,
inicialmente, rumando para a África
do Norte, alcançaram seu destino:
Europa e Rússia.

Ao longo dos anos de seu
amadurecimento, a BAFZ par-
ticipou ativamente da formação
dos Pilotos de Bombardeiro e
Pilotos de Caça para a Força Aérea
Brasileira, bem como poste-
riormente recebeu o desafio de
apoiar a formação dos pilotos das
Aviações de Transporte, Patrulha
e Reconhecimento, onde pôde
demonstrar a sua capacidade de
trabalho baseada principalmente
nos seus recursos humanos que, ao
longo dos anos, primou pela dedi-
cação e a busca do dever cumprido.

Fortaleza, 12 de abril de 2017.

Frederico Casarino, Tenente
Coronel Aviador

Comandante da Base
Aérea de Fortaleza

Piloto de Caça em 1995 no
2o/5o GAv, na BANTPortão original da BAFZ, Capela e

Monumento do F-80



17

De: Brazil Def Attache <da@dabrazil.in>
Enviado: terça-feira, 18 de abril de 2017 09:34
Assunto: Gravata da Caça

A identidade de um grupo mescla a sua cultura, suas tradições, seus valores,
sua música, seu modo de se vestir e outros atributos.

Dentro desse conceito, a identidade visual destaca a diferença entre
indivíduos de diversos grupos, direciona suas ações e reflete seus
pensamentos. Pessoas de um mesmo grupo tendem para a mesma
identidade social, ao mesmo tempo em que são diferentes de pessoas de
outros grupos.

A vida em grupos, em sociedades, geralmente exige do indivíduo o
sacrifício de questões pessoais em proveito das questões grupais que
constroem a sua identidade.

Dentro dessas características, que retratam o cotidiano do piloto de
caça, foi confeccionado um outro item de identidade visual, além do nosso
cachecol e da nossa tradicional bolacha, já utilizados nos nossos uniformes.

Dessa vez, porém, a ideia foi a de fazer um item que pudesse ser
usado nos trajes civis, em ocasiões especiais.

A gravata, ora presenteada aos nossos Caçadores, simboliza as nossas
tradições e traz, entrelaçados em seus fios, as silhuetas de todas as
aeronaves de caça da FAB, e também o símbolo que define a nossa missão:
o Vetor, a força aplicada em uma direção. As cores, logicamente, preservam
os tons de azul, lembrando o nosso ambiente de trabalho: o céu.

Este item foi produzido na Índia, país de tradição milenar, onde os
primeiros fios feitos de algodão no mundo foram usados para tecer
vestimentas, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. As tradições militares
também fazem parte da história dessa nação, dominada por cerca de 1.000
anos até a sua independência, em 1947, após ter perdido milhões de militares
nas duas grandes guerras mundiais, alguns deles também pilotos de caça.

Dentro desse espírito de identidade, tradição e sacrifício, receba este
presente, e tenha orgulho de pertencer a este seleto grupo!

Grande abraço....KEEP FLYING!

A gravata da Caça
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Sergio Barros de Oliveira – Cel Av
Piloto de Caça em 1990, no 2o/5o

GAv, em AT-26, no CATRE.

Defense Attaché (Navy, Army and

Air Force)

Prolegômenos:

Caro MB Pinheiro (King 01),
Em relação ao questionamento de

V.Exa., que conheci nos meus primeiros
anos de unidade operacional, após a
minha chegada do 1o/4o GAV em 1991,
reforço o que o meu amigo FLY já
escreveu a respeito da Gravata da Caça...

Desde a minha apresentação às
Forças Armadas e ao MD da Índia,
percebi uma forte presença de várias
tradições no meio militar deste país.
Muitas delas foram trazidas desde a época
do Império Britânico na Região, que
durou 200 anos, até a independência do
país em 1947.

