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EDITORIAL

Antonio Romeiro
Diretor Geral/CEO da EMAR

Um ano para car na história

G

ostaria muito de estar
escrevendo e trazendo
apenas boas notícias, mas,
neste momento, ainda é impossível
não mencionar a palavra Pandemia.
Pandemia, de pan que signiﬁca “todo”
e demos, povo (povo inteiro),
infelizmente a humanidade convive
com situações como esta à bastante
tempo, podemos citar a peste
bubônica que pode ter matado até
200 milhões de pessoas no século 14,
depois veio a varíola que atormentou
a população até 1980, quando
ﬁnalmente foi erradicada, depois a
cólera que em 1817 matou centenas
de milhares de pessoas, depois a
gripe espanhola que matou entre 40 e
50 milhões de pessoas em 1918, ou
seja, a 100 anos atrás, isto mostra que
estamos constantemente sujeitos a
mudanças que independem do nosso
querer, e este ano também entrará na
história, pois apesar de todo esforço,
a vacinação ainda não começou, e
estamos presenciando a tal “2ª onda”
que mantém todos ainda apavorados.
Entretanto, com todas as mudanças
implementadas para evitar um
contágio maior, nossas vidas não
param, precisamos continuar nossa
luta pela sobrevivência, quer seja pela
saúde física e econômica de nossas
famílias.
Muitas atividades que eram rotinas,
estão sendo canceladas, ou
seriamente modiﬁcadas, como será o
nosso Natal e Réveillon? E o
Carnaval? Provavelmente sem a
alegria e brilho que sempre
caracterizou nossa maior festa

popular.
Apesar de tudo isto, como disse, a
vida segue, vamos continuar fazendo
a nossa parte, ﬁnalmente depois de
muita luta, começamos a operar o C+,
e estamos trabalhando ﬁrmes para
que, além das homologações que
temos, homologa-lo também para
atividades até então inéditas no Brasil
para este modelo de aeronave,
felizmente estamos tendo vários
pedidos de cotações, convites para
RFI, alguns clientes que estavam
distantes estão voltando, enﬁm, para
que possamos solidiﬁcar cada vez
mais o nosso nome no mercado,
iniciamos o processo de restruturação
da nossa área comercial,
contratamos o Sr. Rodrigo Ishibashi
para a função de Gerente desta área,
além do trabalho de manutenção,
resgate e capitação de novos clientes,
caberá à ele, melhorar a imagem de
nossa empresa, quer seja no Site,
Instagram, Facebook e demais
mídias, principalmente focando na
linda pintura do PR-SEC e em breve
também o PR-SEE.
Outra mudança signiﬁcativa em
nossas vidas, deverá ocorrer em
breve, e será notícia na próxima
edição, trata-se da mudança de SJUY
para nossa nova casa no aeroporto de
Macaé.
Rio das Ostras deixará muitas
saudades, aﬁnal foram mais de 10
anos trabalhando no meio do verde,
ouvindo os pássaros, colhendo frutas
e legumes sem agrotóxicos, ambiente
que proporciona lindas fotos
registrando a beleza do entardecer,
mostrando ao fundo o morro de São
João, facilidades para estacionar,
onde tantas vezes tivemos a
oportunidade de saborear churrascos
maravilhosos, preparados pelo nosso
querido Jacaré ou pelo Roberto
Lessa, eventos festivos reunindo
nossas famílias, é verdade que
levamos alguns sustos também,
como algumas cobras que foram
encontradas dentro de salas, no
hangar ou mesmo no casarão.
Mas, saudosismo à parte, a mudança
será importante também no processo
de melhorias de nossa imagem,
certamente resultará numa melhor

avaliação do PEOTRAM, um dos
novos clientes que vamos começar a
atender, ressaltou à importância desta
mudança para eles, certamente o
novo ambiente trará mais harmonia,
maior produtividade, resultando em
ganho para todos.
Sinceramente, mesmo com tantos
problemas, temos motivos sim para
c o m e m o r a r, e s t a m o s t o d o s
trabalhando, não tivemos nenhuma
baixa em nossa equipe, continuamos
acreditando em um futuro melhor,
porque não? Aﬁnal, seguindo uma
frase do saudoso Cmte Rolim “a
pessoa pessimista, vê em cada
oportunidade um problema, ao
contrário, o otimista vê em cada
problema, uma oportunidade”
sejamos otimistas, assim vamos
superar as diﬁculdades e veremos que
tudo isto servirá como um grande
aprendizado para todos nós, então,
mesmo que ainda não possamos
abraçar, encontre uma maneira de
expressar seu carinho e alegria para
sua família e os colegas, tenhamos
todos um Natal de muita fraternidade,
saúde e paz, e que 2021, seja
lembrado como o ano da erradicação
do covid.
Sintam meu abraço,
Atenciosamente,
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SEGURANÇA

