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ensagem da DiretoriaM
O livre exercício do pensamento, da troca de ideias, de sentimentos

e de experiências foi, é e sempre será um dos mais importantes e
estimulantes indutores do entendimento entre as pessoas, bem como do
crescimento individual e, sobretudo, do coletivo, seja ele um time de futebol,
uma empresa, uma nação ou uma Força Aérea.

Assim é que, acompanhado os mais recentes debates “internéticos”
e “whatsappianos”, não necessariamente os atrelados à política ou a
economia nacionais contemporâneas, mas sim aqueles travados entre vários
pilotos de caça, de muitas e diversas gerações, nossos associados,
abrangendo interessantes e históricos detalhes da nossa Aviação de Caça
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e da Força Aérea Brasileira, nos parece oportuno, não só relembrar, mas
reforçar a finalidade central da ABRA-PC, que é a de promover o
estreitamento dos laços de união e solidariedade entre os Pilotos de Caça
da FAB, em especial os da reserva e reformados, buscando estimular e
preservar as tradições e o espírito de corpo, bem como promover a interação
entre seus associados e a Força Aérea Brasileira.

Confesso que curti com muita saudade e viva curiosidade todas essas
reminiscências, bem como as novas ideias, prazerosamente expostas e,
invariavelmente, complementadas ou apenas cotejadas com inusitadas e
certeiras doses de inteligente humor, confirmando, mais uma vez, que todos
nós temos muitas histórias a serem compartilhadas, boa parte ainda
desconhecida, e que devemos registrá-las, preservando conhecimentos,
lembranças e experiências, que, além de contarem e preservarem nosso
recente passado, certamente darão continuidade à saga folclórica da história
da Aviação de Caça no Brasil.

A Caça é isso!
Sem muitas explicações ou divagações esotéricas, ousamos dizer com

orgulho que aos caçadores de ontem de hoje e, certamente, aos de amanhã
estão reservadas emoções próprias, sentimentos únicos e vibrações tão
viscerais como eternas, nem melhores ou piores, mas simplesmente
exclusivas, de tal forma que só quem as vivenciou poderá entender e mesmo
alcançar todo o significado e a grandeza daqueles que manobram de “zero
a 70.000”.

Parte desse excepcional repertório é transcrita nesta edição. Que
outras contribuições possam enriquecer o nosso ABRA-PC Notícias,
unindo e preservando nossa rica e gloriosa história, pavimento seguro de
um futuro justo e brilhante para os destinos da Aviação de Caça e da Força
Aérea Brasileira.

Até aqui nossos veteranos e seus seguidores, nós os mais antigos,
fizeram a diferença. Que as gerações mais novas tenham a garra, a audácia,
a força e a coragem para honrarem e assegurarem, com atitude digna e
profissional, o real destaque que deve ter a Aviação de Caça no contexto
da missão maior atribuída à FAB.

A lembrança da guerra, permanente norte doutrinário da Caça, nos
remete em saudoso pensamento à “esquadrilha”, que muito além de ser
“um punhado de amigos a vibrar de emoção”, aglutinando todo um passado
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de sacrifícios e vitórias, representa sim o esteio de uma pujante e eficaz
nova Aviação de Caça, reunida em perfeita e única sintonia de pensamentos,
atitudes e ações à nossa já vitoriosa Força Aérea Brasileira do século XXI.

Aproveito a ocasião para relembrar aos nobres caçadores que no mês
de agosto teremos duas importantes atividades a merecerem a atenção e a
participação de todos nós. No dia 10 de agosto a ABRA-PC completa
vinte e dois anos de profícua existência, a serem comemorados com o já
tradicional almoço, a ser realizado conforme futuras orientações. O outro
evento é a eleição da nova Diretoria para o biênio 2018-2019, para a qual
solicitamos que acompanhem as informações a serem disseminadas
oportunamente.

Concluindo nossa mensagem, é com patriótica satisfação que faço
menção à comemoração, no dia 20 de julho, do 144º aniversário do
nascimento do brasileiro Alberto Santos Dumont. A efeméride em tela
merece especial reverência e reflexão de todos nós, caçadores de ontem e
de hoje, pelo fato de ter sido esse excepcional e bravo conterrâneo, além
de aviador pioneiro para nos brasileiros, foi também o primeiro aeronauta
a nos apontar, pela sua reconhecida tenacidade, incansável dedicação,
permanente busca pelo conhecimento, desprendida coragem, força
motivadora e instigante audácia, o perfil a ser alcançado pelos seus legítimos
herdeiros, entre esses, com merecido destaque, todos os Pilotos de Caça
da Força Aérea Brasileira!

SENTA A PUA! BRASIL!!!
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 03 de setembro
1971 - Primeiro voo (de ensaio) do
AT-26 (Xavante) com o Maj
Carlos Rubens de Rezende e o
piloto de provas da EMBRAER
Basílico Freire Neto, no FAB
4462.
2006 - Chegada dos 2 primeiros
F-2000 no Brasil, em Anápolis.
FAB 4932 e 4940.

 28 de setembro de 1995
- Criação do 1º/3º Grupo de
Aviação (Esquadrão Escorpião),
com sede na Base Aérea de Boa
Vista - RR, pela Portaria R-619/
GM-3.
- Criação do 2º/3º Grupo de
Aviação (Esquadrão Grifo), com
sede na Base Aérea de Porto
Velho - RO, pela Portaria R-619/
GM-3.

06 de outubro de 1944
Chegada dos componentes do
1º Grupo de Aviação de Caça ao
Teatro de Operações de Guerra
Europeu, na Cidade de Livorno
(Itália), a bordo do navio ame-
ricano USS Colombie.

gendaA
16 de outubro de 1944

Chegada do primeiro P-47 em
Natal, em traslado para a Escola
Técnica de Aviação, em Cum-
bica, atual Escola de Especialistas
da Aeronáutica.

23 de outubro
1906 - Primeiro voo oficial de
aeronave mais pesada do que o
ar autopropulsada (14 Bis), pilo-
tada por Alberto SANTOS-
DUMONT, no Campo de Baga-
telle, Paris - França.
1974 - Primeiro voo de um F-5B
(FAB 4800) na empresa Northrop,
na Cidade de Palmdale, Cali-
fórnia (EUA).

29 de outubro de 1970
1º voo do F-8 FAB 4460 (que se
encontra no MUSAL). Voo de
experiência realizado pelo Maj
Sérgio Ribeiro, no Parque de
Marte - SP.