É interessante ver que, pelo fato de
ter havido uma transição de comando de
forma pacífica no país, após a
independência (vide Gandhi), os oficiais-
generais britânicos foram substituídos
pelos Indianos, contudo, as tradições
daquele país colonizador foram mantidas.

Os indianos, a partir daí, também
passaram a agregar elementos da sua
própria cultura no cerimonial, nos
uniformes e na doutrina das suas forças,
mas sempre mantiveram e aperfeiçoaram
as tradições herdadas dos britânicos. É
comum aqui na Índia, as unidades/forças
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possuírem gravatas personalizadas com seus
respectivos brasões, equipamentos, etc.

Depois de ter sido presenteado com
algumas dessas gravatas, e ter recebido uma
do meu antecessor, com o brasão do MD,
estabeleci um contato com o Major R1
Nikhil, do Exército Indiano, dono de uma
empresa chamada olivegreen (verde oliva -
porque será???) que faz essas gravatas
personalizadas para nós.

Ele me apresentou vários modelos,
mais de quarenta gravatas personalizadas que
ele tinha feito para as FFAA da Índia. Eu
me interessei, pois gostaria de levar uma
lembrança para mim, tendo em vista o baixo
custo (cerca de 17 reais), e também para
alguns amigos.

Perguntei ao Nikhil como eu poderia
viabilizar a ideia. Ele me disse que poderia
fazer qualquer coisa, desde que eu fizesse a
arte final no software Corel Draw (perguntou
se macaco queria banana), e com um lote
mínimo de 100 peças, mas que faria um
protótipo a meu critério, e me presentearia
com essa gravata, tendo em vista ele também
ser militar.

Antecedentes:

Se não me falha a memória, o Sr era
Major, e servia no 5o/1o GCC naqueles
“tempos difíceis” (1991) em Fortaleza.

Eu era da turma que havia iniciado o
extinto curso de Número 3 naquele ano, junto
com meus companheiros que chegaram no
PACAU, com um trote muito engraçado que
nos foi aplicado. Vasquez (falecido), Oliveira
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(falecido), Villa Nova, Motta, Travassos, Sérgio Bastos, Vilela, Chester,
Fábio, William... acho que estão todos aí.

Sempre tive essa vocação para o desenho, pintura e para o
plastimodelismo. Mas gostaria de ressaltar uma coisa: depois que entrei na
EPCAR, pude aprender várias técnicas com colegas de turma, que muito
me ensinaram, inclusive um deles, que não seguiu carreira na AFA, é hoje
dono de uma escola de desenho em Teresina.

Em Barbacena, sempre com a intenção de seguir carreira na Aviação
de Caça, eu ficava empolgado com as revistas ZOOM que eu lia na
biblioteca da escola, cujas capas e várias ilustrações eram assinadas pelo
Capitão Bombonato.

Cabe ressaltar, como o Sr bem sabe, que naquela época não havia
MS WORD, impressoras a laser, e muito menos softwares como o Corel
Draw ou o Adobe Ilustrator para edição eletrônica.

Eu sabia exatamente, com meu conhecimento de desenhista amador
de 15 anos de idade, que o Cap Bombonato tinha que fazer aquelas
ilustrações em um material translúcido, como o papel vegetal, ou
preferencialmente poliéster, com os traços de nanquim preto, para que
fossem feitas as telas de impressão com serigrafia em uma gráfica.

Por questões do destino, anos mais tarde foi a minha vez de contribuir
um pouco para a revista, e para os manuais do Esquadrão Pacau, ainda
utilizando as mesmas técnicas, auxiliado e muitas vezes instruído pelos
nossos excelentes Cabos Desenhistas.

Se não me engano, nos idos de 1992 ou 93, nosso esquadrão produziu
o primeiro arquivo da revista ZOOM editado eletronicamente no software
da Adobe, novidade implementada pelos oficiais “informáticos” da UAE
- JEF e OLI, que já atingiram o generalato. Recordo que o falecido Vásquez
foi levar essa prova digital para ser impressa no CTA, local onde seu pai
servia e havia uma impressora state-of-the-art para a época.