COMPLACÊNCIA
Erros humanos e o aprendizado na aviação

P

ilotos se tornam complacentes
quando perdem aquele saudável
senso de respeito pelas suas
operações, quando acham que não
precisam mais se preparar tanto para um
voo, quando acham que checklist é para os
novinhos, quando tomam decisões que
diminuem as margens de segurança.
Nós, humanos, somos o elo fraco
na corrente da segurança em aviação.
Esta é a má notícia. A boa é que
cada vez mais a ciência e a tecnologia
trabalham para que erros diminuam e na
impossibilidade de eliminá-los, que seus
efeitos não causem um acidente grave ou
fatal.
Complacência e familiaridade
(familiarização) causam displicência,
coisa que a aviação não pode tolerar.
Inúmeros acidentes acontecem na
aviação geral devido a pilotos que não
gastaram tempo suﬁciente com itens do
checklist ou com a conﬁrmação de que as
coisas realmente estavam onde elas
deveriam.
Exemplo: Há alguns anos, em um
voo saindo do Cairo, era a vez do meu
copiloto voar. Eu lia o checklist antes da
partida dos motores, e ele respondia. O

checklist de um Lockheed L-1011 ou de
um Boeing 747 é de grande complexidade,
mas pode ser completado em meio
minuto. Isso é uma prova de que o piloto
está adepto a responder aos desaﬁos do
checklist, mas não prova,
necessariamente, que ele checou todos os
itens para o voo. Meu copiloto para este
voo era muito experiente em responder,
por memória, os itens do checklist. Ele
parecia orgulhoso com a velocidade na
qual respondia corretamente a tudo o que
era por mim lido. Mas após o término, eu
observei que dois interruptores estavam
impropriamente posicionados.
Então eu disse:
- Bob, Eu gostaria de fazer uma
pequena experiência! Você se importaria
se nós lêssemos o checklist novamente?
Aparentemente sem suspeitar de
algo errado ele respondeu:
- Claro que não Skipper, vá em
frente!
Então eu comecei novamente a ler
todos os itens, um por um, só que desta
vez de baixo para cima. Isso interrompeu a
rotina de Bob de responder a tudo
rapidamente e por memória. Ao invés
disso, ele foi forçado a realmente checar

todos os itens e responder de acordo. Isto
fez também com que ele percebesse que
os dois alarmes de aviso de stall estavam
incorretamente desligados.
Rubens Bruno

Você Sabia?
INCIDENTE: É um evento imprevisto e indesejável
que PODERÁ resultar em dano à pessoa, ao meio
ambiente e ao patrimônio (próprio ou de
terceiros).
ACIDENTE: É um evento imprevisto e indesejável,
instantâneo ou não, que RESULTARÁ em dano à
pessoa (inclusive doença do trabalho e doença
pro ssional), ao meio ambiente ou ao patrimônio
(próprio ou de terceiros).
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BARRAGENS

VALE TEM AJUDA DA EMAR NO MONITORAMENTO DE BARRAGENS
Augusto Dantas
Piloto Chefe de operações SAE

A

EMAR Táxi Aéreo, orgulhosamente
100% brasileira, atua no mercado
offshore e onshore desde2003, através
do fretamento de helicópteros para atender a
indústria de Óleo & Gás, serviços de
Hangaragem, Atendimento Aeroportuário,
Manutenção de Aeronaves, Transporte
Executivo e Transporte de Carga Externa
Com uma equipe preparada para atender as
necessidades e assegurar que todas as
demandas sejam realizadas com pontualidade
e qualidade esperados por nossos clientes, em
um transporte versátil, ágil e seguro com seu
quadro pilotos com experiência superiores a
20 (vinte) anos e mais de 8.000 (oito mil) horas
de voo em vários modelos de helicópteros
(mono e bimotor) com o compromisso de
manter um elevado nível da Segurança
Operacional em todas as suas atividades e um
sistema de gerenciamento de risco eﬁcaz,
reduzindo seu risco total até um nível tão
baixo quanto razoavelmente praticável.
Eu participei de alguns destes projetos, como:
inspeção de óleo e gás pela Transpetro,
Císmica pela Geokinects, SESAI apoio ao índio,
e desde o início de 2019 ingressamos em um
projeto desaﬁador e inovador para os moldes
de operação em rapel, pela Civil Master e VALE
DO RIO DOCE.
No começo do projeto de inspeção de
barragens, não sabíamos ao certo o que
encontraríamos pela frente, mas como
sempre a EMAR em nome de seus gestores,
apostaram todas as cartas e nos deram todos
os recursos para desenvolver a missão.
O que consiste "MONITORAMENTO
DE BARRAGENS"?
Bem.... Seria muito simples, mas não
é!
Então vamos lá ....
Em que consiste o trabalho:
A Civil Master nossa contratante, é
especializada em Soluções em Altura, e a
EMAR especializada em serviços SAE
(SERVIÇO AÉREO ESPECIALIZADO) pronto, a
parceria está feita.
Para essa missão foi envolvido muito