30 de outubro de 1970
Chegada do primeiro F-8 FAB
4460 à BASC para compôr a
dotação do 1º GpAvCa.
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apo-RádioP
Assuntos Gerais e de Administração

1 - 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 à

Associação pelo Brig do Ar João Eduardo de
Magalhães Motta à ABRA-PC, que foi Comandante
do 1o GpAvCa e do 1o/14o GAv, além de piloto de
acrobacias quando na reserva.

É importante frisar que não há formato, assunto
ou estilo específico para os trabalhos. O objetivo do
concurso permanece: “Estimular o estudo e a pesquisa
de assuntos referentes à Aviação Militar de Combate”. Encaminhe-nos
seu trabalho pelo e-mail <popopo@abra-pc.com.br>.

2 - A moeda da Caça

O   Comandante do 2º/5º GAv, sugeriu que a ABRA-PC patrocinasse
      a confecção da Moeda da Caça que, tradicionalmente, é concedida

para os novos Caçadores após a formatura no Curso de Ala Operacional
de Caça daquele Esquadrão.

Após deliberação da Diretoria, a iniciativa foi aprovadapor
unanimidade, estando consonante com as finalidades Estatutárias da
Associação.

3 - Palestra da ABRA-PC na EPCAR

A  ABRA-PC fará uma palestra para os alunos da EPCAR no próximo
    mês de setembro. A princípio, o evfento será realizado na Semana
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do Profissionalismo da Escola, com ideia similar ao que foi feito na
Academia da Força Aérea no ano passado.

A data e o cronograma da palestra ainda serão definidos pela EPCAR
e será feito um convite aos Associados, para participação.

4 - Errata do ABRA-PC Notícias 122, de maio-junho de
2017:

F   oi-nos chamada a atenção para uma informação incompleta no artigo
  sobre a Base Aérea de Fortaleza que foi publicado no Boletim 122,

onde consta:
“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.”

O fato é que em 1944 foi criado na BAFZ o 4º GpBM - Grupamento
de Bombardeio Médio, equipado com os Lockheed A-28A Hudson e,
posteriormente, com os B-25J Mitchell. As tripulações do 4º GpBM
realizaram missões de patrulha marítima até o final da Segunda Guerra
Mundial.

Em 24 de março de 1947, o 4º GpBM foi redenominado 4º Grupo
de Aviação (GAv), sendo o seu 1º Esquadrão ativado em 1948. O 1º/4º
GAv foi designado para missões de bombardeio até 1956, quando foi
transformado em unidade de formação de Pilotos de Caça, recebendo os
Republic P-47 Thunderbolt, provenientes do 2º/5º GAv.

A formação de Ala Operacional, Líder de Elemento e Líder de
ESQDA ou ESQD era feita nas diversas Unidades Aéreas de Caça, de
então, depois do Curso de Formação no 1º/4º GAv.

Em maio de 1958, a BAFZ entrou para a era do jato ao receber 33
Lockheed F-80C Shooting Star, utilizados somente pelo 1º/4º GAv. Em
1966 chegaram os Lockheed T-33, que foram utilizados juntamente com
os F-80C até 1973, quando todos foram substituídos pelos Embraer AT-
26 Xavante.

N.R.: Todos nossos artigos são revisados por Pilotos de Caça de
diversas turmas antes da publicação, mas, eventualmente, alguma
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informação incompleta ou errada passa pelos filtros. Por isso, nossa
Associação não pode prescindir do feedback de nossos Associados, sempre
que qualquer engano for constatado. Muito Obrigado ao Associado que
nos apontou a falha no artigo.

Mensagem recebida

N.R.: Publicamos nesta edição a mensagem abaixo, enviada pelo Cmt do 1o/16o

GAv no final do ano passado, como uma homenagem àquele nosso ESQD irmão,
infelizmente desativado em dezembro de 2016, dentro do processo de reestruturação
da FAB.

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2016

Ao Exmo Sr Brig Ar Teomar Fonseca
Quírico,

S abemos que o sucesso, em qualquer
    atividade, seja ela profissional ou

social, sempre dependerá do empenho e do
amor com que os integrantes de determinados
grupos perseguem seus objetivos. Além do
mais, sem a ajuda e a compreensão daqueles
mais ligados aos nossos ideais de com-
panheirismo, patriotismo e espírito de corpo,
não conseguiríamos realizar as mais simples
de nossas atividades.

Dentro deste espírito, dirijo-me a
V.Exa. para informar que as atividades comemorativas do XXVIII Raduno
dos Adelphis, realizado no âmbito do Clube de Aeronáutica no dia 02 de
Dezembro de 2016 foram coroados de pleno êxito. O sucesso alcançado,
como não poderia deixar de ser reconhecido, deve-se em grande parte à
participação da ABRA-PC, que, com certeza, contribuiu para abrilhantar
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Clássicos da Aviação de Caça

N o princípio da Primeira Guerra Mundial, os Estados-Maiores
convenceram-se da necessidade de derrubar os aviões espiões do

seu adversário, pois o avião já tinha sido desenvolvido o suficiente para
explorar e espiar o inimigo.

Daí a necessidade de um avião mais rápido e ágil que os de
reconhecimento e bombardeio. Foi assim que nasceram os caças.

A princípio, o piloto do Caça utilizava pistolas e carabinas para
eliminar o adversário. As crônicas de guerra falam até de derrubada de
aviões com granadas, pedradas, ou com cordas e correntes suspensas.
Entretanto, a arma mais utilizada foi a metralhadora, que era usada por
um soldado colocado à frente ou atrás do piloto.

Em 1915 os alemães foram surpreendidos pelo piloto francês Roland
Garros, que apontava o nariz do avião contra eles. Garros foi o primeiro
piloto a disparar através do disco varrido pela hélice do avião, que levava
um defletor blindado. Devido a uma avaria, Garros foi obrigado a aterrar
nas linhas alemãs. Estes descobriram o segredo e conseguiram melhorar o
dispositivo no seu modelo Fokker. Mas um destes aparelhos aterrou por
engano no campo dos aliados, e estes, por sua vez, copiaram-no. Teve
assim início a era do caça.

Aeronaves da Primeira

Guerra Mundial

e tornar possível a sua realização à altura das pessoas que compareceram
ao evento.