Foram naqueles anos que me informaram sobre um tal Corel Draw,
que era a febre do desenho no primeiro mundo. Quando tive contato com
esse software, ele já estava na versão 4.0, e eu me lembro que eram
necessários 12 disquetes para fazer a instalação.

Fui à livraria e comprei um manual de 400 páginas em inglês, pois
ninguém sabia utilizar o software para me ensinar. Essa é, até hoje, a minha
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principal ferramenta de trabalho para arte final, com versões mais
atualizadas é claro.

Sobre as gravatas:

Eu já tinha várias ideias na cabeça, mas a que prevaleceu foi baseada
no desenho do cachecol da caça, que também tive a felicidade de desenhar
quando estava comandando o 1o/14o GAV.

Durante o famoso “Costelão” em Brasília, outros comandantes
contemporâneos comentaram que, em outros tempos, os caçadores eram
reconhecidos pelo cachecol quadriculado com as cores preto e amarelo.
Eu comentei que aquele padrão provavelmente teria sido influenciado
pelo cachecol usado na FIGHTER WEAPONS SCHOOL dos EUA,
unidade em que alguns caçadores brasileiros tiveram a oportunidade de se
aperfeiçoar.

Meus amigos, sabendo do meu histórico como desenhista, pediram-
me uma proposta tipicamente brasileira, a fim de padronizar novamente o
cachecol para a nossa aviação. Foi assim que surgiu a ideia do cachecol
azul com os vetores, rodeado pela letra da canção Carnaval em Veneza.

Esse cachecol influenciou fortemente a concepção da gravata. Mas
no cachecol, a canção e o busto do Brig Nero Moura representam as nossas
tradições. Para a gravata, eu precisava de algo menor, mas ao mesmo tempo
que ficasse visível, devido ao espaço disponível no objeto.

Tinha que ser algo aproveitável em qualquer sentido, pois, após tecida
a trama dos fios, o corte seria automático e, se fosse um desenho
assimétrico, haveria diferenças significativas entre as gravatas. Surgiu-me
então a ideia de colocar todas as silhuetas das nossas aeronaves, misturadas
com os vetores, formando uma grade. O histórico da caça estaria registrado,
então, nos equipamentos utilizados ao longo dos anos.

Antes da finalização do protótipo, por acaso, o FLY (nosso
CAÇADOR DE ESTIRPE) me passou um email, perguntando sobre um
endereço no Brasil para o envio de um brinde da ABRA-PC destinado à
mim.

Foi quando ele me perguntou se eu tinha alguma ideia para por em
prática, pois os bonés eram os brindes utilizados com maior frequência
pela associação. Eu comentei sobre a gravata, que era uma ideia para mim,
e disse que quando o protótipo chegasse eu enviaria fotos para avaliação.
Foi o que aconteceu.
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Ele gostou muito, repassou a informação ao Brig Quírico e ao Cel
Potengy, que encorajaram o prosseguimento do projeto. Mas foi necessário
fazer um ajuste entre as cores para as encomendas seguintes, pois as silhuetas
das aeronaves ficaram com muito pouco destaque em relação ao fundo.

Confecção das Gravatas:

Ao Major Nikhil do Exército Indiano, depois de acertar os detalhes
da produção das cerca de mil gravatas para a ABRA-PC, comentei: “-
Deve ter sido um dos maiores pedidos, não?”.

Ele riu e me disse: “- Acabei de finalizar um lote de cinco mil para
uma divisão do nosso exército”. Os números na ÍNDIA são realmente
impressionantes, até nas gravatas.

PS: Na primeira linha Indiana estão 272 Sukhoi-30 MKI, sem contar
os 60 MIRAGE 2000, 50 Mig-29 etc....

Respeitosamente,
Sergio Barros de Oliveira – Cel Av

Piloto de Caça em 1990, no 2o/5o GAv, em AT-26, no CATRE.