trabalho, e de todos. No primeiro momento
contamos com as autorizações dos órgãos
competentes, primeiro as aprovações da
ANAC, agência reguladora de qualquer
operação ligada a aviação, onde para essa
missão foi elaborado um plano de atuação
especiﬁco para a operação de rapel e em um
segundo momento as demonstrações da
operação e aprovação do MINISTÉRIO

barragem , já que , há algum tempo atrás eram
feitos os serviços de carro e por muitas vezes
engenheiros que já faziam esse trabalho há
muito tempo, como passar toda informação
para rapelistas, que nunca tinham executado
esse tipo de trabalho, daí entrou outra etapa da
missão, mais uma vez a EMAR foi mediadora
entre a VALE e a Civil Master, dinamizando a
operação e adequando o voo + rapelistas +

realizá-las, nunca deixando para traz tal
solicitação, aﬁnal a EMAR é mestre em
atender o cliente com soluções diversas e com
segurança. Mas não para por ai, as missões
foram ﬁcando cada vez mais complexas, nos
passavam todo tipo de missão, muitas vezes
tínhamos que passar o dia pensando como
resolver, mas sempre achávamos a solução,
vale lembrar que as barragens atendias pela

atuaríamos, aí chegou a hora de preparar
outros pilotos e ﬁeis para entrar na operação, e
assim foi feito. Na sequencia o comandante
Caio junto com o ﬁel Leandro, os 2 ávidos pela
missão, entraram e encontraram outros
desaﬁos e também com maestria resolveram
as diﬁculdades dos pedidos dos contratantes e
desenvolveram o trabalho com excelência,
assim como eles , também entraram na

PÚBLICO DE MG, sob o qual as barragens vem
sendo vistoriadas e acompanhadas de perto
devido ao estado de alerta "NIVEL 3".
Fe i t o i s s o , p a r t i m o s p a r a a
elaboração do plano de ação e no que
consistia de fato e o que iríamos encontrar nas
barragens.
Aí entrou a maestria arte de entender
o que eles precisavam e o que poderíamos
fazer para a conclusão do trabalho na

missão dada = Trabalho Executado com
Sucesso. Mas não é tão simples assim e nem
tão fácil. Encontramos diversas diﬁculdade no
meio do caminho, muitas delas resolvidas com
o olhar especial do MEU eterno ﬁel, mecânico
e inspetor (Renato Palmisciano), que ao
perceber que a missão não seria possível de
ser concluída, pelo menos com segurança,
devido à complexidade, sempre
procurávamos achar novos caminhos para

EMAR + Civil Master estão em alerta máximo
ou seja NIVEL 3, e ﬁcar sobrevoando a
barragem por 01:30 e as vezes por 01:50 no
hover ( pairado ), em cada voo, no total de 4
voos ao dia, não é fácil, além de cansativo para
o piloto, ﬁel e rapelistas, é desgastante para o
helicóptero, mas como falamos lá em cima,
somos incansáveis.
Após a conclusão do que seria o
esboço da missão e já sabendo onde

missão o também experiente comandante
Rafael Romeiro e o seu ﬁel escudeiro Romulo,
na sequencia o Comandante Breno e o ﬁel
Jurandir e o meu PUPILO Douglas Marins,
porque nesse tempo já não éramos apenas
uma dupla de comandantes e ﬁel já tínhamos
2 helicópteros AS55 operando nas barragens e
tais proﬁssionais prontos para resolverem
qualquer que fosse a missão, seja ela de rapel ,
carga externa, short ou long line.