Sendo assim, em nome de todos os integrantes do Esquadrão Adelphi,
apresento a V.Exa. os nossos mais sinceros agradecimentos pelo apoio
prestado.
Respeitosamente,

Roberto Martire Pires – Ten Cel Aviador
Comandante do 1o/16o Grupo de Aviação
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FB-5: O primeiro avião projetado
para ser armado com metralhadora foi
apresentado pela Vickers no Aero Show de
Londres de 1913. Batizado com a sigla FB
(Fighting Biplane – caça biplano), foi
construído em série desde 1914. Em
fevereiro de 1915 equipou o primeiro
esquadrão de caças do mundo: o 11º do

Royal Flying Corps. O FB-5 voou até 1916.
Nieuport Baby: Os franceses dotaram,

em 1915, este avião com uma metralhadora fixa,
situada em cima da asa, que disparava por cima
da hélice. Este revolucionário sistema foi
adotado pelo piloto Roland Garros no seu
Morane em 1915.

Morane Saulnier N: Foi o primeiro caça com metralhadora fixa no
nariz. Com isso dava uma nova
dimensão ao combate aéreo. Para
evitar a ruptura da hélice pelos
projéteis, as pás levavam um defletor
de aço.

Fokker E.I. Eindecker: Foi o
primeiro avião armado com uma
metralhadora sincronizada com a
hélice. Os Fokker dominaram os céus
até que os Nieuports e os Spads fossem
inventados pelos aliados.

Spad S. VII: Foi considerado
o melhor caça em termos absolutos
da primeira metade do conflito.
Grande parte do êxito do caça deve-
se ao motor Hispano-Suíça de 8
cilindros em V de 150 CV. Os novos
motores em linha substituíram os
motores rotativos em estrela.
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Fokker Dr.I Dreidecker
(triplano): Este caça triplano conseguia
curvar rapidamente. Não era dos
melhores Caças da época, mas
contribuiu para a perda de muitos Caças
inimigos, tornando-se famoso por ser
pilotado pelo maior Ás da I Guerra
Mundial, com 80 vitórias: Manfred Von
Richthoffen, o Barão Vermelho.

Albatroz D III: Voado por muitos Ases alemães, incluindo
Richthofen e Udet, foi o melhor caça no período de domínio aéreo alemão
conhecido como Blood April em 1917. Entrou em operação em dezembro

de 1916, com suportes entre
as asas em V ao invés de
paralelos. Foram fabricados
em torno de 840 DIII. As
longarinas da asa inferior eram
fracas e o próprio Richthofen
teve uma rachadura no seu
DIII em 24 de janeiro de 1917.
Acabou sendo ultrapassado

por outros caças aliados, como o SE-5a.
SE-5a: Um dos melhores caças britânicos, superior aos Albatroz D

III e ao Fokker Dr 1, que contribuiu
decisivamente para que os aliados
reconquistassem o domínio do ar no
último ano de guerra. Foi o melhor caça
inglês depois do Sopwith Camel,
demonstrando superioridade sobre os
Nieuport e Spad. A sua produção em
série começou em 1917, com um total
de 5.205 unidades. Edward Mannock,
maior Ás inglês, obteve 50 de suas 73
vitórias com um SE-5a.
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Bristol F.2B: Caça britânico de
dois lugares, entrou em ação em 9 de
setembro de 1916. De 20 de janeiro
de 1917 a janeiro de 1918, os cana-
denses A. E. Mc Keever e L.F. Powell,
com os seus F.2B, abateram 30 adver-
sários. Muito temido pelos alemães,

teve 4.470 exemplares construídos e permaneceu em serviço até 1932.
Sopwith 2F1 Camel: Difícil de pilotar devido ao torque do seu motor

rotativo de 150 CV, superava qualquer outro caça alemão. Foi um dos
melhores aviões de caça da Primeira
Guerra Mundial, e o primeiro com
duas metralhadoras. Foi também o
que registrou maior número de
vitórias (1294), inclusive a obtida
contra o Fokker Dr.I, de Von
Richthofen (Barão Vermelho)1.
Esteve em combate de julho de
1917 até o armistício.

Como vimos, com as aeronaves principais do conflito apresentadas
acima, a Primeira Guerra Mundial (1914 a 1918) foi a alavanca que acelerou
o desenvolvimento da aviação, especialmente as aeronaves de caça, com
novos e melhores modelos surgindo a cada seis ou oito meses, tudo isso
menos de dez anos depois de Santos Dumont ter voado o 14 BIS em
1906.

Nota:
1 A derrubada do Barão Vermelho, apesar de ter sido atribuída a um Sopwith Camel, ainda
é controversa. Von Richthofen morreu com apenas um tiro calibre .303 (provavelmente da
AAAe), que entrou na axila direita e saiu próximo ao mamilo esquerdo, tendo sido ainda
capaz de pousar forçado antes de falecer.
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Demonstrativo Financeiro Resumido

Saldos em 30 de junho de 2017
Saldos ABRA-PC
Conta Corrente (Banco Real Conta nº.: 8703431)                      7.797,16
Fundos ABRA-PC - DI SUPREMO             144.767,97
Subtotal recursos ABRA-PC 152.565,13

Média das Receitas e Despesas
Média das Receitas               18.467,54
Média das Despesas de Custeio     5.282,10
Média de Despesas Eventuais     1.037,94

Fundos Especiais (*)
Fundo DI Empresarial (Desenv. Cultural da Av de Caça)     3.272,53
Fundo DI Peq Empresa (Prêmio Pacau)   77.569,22
Subtotal dos Fundos Especiais   80.841,75

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

Convite para o 22º aniversário da ABRA-PC
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ara refletirP
Billy Mitchell
estava errado!

Em 1924, O Brig Gen Billy Mitchell, do Air Service do US Army,
submeteu a seus Chefes um relatório prevendo que a guerra no Pacífico
começaria com um ataque japonês a Pearl Harbor, que iniciaria às 07:30h,
seguido de um ataque ao aeródromo de Clark nas Filipinas às 10:40h.
Posteriormente, Mitchell acrescentou que os ataques aconteceriam em uma
manhã de Domingo.

Naturalmente, a previsão de Mitchell
estava errada. Quando os japoneses ataca-
ram Pearl Harbor no Domingo, 07 de
Dezembro de 1941 (doze anos depois do
relatório), foi às 07:55h – quase meia hora
depois do que Mitchell previra, e o aeró-
dromo de Clark só foi atacado às 12:35!

(USAF Magazine e Wikipédia)
N.R.: William Mitchell (1879-1936) é

reconhecido como o “pai” da USAF. Após a
Primeira Guerra Mundial advogou investimento
maciço no poder aéreo, demonstrando a capacidade
de bombardeios afundarem navios de guerra. Pelas suas críticas aos líderes do US
Army foi rebaixado de Brig Gen para Coronel em 1925, tendo sido submetido à
corte marcial por insubordinação e suspenso por cinco anos sem pagamento, passando
para a reserva logo em seguida, em 1926.