Defense Attaché (Navy, Army and Air Force)

N.R.: A ideia da atual Gravata da Caça (a primeira da direita na figura)
surgiu em consonância com o espírito do, nos idos de 1976, cognominado
“Full Cariri”, blazer azul também com gravata personalizada para o Primeiro
e Segundo Esquadrões (primeira da esquerda na figura), implantado pelo
então Ten Cel Baptista (hoje Ten Brig, ex Cmt do 1GAC, Ministro do
STM e Cmt da Aeronáutica), que foi utilizado pelos pilotos do 1o Grupo
de Aviação de Caça durante algum tempo.
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Eu fui o
Ás de Espadas

O especulativo de tudo que significa o “SER” é o que Hegel nos trás
no seu “Doutrina do Ser”, especificamente em seu primeiro momento, a
Qualidade. Todas as categorias que constituem o desenvolvimento do
“SER” se realizam por efeito do devir, ou seja, de transformações,
mudanças, evoluções....

orum nº 63F
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Últimos dias de 2016, sol quente de final
de manhã, Buraco 9 do Campo de Golfe Dom
Pedro Laguna em Aquiraz CE. Um buraco
longo, down hill , contra o vento, forte e
ligeiramente de través esquerdo. O vento que lá
venta desde sempre.

Aquele campo e todo o resort estão
situados no que foi até não sei quando, acho

que até o início dos anos 80, o “Estande de tiro
da Prainha” dos Pacaus e também usado por todas as
Unidades de Caça, quando deslocadas para a BAFZ
para missões de emprego de armamento, e... last but
not least, do bom tempo e joie de vivre cearenses!!

À época a Prainha era deserta e Aquiraz uma
pequena Vila de pescadores.

O Estande ficava nas dunas e uma lagoa
formada por um “braço de mar” delimitava, um
tanto precariamente, a Vila do Estande. Hoje, os
buracos de golfe e o resort ocuparam a área do
Bingo e dos Alvos de Tiro Terrestre (TT).

Chegávamos lá num velho Jeep Willis da
BAFZ que ia até a Torre do Barrica só com a
maré muito baixa. Caso contrário,
atravessávamos numa pequena balsa e a
caminhada era boa no areal com: farnel, água,
bateria para os rádios, prancheta com a escala
do dia etc...

O que a água não limitou foi aquela
atividade ímpar por natureza que marcou,
indelevelmente, aquelas almas que lá viviam.
Gente muito simples. Talvez aqueles aviões
fossem o único vislumbre daqueles Brasileiros
com a modernidade, o inusitado. O realismo

fantástico de Castaneda, em moda naqueles
tempos, sem a “Erva do Diabo” ou o Peiote,

porém com as MK-76 e balas de .50.
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  Posicionei-me para o Drive, o vento forte bateu no meu rosto... “-
Novinho... Em caso de dúvida, no BP, lance sempre um pouco longa e a
esquerda aí o vento faz o serviço. Não se “avexe”, se a maré tiver alta
você vai mirar na água” conselho do saudoso Creche, o Casemiro, Capitão
instrutor pra lá de tarimbado!!

Mirei uns 30 graus à esquerda pra espanto dos meus competidores. A
bola voou umas 180 jardas sobre o mato, direção ao mar e caprichosa
voltou quase ao centro do Fairway. Meus parceiros todos com as bolas fora
de campo à direita. Obrigado Creche!!

Bem, o buraco nove foi o último daquela manhã. As esposas nos
aguardavam (no golfe elas sempre aguardam...) no clube em frente a praia.
Um mergulho na piscina e um gim tônica me convenceram que a praia
seria uma melhor opção.