Aprendemos muito, ensinamos
muito, estamos tirando dessa missão, que por
mais difícil que seja o ambiente em que
estamos trabalhando, temos a aprender e
ensinar. Estou nessa missão realizado, como
homem, por saber que somos capazes de
ajudar uns aos outros, como pai de saber que
nossos ﬁlhos tem cada vez mais orgulho do
nosso trabalho e quando sai na televisão algo
do tipo que as barragens estão em alerta,
dizem: meu pai vai segurar elas para não
deixar cair!!!!!! pensamento de ﬁlho é assim,
os pais são sempre heróis, e como
proﬁssional, sempre no aperfeiçoamento e
aprendizado, atendendo da melhor forma
possível, nos doando de corpo e alma para a
cada missão.
Por ﬁm, gostaria de agradecer a
diretoria da EMAR, que sempre me conﬁou as
missões mais desejadas, conﬁando no meu
trabalho do qual me dedico com minha alma,
aos comandantes Caio e Rafael no qual
também conﬁaram no meu trabalho aos meus
ﬁeis, que são meus olhos, meus guias e meus
anjos da guarda, ao Renato que nem tenho
adjetivos para colocar aqui, mas no fundo ele
bem sabe o quão sou grato a ele, e por ﬁm ao
GRANDE DIRETOR GERAL e AMIGO
Comandante Antônio Romeiro, porque sem ele
nada disso aconteceria, todos da empresa,
foram importante para o acontecimento desse
contrato, seja a coordenação, a manutenção, a
operação, ou a segurança operacional, todos
são responsáveis pela excelência da operação
obrigado.
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GENTE QUE FAZ
JORNAL: CONTE-NOS SUA PRIMEIRA
IMPRESSÃO DA EMAR.
Venho de uma empresa de grande porte do
seguimento de Aviação Executiva e uma coisa
que eu notei é que aqui na Emar o processo
comercial não perde em nada. A agilidade nos
processos é essencial para ganhar tempo e
sair na frente da concorrência.

Também gosto muito de desenhar e curso
artes plásticas na Universidade Estadual de
MG.
JORNAL: UMA MENSAGEM.
Gostaria de agradecer à todos por me
acolherem tão bem nesta etapa inicial!
Espero agregar de alguma forma e também
aprender muito com cada um de vocês!

JORNAL: O QUE MAIS GOSTA DE FAZER NO
TEMPO LIVRE?
Rodrigo Almeida Ishibashi é
Como todo mineiro, dou muito valor às praias! Formado em Administração com ênfase em
Então aproveito todos os ﬁnais de semana turismo, pós graduado em Gestão Ambiental
para “dar um pulo” nas praias ao redor. empresarial e MBA em Gestão de Negócios.

com Cmte Romeiro. Sai da empresa em
2008 retornando em 2012. Voei S-76A,
aeronave que fui promovido a comandante
em 2018 onde estou até a hoje pilotando
também S76C+.

Cmte. Rogério Luis de Brito Jardim
JORNAL: FALE SUA TRAJETÓRIA NA EMAR:
Cmte Rogério: 2005 iniciei minha carreira
na EMAR, exercendo a função de
despachante e Coordenador de Voo,
compunha tripulação no Esquilo HSP, junto

J O R N A L : C O N T E - N O S U M FAT O
MARCANTE DURANTE A SUA TRAJETÓRIA
NA EMPRESA:
Cmte Rogério: Marcante foi meu primeiro
voo Off Shore! Quando Cmte Romeiro
perguntou se eu tinha uniforme? Respondi
não. Depois perguntou se tinha uma calça
preta e sapato preto? Respondi sim. Então
ele me presenteou com uma camisa
branca para realizar este voo. Guardo esta
camisa com carinho e orgulho até hoje.
JORNAL: O QUE VOCÊ DIRIA PARA OS
INICIANTES?

Rodrigo Almeida Ishibashi
Gerente Comercial da EMAR
Cmte Rogério: Que tenham humildade,
força de vontade e se dediquem muito ao
estudo de Manuais da empresa, da
aeronave e entidades da aviação.
JORNAL: O QUE MAIS GOSTA DE FAZER NO
TEMPO LIVRE?
Cmte Rogério: Cuidar dos meus animais
de estimação, pássaros, Cavalgar cavalos,
reunir com amigos e familiares. Além
acompanhar evolução da aviação para me
manter atualizado.
JORNAL: DEIXA UMA MENSAGEM
Cmte Rogério: Gostaria de agradecer o
carinho e reconhecimento da empresa e
demais colaboradores e participar desta
homenagem nesta matéria no Jornal da
EMAR.