Após sua morte, recebeu diversas homenagens, incluindo a promoção a Maj
Gen pelo Presidente Franklin Delano Roosevelt, sendo a única pessoa que deu nome
a uma aeronave militar estadunidense, o NA B-25 Mitchell, que foi voado pelo 1o/
4o GAv na Base Aérea de Fortaleza.
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“To be
or not
to be”

No artigo “Precisamos de uma versão biposto do Gripen NG?” muito
bem escrito, diga-se de passagem, pelo Brig Quírico, presidente da nossa
ABRA-PC, publicado no ABRA-PC Notícias, Nov/Dez 2014, Fórum No

49, palavras ou frases como: dúvida; descobrir posteriormente; precisamos
de versão biposto ou de simuladores de voo?; custos; transição operacional
com dois aviões completamente diferentes; questão colocada, 40 anos
depois; não custa nada olhar um pouco para algumas experiências do
passado e outras, me transferiram imediatamente para o passado.

E comigo, passado é passado mesmo e voltei 70 anos nos meus
pensamentos e percebi, guardadas as devidas proporções, que o Primeiro
Grupo de Caça já passara pelo mesmo dilema, ou melhor, dilema semelhante,
quando do nosso solo no Republic P-47 - “Thunderbolt”.

Já vinha, durante a leitura, crescendo em mim uma vontade de divulgar
esta experiência com a esperança de que pudesse ajudar na decisão
presente. E a decisão de escrever veio na frase “Nobres caçadores, questão
colocada!” – desculpe a falta de modéstia de me incluir no “nobre” do
texto – e consumada definitivamente na última frase do texto “quem sabe,
alguém não se propõe a colocar seu pensamento a respeito!”

Assim sendo aqui vai o meu pensamento em um bem pequeno resumo
da situação.

Quando o Primeiro Grupo de Caça chegou da Itália, já trouxe como
decisão DELES próprios a incumbência de passar para a FAB o que haviam
aprendido na guerra, ou seja, o novo conceito de unidade aérea, tanto em

orum nº 64F

- Eis a questão -
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terra como em voo, e já encontrou em Santa Cruz o Segundo Grupo de
Caça voando P-40.

Os 19 P-47 que vieram trazidos em voo por ELES, dos USA,
equiparam o Primeiro Grupo de Caça e os P-47 que vieram da Itália
desmontados equiparam o Segundo Grupo de Caça. Os P-40 do Segundo
Grupo de Caça seriam transladados para Porto Alegre para o Terceiro Grupo
de Caça.

A Base de Santa Cruz sediava o Primeiro Regimento de Aviação,
com os dois grupos de caça e um grupo de bombardeio picado.

Logo no início de 1946, o Regimento recebeu 36 aspirantes (35 da
recém-formada turma de 45 e um da reserva), destinados ao Grupo de
Caça, os quais foram por ELES considerados aprendizes ou aspirantes a
Piloto de Caça e por isso mesmo criaram o ESTÁGIO DE SELEÇÃO
DE PILOTOS DE CAÇA –ESPC, a ser ministrado no Segundo Grupo de
Caça, agora já equipado com P-47.

Problema criado. Senão vejamos...
Nós vínhamos da Escola de Aeronáutica com mais ou menos 250

horas de voo (eu tinha 232 horas) sendo também, mais ou menos, 100 de
T-6 (eu tinha 92 horas).

A seleção seria feita em T-6, que não existia em Santa Cruz, passaria
para o P-40 e depois para o P-47?

Sola o P-40, faz a seleção nele e depois voa o P-47? E o Terceiro
Grupo como fica? Sem os P-40? Então faz o ESPC de T-6, leva o pessoal
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selecionado para solar o P-40 em Porto Alegre e depois volta para Santa
Cruz para solar o P-47?

Basta ter uma razoável imaginação que ainda poderíamos acrescentar
mais algumas alternativas, mas existia um “considerando” de muito difícil
solução.

Foram fabricados 15.683 P-47s. Se considerarmos que uma aeronave
de caça monoposto obviamente não pertence e nem é voada por um só
piloto, podemos imaginar quantos milhares de pilotos que os solaram.

Até 1945 não se sabia de nenhum caso de solo por piloto que já não
voava caça da geração imediatamente anterior ao P-47. Na maioria dos
casos que se conhece, esta aeronave era o P-40, o que, para efeitos práticos,
o tornava o “simulador” do P-47. Mas os P-40 não estão indo para Porto
Alegre???

O Estado-Maior da Aeronáutica não aceitava o solo direto do T-6
para o P-47, argumentando que NUNCA ninguém havia feito e seria uma
temeridade tentar com pilotos recém-formados como nós. A distância era
de um mosquito para um “Trator Voador”.

O pessoal da Itália, responsável pela instrução, seleção e o solo no
P-47, insistiu pelo solo direto T-6/P-47, responsabilizando-se pelo
resultado. Foi uma guerra de foice e o Estado-Maior finalmente cedeu,
“lavando as mãos” e deixando toda a responsabilidade com ELES.

Os P-40 foram transladados para Porto Alegre e foram obtidos os T-
6 necessários para o ESPC.

O planejado e executado com a minha turma, “Primeiro ESPC”,
foram:
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- primeiro ano “letivo” (ESPC) voando T-6 no Segundo, com seleção
muito exigente e no final do ano solo direto T-6/P-47 e 15 horas de P-47.

 - segundo ano “letivo” os selecionados voariam P-47 no Primeiro,
fazendo todas as missões de tiro, bombardeio, viagens, aprendendo a ser
líder de elemento, de esquadrilha e de esquadrão, etc., e os aprovados, no
fim do ano, receberiam o DIPLOMA de Piloto de Caça.

Na primeira fase, no nosso caso, primeiro ESPC, com a
responsabilidade que assumiram perante o Estado-Maior, ELES foram
tão exigentes que, dos 36 sobraram somente 19 para fazer o solo no P-47
e que passaram para a segunda fase. Três acidentes de colisão entre aviões
(T-6) em acrobacia em cobrinha e no peeloff levaram um aluno e três
instrutores (três DELES).

No segundo ano “letivo”, 5 dos 19 saíram por motivos diversos,
antes mesmo do início do voo e os 14 restantes, após o término da
instrução, foram todos aprovados e receberam o DIPLOMA de Piloto de
Caça, já na condição de Líderes de Esquadrão.