Na volta, vi vários “bugueiros” na entrada do resort.
Já estava acostumado com aquela conversa de “passeio com ou sem

emoção”, etc... O Adeilson me abordou com uma conversa diferente: –
Moço sou o melhor bugueiro do mundo!. Esperto, viu que seu approach
tinha sido bom. Acercou-se, agora, estranhamente, olhando fixo para o
meu peito, para a minha inseparável dog-tag.
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– O Sr. é da Base?
– Fui. – respondi.
– Conheceu o Ás de Espadas?
Bem enfrentando esta pergunta direta e inusitada eu me lembrei de

vários possíveis “Ases de Espadas”: o Creche – CAS, que havia recém
salvado minha bola no buraco 9, o Chefe Hugo – HUG (que imortalizou o
Lema de Espadas – ENGRONETRAR), o Sandin - SAN, o J. Carlos –
JCA (Joca), o Silva – SIL (maravilha), o Buko – BKW (saudoso), o Moris
– MOR (ALFA ZULU) e, até para contextualizar, o Rossato – ROS, nosso
Comandante atual, à época bem “novinho” e meu Chefe na Seção de
Navegação.

Na realidade todos fomos “Ás de Espadas” num determinado
momento.

Bem... um misto de vaidade e vontade de esticar aquela prosa
balizaram minha resposta.

– Eu fui o Ás de Espadas.
Como assombração sabe para quem aparece, minha resposta deixou

o nosso “bugueiro” lívido. Imediatamente ele disse:– O Sr. não paga o
passeio! Aceita ir lá em casa, aqui pertinho? É desejo de meu pai conhecê-
lo antes de morrer!

Agora fui eu quem me assustei, mas aquiesci. – Vamos lá!
Casa simples de alvenaria, muito baixa, um muro arrematado por

carcaças de bombas MK-76 pintadas cuidadosamente de branco. Um
alpendre com uma rede. Nela, o Sr. Tião, alcunha Tião Bomba, dormitava.

Acordou com o filho dizendo: – Pai, trouxe o Ás de Espadas para o
“Sinhô cunhecê”!!

Um sorriso acorda o Tião, que me fita com incredulidade. Pede uma
cadeira, eu sento, e Tião discorre que anos a fio acompanhou todas as
operações do estande. Catar as bombas não explodidas, desarmá-las e
vendê-las foi seu ganha pão, melhor do que a pesca!!

Na sala, uma inusitada memorabilia: maquetes de Xavante feitas com
latas, caixas de lanche da BAFZ cheia de projéteis cuidadosamente polidos,
fotos de jornal e um rádio VHF a válvulas com somente um cristal na
frequência do Barrica (imagino).

Seu Tião falava de todos: Copas, Ouros, Paus, porém Espadas,
segundo sua visão (seguramente a fria estatística do Tiro e Bombardeio
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não a corroboraria), particularmente o Ás de Espadas, era imbatível.
Acertava de um tudo!! Ele não fazia ideia que aquela sua entidade mítica,
o Ás de Espadas, era plural, vários Ases!!

Não desmenti, não expliquei. Permiti-me ser famoso e tomar um
gole de uma branquinha com o Sr. Tião que me teve muito bem como “Ás
de Espadas” e ficou, simplesmente..., feliz. Neste caso, o SER estava
perfeitamente justificado pelo devir.

Na volta, o Adeilson me mostrou a realidade do tempo: a velha Torre
do Barrica, ainda de pé no meio do areal, não tombada, não preservada,
nenhuma placa. Só carcomida pelo tempo e pelo vento, aquele mesmo
que lá venta desde sempre.

Paguei o passeio.

Mário César Soares Moreira – Ten Cel R1
Piloto de Caça turma de 1979 no 1o/4o GAv, na BAFZ
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Ano de 1981. Mais uma Operação UNITAS seria realizada, com
exercícios conjuntos entre a Marinha dos USA (US NAVY), a Marinha do
Brasil (MB) e mais algumas Marinhas de outros países da América do Sul.

Desta vez a Marinha da Colômbia também participaria, com uma
Fragata Classe Lupo, a BRYON.