IMPORTANTE – Todos os que chegaram ao solo no P-47 o fizeram
sem problemas. Todos muito jovens e com 300 horas de voo. Do T–6 para
o P-47, SEM duplo comando e SEM simulador.

O que os garantiu foi o conhecimento altamente “detalhado e
profundo” das suas entranhas e dos seus procedimentos, muita hora de
nacele – que era o simulador da época – e o famoso e inesquecível “teste
de olhos vendados”.

O resto era pé e mão que ELES correram o risco de deixar por nossa
conta. Não podia deixar de ser. Solei o P-47 com 305 horas de voo, sendo
151 horas de T-6, antes de completar 21 anos... sem voar o P-40!
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Este fato me chamou a atenção para a importância do treinamento
do piloto no conhecimento dos sistemas e sua aplicação. “Pé e mão” não
deixa de ser importante, óbvio, mas creio secundário para pilotos já
familiarizados com aeronave supersônica.

Será que este raciocínio se aplica ou ajuda na situação de dúvida
sobre a versão biplace do Gripen e/ou sobre o uso do simulador?

Não tenho a menor competência para opinar. Só estou mostrando
como ELES apostaram no preparo do piloto e jogaram todas a fichas contra
as fichas do Estado-Maior, e era de um mosquito para o Trator Voador, e
deu certo.

Considerando que o Gripen NG (E) não vai ter a versão biplace, que
o F-22 não tem o seu correspondente biplace e ainda que diversas aeronaves
de caça tiveram a sua versão biposto lançada diversos anos após a versão
monoposto estar operacional nos esquadrões (*), eu apostaria as minhas
fichas na competência dos Pilotos de Caça da nossa FAB de seguir o mesmo
procedimento, seja lá qual tenha sido, dessas Unidades. Se com ou sem
uso de simulador, tenho a certeza que, a menos do problema custo, nós
poderemos solar da mesma maneira.

A necessidade de biplace pode ser válida, porém por motivos que
desconheço.

Se a experiência do solo de pilotos do 1o/4o GAv diretamente no F-
5E deu certo, será que não daria certo um piloto já com muitas horas de
supersônico voar o Gripen sem passar pelo discutido biplace?

O que o biplace daria além de um simulador a não ser o “pé e mão” de
verdade?

Que o valor do piloto seja considerado nas decisões com um bom
percentual, são os meus votos.

Deixo as respostas para vocês, pilotos supersônicos. O máximo que
cheguei foi Mach 0.86 no Gloster F8 cujo cruzeiro era 0.82 e isso foi em
“1900 e antigamente”.

Boa sorte na decisão é o que desejo.

Ivan Janvrot Miranda – Cel Av Ref
Aspirante da Turma de 1945.

(*) Informações tiradas do supracitado artigo.
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Asp Av Res Conv - BO-21

Roberto Tormin Costa

ossos Líderes, nossos Mestres
nossos Mitos

N
Veteranos da Itália

T o r m i n
nasceu em Niterói -
RJ, em 07 de Junho
de 1924 e tinha 20
anos ao se apre-
sentar no 1o Grupo
de Aviação de Caça

em Pisa em 25 de Dezembro de
1944, tendo completado 65 missões
de combate na Itália, na ESQDA
Green.

Após seu “batismo de fogo”,
devido a seus acertos no bombardeio
e no strafe (tiro com metralhadoras),
seu Cmt de ESQDA, Cap Newton

Lagares Silva comentou: – Esse vai
longe. Nasceu Veterano. De fato,
Tormin foi um dos pilotos mais
eficazes do 1o GAC, com mais de
90% de aproveitamento nas missões.

Em Pisa, durante um voo de
experiência, seu P-47 foi “atacado”
por dois P-51 Mustang, em um
combate simulado. Tormin encau-
dou inicialmente o número Dois e,
após um renhido “combate” sobre
a Base, encaudou também o Líder.
Os dois pilotos de P-51, veteranos
de escolta de B-17 sobre a Ale-
manha, pousaram para conhecer o
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piloto daquele P-47 e ficaram
admirados com a combatividade do
Tormin.

Ao regressar ao Brasil,
serviu como Instrutor no
Estágio de Seleção para
Pilotos de Caça na Base
Aérea de Santa Cruz,
onde se destacou como
um dos melhores Cmt
de ESQDA na instrução.

Condecorações: Me-
dalha da Campanha da

Itália: ; Cruz de

Aviação Fita A com duas estrelas:

, Cruz de Aviação Fita

B: ;  Distinguished Flying

Cross (USA):                          ; Air

Medal (USA): ; Citação

Arte - Combate Aéreo simulado de
P-51 versus P-47 do 1o GAC.

Presidencial de Uni-
dade - coletiva:

.

O Piloto de Caça,
Veterano da 2a Guerra
Mundial, 2o Tenente

Roberto Tormin Cos-
ta, morreu liderando uma

ESQDA em Santa Cruz em
29 de Abril de 1946, quando o
número Dois colidiu com sua ae-
ronave em um looping, ao passar pelo
dorso, durante uma “Cobrinha”.
Tinha apenas 21 anos.

“Jamais serão esquecidos!”
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116
1

stória informal da CaçaE

Vale a pena
ver de novo

Airton Senna e Côrtes, após um voo de F-103D.

Quem é? Onde é?
Respostas para
<popopo@abra-
pc.com.br>

Além da faca na
bota, também se
utilizava a chave
de fenda na bota!
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2
O traslado
dos PT-19
em 1942

FAIRCHILD PT-19 - Aeronave de instrução primária e básica da
Escola da Aeronáutica do Campo dos Afonsos no período de 1942 a 1958.

 Fabricante – Fairchild Aircraft
 Motor – Ranger L440 de 6 cilindros em linha de 200 hp
 Medidas – 8,53 m (c), 10,97 (e) e 3,20 (a)
 Velocidade máxima – 132 mph e Velocidade de cruzeiro – 85 mph
 Autonomia – 644 km e Teto – 15.400 pés
Embora a FAB tivesse nascido em janeiro de 1941 com um grande

acervo de aeronaves, a maior parte da frota consistia em uma coleção de
aviões totalmente obsoletos e de muitos tipos diferentes, o que dificultava
a operação e manutenção da Força. Uma das maiores deficiências estava
na frota de aeronaves de instrução.

A Segunda Guerra Mundial chegou subitamente às Américas com o
ataque a Pearl Harbor, no Domingo de 07 de dezembro de 1941. A FAB
imediatamente preocupou-se com o reequipamento da força, a começar
pelas aeronaves de instrução.