Certa tarde sou chamado pelo Cmt do Grupo, Ten Cel Starling - STA,
que me designa para participar de reuniões de planejamento no COMAT
(Comando Aerotático). A II FAT ainda não fora criada e as missões
aeronavais eram todas coordenadas pelo COMAT.

(N.R. 1: Tanto a Segunda Força
Aerotática - II FAT, como o Comando
Aerotático - COMAT, foram desa-
tivados, sendo substituídos por FAe
numeradas).

(N.R. 2: Dadas as características
de pronta-resposta, velocidade e fle-
xibilidade da Força, a N.R.1 acima ficou
ultrapassada. Hoje, em 2017, com a

reestruturação do Comando da Aeronáutica, as FAe numeradas também
foram desativadas, sendo substituídas por outras OM).

Lá fui ao Santos Dumont, voando um dos REGENTE U-42 da BASC,
em mais um prazeroso voo por nós chamado “COCA-COLA”.

Observação: apesar de muito assíduo nesses voos, onde cheguei a
completar a marca de 1.000 hs de REGENTE, sendo dessas, cerca de 800

Os B-52 no

Espaço Aéreo

brasileiro
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hs só na TMA RIO, nunca ouvi uma ex-
plicação concreta da origem do termo
“COCA-COLA” para esse tipo de missão
administrativa...

(N.R. 3: Se alguém conhece a origem do
termo COCA-COLA para essas pequenas
pernas de voo administrativo, por favor
elucide-nos, para incluirmos a explicação em
próximo Boletim).

No decorrer da reunião explanatória e de pré-planejamento da
participação da FAB na UNITAS, foi informado que a Força Aérea dos
USA (USAF) participaria também, com dois bombardeiros B-52. Surpresa!

A missão seria com DEP de sua base nos USA, REVO a caminho da
área de operações (AROP) que seria no través de Recife, a cerca de 100
NM do litoral, onde quatro F-5E entrariam na ala dos B-52 e voando
como mísseis de cruzeiro antinavio russos contra a Força Naval (FNav),
desceriam a Mach 0.90-0.95, a 200-100 pés, passando sobre um dos navios,
simulando assim o perfil do míssil.

Os B-52 voltariam então para sua base de origem, sem pouso no
Brasil.
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Discutiram-se alguns detalhes a mais da missão e ficou definido que
seriam mandados dois oficiais de ligação, um em cada B-52, participando
da missão e dirimindo eventuais dúvidas em contatos com as aeronaves.

Fui designado, juntamente com um outro oficial, creio que do 1o/
14o GAv, e voltei todo contente para SC. Iria voar em uma aeronave tão
única como o B-52 “BUFF”. Mas a alegria não durou muito... Foi decidido
mandar somente um oficial superior, do efetivo do COMAT e assim o foi.

Mas o meu envolvimento com aquela missão não terminaria ali...
Operação UNITAS iniciada, e o 1o GpAvCa foi deslocado para Natal

e, lá baseado, iria realizar missões de ataque a FNav, na área do Nordeste.
Em uma das madrugas, no Dia dos Pais, liderei uma esquadrilha de

quatro F-5E, com HSO (Hora Sobre o Objetivo) ao nascer do sol, que,
precedida de um REVO e de uma navegação de cerca de 01:00 h, bem dá
a ideia de quão cedo tivemos que acordar...

Detalhe: algo que sempre me deixou intrigado era o porquê das nossas
OFRAG (Ordem Fragmentárias) terem tanto HSO “ao nascer do sol”...
Talvez resquícios da 2a Guerra que, com o nível de tecnologia de nossa
época, não mais se justificava... Mais tarde, na II FAT, na Seção de
Operações (A-3), na medida do possível, mudei isso muito.

Voltando à missão; realizada com êxito, voltamos a Natal, pousando
ainda cedo, tomando um rápido desjejum e direto para a cama, pois o sono
chegava firme.