Além da obsolescência crescente dos aviões existentes na Escola de
Aeronáutica, reunidos no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, o número
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de aeronaves era insuficiente para o treinamento em tempo de guerra.
Felizmente, o Governo Brasileiro conseguiu que os Estados Unidos
cedessem, nos termos do “Lend and Lease Act”, as aeronaves de que o
Brasil necessitava.

“N.R.: Proposto no final de 1940 e aprovado pelo Congresso dos EUA em
março de 1941, o Lend and Lease Act foi um meio para prover ajuda militar para
nações estrangeiras durante a Segunda Guerra Mundial. Autorizava o Presidente a
transferir material de defesa para o governo de qualquer país cuja defesa fosse
considerada vital para a defesa dos EUA, com fundos apropriados pelo Congresso,
sem compensação. Com base no Lend and Lease Act os EUA forneceram suprimentos
militares e assistência aos Aliados a partir de setembro de 1940, apesar de só entrarem
na Guerra em dezembro de 1941.”

Entretanto, com a en-
trada dos Estados Unidos na
Guerra, o transporte marítimo
tornara-se bastante restrito e
perigoso. Os navios só po-
diam navegar em comboios,
para garantir proteção contra
os submarinos do Eixo, e não
havia espaço nem prioridade

para trazer ao Brasil aeronaves de instrução encaixotadas por via marítima.
Ou os aviões ficariam nos Estados Unidos ou viriam em voo. Foi

então decidido que todas as aeronaves seriam trazidas em voo, dos Estados
Unidos ao Brasil, por oficiais da Força Aérea Brasileira.

Os oficiais americanos, ao tomarem conhecimento da intenção do
Brasil de levar os PT-19 em voo para o Brasil, por pilotos brasileiros, fizeram
sombrias previsões: pelo menos 40
por cento dos aviões ficariam pelo
caminho, pois as condições eram
imprevisíveis e os aviões não eram
feitos para isso.

Finalmente, em julho de
1942, um mês antes de o Brasil
entrar na Guerra, iniciou-se a
grande epopeia. E já, entre julho

PT-19 FAB-0542,
nacele aberta para
piloto e copiloto.

Painel de Instrumentos
do PT-19
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e agosto de 1942, 30 PT-19 foram
trazidos em voo, em grupos de
cinco aeronaves, de Hagerstown
(Maryland - EUA) até o Campo dos
Afonsos.

Durante os meses de outubro
e novembro de 1942, mais 10 PT-
19 foram trazidos ao Brasil em voo,

perfazendo um total de 40 aeronaves durante o ano.
Esses aviões, construídos em madeira, tinham hélices de madeira,

naceles abertas, baixa velocidade e pequena autonomia, além de estarem
desprovidos de rádios e
de instrumentos de navegação
adequados para tão longa e pe-rigosa
viagem.

Os aviões, recebidos novos na
fábrica da Fairchild, em Hagerstown,
eram geralmente reunidos em
grupos de cinco aeronaves, cada
uma pilotada por um único oficial,
na nacele traseira. Na nacele
dianteira, foi instalado um tanque
suplementar de combustível, para
aumentar o alcance.

Para cada uma das primeiras
esquadrilhas, foi incorporado um
avião Fairchild UC-61, monomotor
de asa alta, “canela dura” e com
capacidade para 4 pessoas (similar
ao da foto no alto).

Nesse avião viajavam o Comandante da Esquadrilha, um Sargento
Mecânico e um piloto reserva. A quantidade de bagagem que cada avião
trazia era mínima, devido à necessidade de se trazer várias latas de óleo
para os motores Ranger L-440 dos PT-19, de seis cilindros invertidos, que
consumiam grande quantidade de óleo lubrificante.

Motores Ranger L-440, com cilindros
invertidos, utilizados nos PT-19.
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Na década de 1940, existiam poucos campos de pouso na América
Central e na região norte da América do Sul. Auxílios-rádio à navegação e
infraestrutura de apoio logístico e de manutenção, então, eram praticamente
inexistentes.

Para determinar os locais de pouso, tanto pelo Pacífico como pelo
Atlântico, o planejamento levou em consideração as características da
aeronave e as “facilidades” de apoio dos aeródromos existentes nessas
rotas. Não nos esqueçamos de que essa missão foi realizada há mais de
meio século!

A infraestrutura aeroportuária era precária, pistas de pousos carentes
de sinalizações e de informações operacionais precisas, equipamentos de
comunicações terra-avião de alcance reduzido, ausência de informações
meteorológicas durante o trajeto e cartas de navegação rudimentares, entre
outras barreiras. Uma verdadeira epopeia!

É digno de nota que foram trasladados 103 “Fairchild” PT-19,
destinados à instrução primária, sujeitos ao capricho das intempéries e
sem rádio para se comunicar. Eram 110 horas durante 25 dias e
aproximadamente 15.000 quilômetros em 46 etapas.

Imagine-se cada momento vivido por esses pilotos durante o longo
percurso. Uma extraordinária viagem com episódios de rara beleza,
protagonizados pelos acidentes naturais dos países sobrevoados.

Era preciso tomar decisões, pois delas dependia o cumprimento da
missão. Eram profissionais escolhidos pelo destino e selecionados para
ajudar a construir a Força Aérea que acabava de nascer. Uma viagem de
fazer inveja a qualquer aviador, em uma experiência que poucos tiveram o
privilégio de vivenciar.

O sobrevoo da América Central, região de erupções vulcânicas
frequentes, desde o norte da Guatemala até a Costa Rica, foi enfrentado
com disposição pelo corajoso Fairchild PT-19, sempre através das rotas
mais favoráveis que a estreita faixa costeira lhe oferecia. As temperaturas
elevadas e a pluviosidade abundante também não foram suficientes para
abalar aqueles homens.

Mas não havia outra solução: ou os aviões viriam em voo, ou ficariam
nos Estados Unidos. Os PT-19 foram trazidos em voo, desde Hagerstown
até o Campo dos Afonsos, através da América Central continental e pelo
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litoral da América do Sul, pois era praticamente impossível, naquela época,
sobrevoar a Amazônia pelo interior.

Essas primeiras esquadrilhas fizeram um voo realmente épico. Como
o Brasil já estava praticamente às portas da guerra, não havia como esperar
que a época das chuvas passasse. As condições meteorológicas, então,
eram horríveis. Enquanto as aeronaves voavam no território dos Estados
Unidos, o ar era quente e seco. A partir da América Central, o ar era sempre
muito úmido, com formação frequente de CBs e muitas pancadas de chuva,
até o Rio de Janeiro.

Nos Estados Unidos, era possível obter previsões meteorológicas da
etapa seguinte, mas do México em diante e, principalmente na América
Central, os pilotos decolavam sem ter a menor ideia das condições que
iriam enfrentar. Os campos de pouso eram distantes entre si, e havia poucos
campos intermediários de apoio.

Os pilotos voavam com capacetes de couro e óculos, na nacele aberta.
Na maioria dos casos, depois de percorrida metade da distância em cada
etapa, era impossível voltar, e o avião tinha que, obrigatoriamente, seguir
em frente, pois não havia combustível suficiente para o regresso.

Croqui dos voos dos PT-19 da fábrica para o Campo dos Afonsos
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Embora o risco da viagem fosse óbvio, só houve uma perda de vida
em todas as viagens feitas pelos PT-19 durante toda a Guerra: o Primeiro-
Tenente Aviador QO Aux. Kenneth Lindsay Molineaux, acidentou-se com
o seu PT-19 já no Brasil. Sobrevoando o Território do Amapá, sob forte
chuva, o seu avião chocou-se com as árvores, sendo totalmente destruído.

Além dessa aeronave, houve somente mais duas perdas, mas ambos
os pilotos sobreviveram. Isso dá um índice de perda de menos de 3% (três
por cento) do total de 106 aeronaves PT-19 que foram transportadas em
voo dos Estados Unidos ao Brasil, durante toda a Guerra.

Um piloto de PT-19, o Primeiro-Tenente Jofre Nelson de Mello e
Silva, por exemplo, teve pane no motor de seu avião e acabou pousando
fora de pista, perto de Vera Cruz, no México. Com grande iniciativa, retirou
o motor do avião com ajuda dos moradores locais e providenciou o
transporte do motor, pelos meios possíveis, até San Antonio, no Texas,
para reparo.

Com o motor reparado, transportou-o de volta a Vera Cruz, colocou-
o de volta no avião, abriu uma pista e decolou, reiniciando a viagem ao
Rio de Janeiro, onde pousou com sucesso. O feito lhe valeu um elogio
individual do primeiro Ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, pelo Aviso
nº 55, de 12 de abril de 1943.

Durante o ano de 1943, foram trazidos, em voo, mais 63 aviões PT-
19 dos Estados Unidos. Outros aviões do mesmo tipo vieram por via
marítima dos Estados Unidos, quando o sucesso na guerra contra os
submarinos viabilizou tal transporte, entre 1944 e 1945. No total, 103
aeronaves PT-19 chegaram com sucesso ao Campo dos Afonsos, até o fim
da Segunda Guerra Mundial.

Durante os três anos em que o Brasil esteve em guerra (Agosto de
1942 a Setembro de 1945), foram trazidos em voo, dos Estados Unidos ao
Brasil, por pilotos brasileiros, um total de 452 aviões, sendo 120 Vultee
BT-15, 103 Fairchild PT-19, 87 North American AT-6, 34 Beechcraft C-
43 monomotores, 26 Beechcraft AT-7, AT-11 e C-45 bimotores, 20 Cessnas
UC-78 bimotores, 19 Noorduyn C-64 Norseman monomotores, 10 Fairchild
C-61, 10 Grummans anfíbios, 6 Lockheed C-60 Lodestar, 5 Douglas C-17
e 12 de outros tipos.
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Após o término da guerra, entre 1946 e 1950, ainda outros 249 aviões,
de diversos tipos, foram trazidos em voo pelos pilotos da Força Aérea
Brasileira para o Brasil. As demais equipagens que fizeram parte dessa
gigantesca operação, pilotando aviões mais robustos, mais possantes,
dotados de características mais avançadas que as dos “Fairchild”,
principiaram o grande mosaico organizacional que iria permitir empregar
a Força Aérea Brasileira em toda a sua plenitude, ao entregá-los às Unidades
de Bombardeio, Caça, Patrulha, Observação, Reconhecimento e
Transporte, criadas em 1944.

De 1943 a 1947 a fabricação dos PT-19 passou a ser feita no Brasil,
pela Fábrica do Galeão, onde foram fabricadas 232 aeronaves sob licença,
que, quando desativadas na FAB, foram utilizados em diversos Aeroclubes
no Brasil na instrução de acrobacia básica, e não foi mais necessário trazer
aviões desse tipo em voo dos Estados Unidos.
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Em 1959, os PT-19 foram substituídos na instrução da Escola de
Aeronáutica pelos Fokker T-21.

Sérgio Ribeiro – Cel Av
Aspirante de 1956

Diversos PT-19 no
Aeroclube de
Juiz de Fora

P-47 na BAFZ em 1957
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3
Amigos

velhos e novos
Esta seria uma curiosidade se já não estivesse

registrada no Grupo de Caça. Contudo, como é recordação pessoal,
exercício de memória, aqui vai o papo.

Em 69, chegando ao Grupo, encontrei lá 12 TF-33, quatro TF-7 e
dois F-8. Era uma velharia só. Naquele tempo, voei algumas horas de TF-

7 em viagem e de F-8 local. Houve
um momento em que puxei a biruta
do tiro aéreo de F-8, coisa que
fazíamos de TF-7 geralmente.

Tenente sonhador, pensei na
angústia da “morte” de um velho
caça a rebocar uma biruta de tiro
aéreo para o TF-33. Na verdade, era
duro quatro TF-33 apenas estarem
disponíveis na pista. Trabalho que
o Iso e eu suávamos o macacão para
conseguir.

Naquele tempo, havia um
Primeiro e um Segundo separados, e
um comando de Grupo organizado
em Ss, embora todos esperassem pela
disponibilidade de quatro TF-33,
para fazer pelo menos uma saída.

Às vezes cantávamos “que-
remos comando de caça” ou pedíamos o “Fiat G-91Y”, um Sabre
melhorado com dois motores de F-5A. Não era fácil os antigos manterem
a coisa funcionando.
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Vivíamos com tão pouco, que, um dia, soubemos que chegaria o
Xavante. Pouco importava se era aeronave de treinamento na Itália,
teríamos, pelo menos quatro aviões disponíveis. Essa era a cabeça do
Tenente Tacarijú.