Estávamos alojados naquele nosso “velho conhecido”1, da época do
CATRE, Alojamento Anexo, do Cassino dos Oficiais, e para lá fomos,
todos de olhos vermelhos, efeito daquela “madrugadona”.
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Mal acabara de literalmente “abraçar meu travesseiro”, quando fui
chamado pelo soldado de serviço na portaria. Estava sendo chamado
urgente em nossa sala de operações... O que seria? Eu acabara de voltar
de uma missão...?!

Para lá fui de imediato e, ao chegar, a surpresa; voaria como número
3 em uma esquadrilha, liderada pelo nosso Operações, o então Maj Potengy,
tendo como número 2 o Silva Lobo (uma turma atrás da minha) e número
4 o Arinaldo de Amorim Maia, meu bom amigo e colega de turma “Galo
Véio”.

Surpresa maior; voaríamos como “mísseis russos” de dois B-52, da
USAF.

O comandante do KC-130H, Santos Alves, também participou do
planejamento/ brifim; DEP com proa direta do POCRE (Ponto de Controle
de REVO), voar dali para um outro ponto, de onde seríamos vetorados
por um dos navios americanos para a reunião com os B-52, passando então
ao controle dos mesmos, quando, voando na Ala deles, seriamos “lançados”,
dois de cada vez, como mísseis contra a FNav.

E lá fomos nós. Meteorologia típica do Nordeste; CAVOK com alguns
poucos cúmulos a 2.000 pés. DEP e REVO conforme planejado.

Órbita no FL 200 sobre as coordenadas informadas, e início de
contato com o nosso controlador... Nada... Várias tentativas e nada... Até

Posição de Observação ESQ - Maia;
Contato ESQ - Potengy; Contato DIR - Silva Lobo; e

Observação DIR - Rocha (Fotógrafo).
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que o controlador aéreo de uma de nossas fragatas nos chamou e informou
que os B-52 estavam também em órbita, a umas 30 NM de nossa posição,
mas que a missão estava sendo abortada... estávamos livres inclusive para
sobrevoar a FNav, se quiséssemos.

Surpresa.
O nosso Líder fez contato com o KC-130H, este veio para a nossa

posição, nos reunimos nele e fizemos dois sobrevoos dos navios a uns
2.000 pés, retornando para NT, fazendo REVO de novo nesse trecho.

Pouso e debriefing, ainda sem sabermos do porquê da abortiva da
missão.

Tempos depois, soubemos o que houve; tudo engrenado, oficial de
ligação mandado aos USA, embarcado em um dos B-52, DEP, REVO e
deslocamento até o Ponto de Rendez-Vous, iniciado contato com o navio-
controlador da US NAVY e... se descobriu que os nossos F-5E não
tinham rádios UHF e os B-52 não tinham VHF... Portanto estaríamos
sem contato rádio e, sem isso, negativo prosseguir a missão.

De qualquer forma voamos, cumprindo a nossa parte, e aprendendo
o quão importante é o estabelecimento de procedimentos consolidados
em uma adequada Ordem de Operações.

Os B-52 já estiveram no espaço aéreo brasileiro sim...

Marco Aurélio de Magalhães Rocha - Rocky, Maj Av R1
Piloto de Caça em 1976, no ESQD SETA, no CATRE, em Natal

Líder de ESQD, Piloto da Turkish Airlines

1 A turma do Autor, 69 de BQ, 72 do CFPM e Dez 75 de Formatura na AFA,
ficou alojada naquele Anexo, como Aspirantes no então CATRE, depois BANT
e hoje ALA 10.
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1º Ten Av - BO-825

Roberto Pessoa Ramos

ossos Líderes, nossos Mestres
nossos Mitos

N
Veteranos da Itália

Natural da Paraíba, o “Pato
Ramos” nasceu em João Pessoa em
05 de maio de 1918. Filho do Sr.
Antonio Coutinho Ramos e da Sra.
Enriqueta Pessoa Ramos, casou-se
antes de partir para a Guerra com a
Sra. Maria Ina, com quem teve
quatro filhos: Ricardo, Ruth, Rosana
e Ronaldo.