Um dia, o “Barrinhos”, Comandante do Grupo, avisou que alguns
pilotos iriam para a EMBRAER, para voar os dois primeiros Xavantes lá
montados. Lá estava eu na segunda leva de pilotos. Foi uma experiência
espetacular para mim como Tenente e Oficial de Mnt do TF-33 (o Material
era o Lencastre). Foi emocionante voar um avião novo, mesmo que não de
caça. Se bem me lembro, o ano foi 72.

Quando voltamos para Santa Cruz, começamos a nos preparar para
a chegada de 32 Xavantes. Que coisa! Era algo diferente para mim, para
aqueles que não viveram os 32 Glosters dos anos 50 e 60.

Nas idas a São José para a adaptação no Xavante, rebarbava o
transporte e ia de fusquinha domingo à noite e voltava sexta à noite. Certo
dia, o Barrinhos me pediu carona para voltar de São José. Assim foi feito.
Depois, sempre o pegava em Botafogo no domingo e voltávamos juntos
na sexta de Fusquinha. O Tenente e o Comandante do Grupo fizeram boa
amizade.

Talvez por conta dos intermináveis papos durante as viagens, eu já
Capitão, o Barrinhos me escalou para preparar a chegada dos Xavantes,
do ponto de vista do Material.

Assim, Fada, Feitosa, um Sub antigão do qual não me lembro o nome
e eu, trabalhamos em grupo estudando a mnt do Xavante e o necessário
para a coisa toda. O Fada pensava em comunicações, o Feitosa no
armamento, o Sub velho na mnt e eu babava a experiência deles. Muita
saudade daqueles caras.

Enquanto dividíamos os “macacos” pela harmonização e troca de
pneu pelos dois Esquadrões, a coisa foi fácil. Mas, havia chegado a hora
do apoio e das ferramentas especiais. Fizemos algumas idas à São José
para pensar numa solução. Afinal, o material era caro e o dinheiro
escasseava.

Um dia, numa reunião com o Barrinhos, alguém (talvez um S, não
me lembro) aventou a hipótese do Esquadrão de Mnt da Base estar de
olho na mnt do Xavante. Depois de muita conversa, ficou claro que o
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Grupo precisaria transferir alguns Sargentos, talvez até o Fada e Feitosa,
para o ESM da Base. Claramente, não seria possível fazer a coisa.

Embora houvesse alguma resistência de alguns, convenci o Barrinhos
de que o Grupo deveria assumir a Mnt de Hangar e os Esquadrões a de
Pista, com o objetivo de não perder pessoal e compartilhar os equipamentos
mais caros próprios da revisão de Hangar, ou chamada de terceiro escalão
na época. Não sei como é hoje.

A solução foi atribuir ao S4 a responsabilidade da mnt de hangar.
Assim foi feito. Quando voltei ao Grupo no fim dos anos 70, a mesma
organização existia no F-5. Até a obra da nova sede foi feita pensando
nisto. Saudade...

No ano seguinte, 73, já com os
32 Xavantes no Grupo, 16 em cada
Esquadrão, vivemos momentos
muito bons e divertidos. Naquele
ano, eu era Operações do Segundo
Esquadrão e o Comandante o Dun-
can, que, logo depois, foi para a
COMFIREM do F-5.

O Comandante do Grupo era o Ten Cel Rubens Rezende. Correndo
certo risco, já com o Duncan nos USA, Buko, Potengy, Póvoas, Peixe e eu
chegamos a dar duplo de acrobacia rasante na Marambaia, para os Tenentes
aprenderem a coisa e não quebrarem a cara quando nós não estivéssemos
olhando.

Nós mesmos havíamos aprendido acrobacia rasante às escondidas,
ora pois. Pelo menos, não enganamos a nós mesmos e, talvez, tenhamos
preservado a vida de alguns mais afoitos. Foi bom “Comandar” o Segundo
Esquadrão naquele tempo(!!!), embora um capitão um tanto imaturo...

Embora o Xavante fosse biplace, despachávamos os Tenentes solo
em viagens para FZ e Canoas, para se acostumarem com anv monoplace.
Infelizmente, como não viajavam em dupla, fizeram menos horas do que
o necessário para Liderança de Esquadrilha e Elemento. Na reunião no
Grupo, fui criticado por eles não terem as marcas para Liderança.

Os bravos tenentes do PIF-PAF tinham feito mais missões na
Marambaia, de combate aéreo e VI solo do que o necessário, mas não
atingiram as marcas de horas voadas. O Capitão novinho não teve
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argumentos para explicar que os bravos Tenentes do Segundão eram
“phodda”. Lasquei-me naquela...

Depois, despachei algumas duplas em viagem e as horas foram
completadas no “pôr do sol” de dezembro de 73.

73 foi um bom ano, para todos, com certeza. Em 74, cinco pilotos
foram para o 425th e aprenderam a voar caça de verdade (eu não estava
com eles). O F-5 restaurou o nosso orgulho de caçador.

Em 75, tive a oportunidade de transladar um F-5B e um dos primeiros
F-5E. Foi um momento de
alegria e tristeza para o Capi-
tão já um pouco antigo. O
acidente do Bosco na final do
Galeão marcou minha vida.

Naquele dia, eu liderava
a Esquadrilha chegando ao

Brasil. Fiquei machucado quando ouvia certas críticas prematuras à minha
liderança. Muito “puto dentro das calças”, aparentando calma para os pares
e Brigadeiros, repetia que nós três éramos Líderes de Esquadrão, que o
Bosco havia sido Instrutor em FZ, que nós cumprimos o combinado em
briefing.

Além disto, o DACTA havia gravado os nossos telefonemas no TF1,
nosso papo rádio, e toda trajetória do voo. Portanto, seria melhor esperar o
IAA e julgar o que aconteceu. 40 anos se passaram daquele dia e ainda
sinto desconforto com o acontecido.

Depois daqueles dias alegres, dias tristes e alguns de penúria, como
em 69, 70 e 71, em 75, já tendo voado F-5 no 425th e no Grupo, fui
transferido para Anápolis e comecei a “namorar” o F-103. Finalmente,
aquele Tenente dos dias iniciais no Grupo, havia se tornado um caçador
em aeronaves de caça como o F-5 e o Mirage.

Talvez, quando o “sueco” chegar, os novinhos vão experimentar a
sensação de ser um piloto de caça atualizado em um avião de caça up to
date, como aconteceu conosco ao estrear o F-5, o F-103 e o CINDACTA,
tudo junto, naqueles anos 70, do século passado. Como diria o compositor,
chega de saudade.

Tacarijú Thomé de Paula Filho - Cel Av Ref
Piloto de Caça em 1967
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