Seu neto, Roberto Pessoa Ramos
Neto, com base em uma caderneta
com anotações pessoais conservada

pela família, orga-
nizou o livro “Diário
de Guerra do Capi-
tão Roberto Pessoa
Ramos”, onde foram
registrados desde a
sua chegada a
Suffolk, a viagem no UST Co-
lombie até Livorno, cruzando o
Atlântico, várias missões realizadas
e companheiros perdidos, até a
confusão do final da Guerra e volta

para o Brasil em 21 de
maio de 1945.

O 1o Ten Pessoa
Ramos juntou-se ao 1o

Grupo de Caça direta-
mente em Suffolk, em 14
de Agosto de 1944, sem
passar pelo Panamá, como
o único piloto paraibano
na 2a Guerra Mundial.
Durante a Guerra, foi
promovido a Capitão (em
07 de março de 1945), já
como Cmt da ESQDA
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Amarela, os Kamikazes (apelido
colocado pelo Rui).

Após a extinção da Yellow, por
falta de pilotos, Pessoa Ramos
juntou-se à ESQD Verde, que veio
a comandar quando o Lagares subs-
tituiu o Pamplona como Operações
do 1o GAvCa.

Figura: Na foto, no Dia da
Vitória, o Cap Av Pessoa Ramos
está sobre o motor do P-47, em pé
atrás do Asp Canário.

O Veterano Pessoa Ramos com-
pletou 95 missões de guerra, a
primeira em 12 de novembro de
1944, tendo sido ferido por estilha-
ços da AAAe (FLAK) alemã em 23
de abril de 1945, e a última em 01
de maio de 1945.

Após o término da Guerra, fez
parte juntamente com o Buyers e o
Lagares da missão com o B-25 do
Grupo, o Desert L’il, que percorreu
a Europa para resgatar os pilotos
Brasileiros que tinham sido feitos
prisioneiros de guerra.

Ao regressar ao Brasil, o “Pato
Ramos” continuou no 1o Grupo de
Caça, como Instrutor, onde perma-
neceu até ser designado Comandante
da Unidade. Mais tarde, já como
Coronel, comandou a Base Aérea de
Santa Cruz e, entre 1962 e 1964 foi
Adido Militar no Paraguai.

Condecorações: Cruz de

Sangue: ; Medalha da

Campanha da Itália: ;

Cruz de Aviação Fita A com duas

estrelas: ; Medalha da

Campanha do Atlântico Sul:

;  Distinguished Flying Cross

(USA): ;
Air Medal com três palmas (USA):

; Citação Presidencial de

Unidade - coletiva: ;

Ordem do Mérito Aeronáutico

; Medalha Militar de

Ouro: ; Medalha do

Mérito Santos-Dumont:

;  Croix de Guerre com

palma: ; e Ordem do

Mérito Militar do Paraguai:

.

O Piloto de Caça, Veterano da
2a Guerra Mundial, Coronel Roberto
Pessoa Ramos morreu em Vitória,
após pousar e conduzir um C-47 até
estacionar, tombando sobre os
comandos, como merece um ver-
dadeiro Aviador.

Como grande perda para a fa-
mília e para nosso pesar, o Brig. do
Ar Roberto Pessoa
Ramos faleceu assim,
em 10 de fevereiro de
1967.

“Jamais serão
esquecidos!”



35

115

1

stória informal da CaçaE

Em 25 de fevereiro de 1983 a Embraer entregou à FAB o 182o AT-
26 4627, último Xavante produzido pela empresa. Foto da esq. para dir.:
Eng. Ozires Silva, Maj Av Flávio de Carvalho Passos, Eng. Ozílio Carlos
da Silva e Maj Av Ivan Manoel de Macedo. O AT-26 foi produzido pela
Embraer de 1972 a 1983 (Coleção Mário Vinagre).

Vale a pena
ver de
novo
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