CARTA

Prezados Amigos e
Amigas da EMAR,

N

o dia 22 de outubro, recebi uma
mensagem no Whatsapp, enviada pela
Julia Mourão.
Nessa mensagem, o conteúdo era “O
Segurino” 68. Imediatamente, solicitei que o
arquivo me fosse enviado, via e-mail, uma vez
que a leitura, utilizando o aparelho celular,
ﬁcaria difícil. Tão logo o recebi, passei a lê-lo,
começando, obviamente, pelo editorial escrito

pelo Comandante Romeiro. Grata foi a
surpresa quando li a menção do Diretor Geral
da EMAR sobre a minha trajetória à frente
desse periódico, de janeiro de 2011 a agosto
deste ano. Entretanto, não cabe aqui
descrever como se deu esse percurso, porque
este não é o objetivo desta carta.
Continuando a leitura do editorial,
nova e gratiﬁcante surpresa quando li o
agradecimento do Comandante Romeiro feito
a mim, “pelo amor, carinho e tempo dedicado
ao nosso Segurino”.
Comandante Romeiro, sou eu quem
deve agradecer por tudo que todos vocês,

Diretoria e Colaboradores, ﬁzeram por mim;
pelas amizades conquistadas; pelo constante
aprendizado; pelas importantes
oportunidades a mim concedidas; por me
fazerem crer, como sempre disse, que a EMAR
foi e ainda é a minha segunda casa. Podem
contar comigo, sempre, para quaisquer
empreitadas, que estejam ao meu alcance.
Por ﬁm, desejo pleno sucesso a
EMAR Táxi Aéreo e à equipe que assumiu a
tarefa de confeccionar esse jornal.
MUITÍSSIMO OBRIGADO A TODOS!
Paulo Geoffroy
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MAIS UMA CONQUISTA EMAR

Eng. André Reis Mariano
Responsável Técnico de Manutenção da Emar

E

m tempos de pandemia,
em que alcançar algo
planejado durante meses
(ou até anos) parecia impossível,
a EMAR Táxi Aéreo conquistou
mais um de seus objetivos, a

inclusão do modelo de aeronave
S-76C nas suas Especiﬁcações
Operativas - RBAC 135 junto à
ANAC.
A referida inclusão
engloba as seguintes
autorizações:
- Transporte de passageiros
onshore e offshore;
- Transporte de carga em
conﬁguração cargueira
aprovada;
- Transporte aeromédico, e
- Operações IFR.
Em complemento a

i n c l u s ã o e x p o s t a a c i m a , aviação, com um corpo técnico
conquistamos também a altamente qualiﬁcado,
homologação para execução de capacitado e eﬁciente.
manutenção de aeronaves de
modelo S-76C, onde o referido
modelo de aeronave, bem como
seus motores (Modelo Arriel
2 S 1 ) f o r a m i n cl u s o s n a s
Especiﬁcações Operativas da
Organização de Manutenção –
RBAC 145 junto à ANAC.
Estes fatos, deixam
claro que a EMAR está sempre
buscando novos desaﬁos e
inovações perante o mercado da
25/08/2020
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Agradecimento CIPA Gestão 2019/2020

A

EMAR vem através deste
meio de comunicação da
empresa, agradecer todos
d a e q u i p e d a C I PA G e s t ã o
2019/2020 pela excelente
contribuição no âmbito da Saúde,
Segurança e Meio Ambiente na
empresa em todas as suas bases,
foi um ano atípico devido a
pandemia, com algumas
diﬁculdades, mas conseguiram
concluir com sucesso algumas
ações levantadas durante a
gestão, as ações que ﬁcaram
pendentes permanecerão em
aberto para acompanhamento e
conclusão da próxima gestão.

O setor de GSO & QSMS
agradece pela participação de
todos que contribuíram da melhor
forma, nas participações das
reuniões, nas mensagens, e-mails
e ligações, pois é de suma
importância que possamos manter
essa comunicação para melhorias
em prol da segurança.
Segue CIPEIROS CIPA GESTÃO
2019/2020
> Franksuel Lucas Martins
> Leandro da Silva Ribeiro
> Douglas Marins
> Diego Bichara Benjamim
> Elisangela Pessanha da Silva
> Renato Brandão Lima
> Adail de Jesus Mendes
> Breno da Costa Colares
> Karine Allan
O novo processo eleitoral
Gestão 2021/2022 será divulgado
para todos.

Muito obrigado vocês
ﬁzeram a diferença.
Relato dos cipeiros:
"Participar da CIPA e
poder contribuir para a melhoria do
nosso ambiente de trabalho foi
uma experiência engrandecedora,
pois através das reuniões
podemos tomar conhecimento da
situação de todas as bases e
trabalhar para fazer as devidas
melhorias. Agradeço e parabenizo
a todos os membros da CIPA,
assim como à empresa, e desejo
que nós possamos crescer juntos e
alcançar todas as metas futuras." Renato Lima.
“Participar da CIPA foi
uma experiência muito válida, pois
percebemos a necessidade,
solução e ação de cada setor da
empresa através de seus diversos

colaboradores... Irei levar o
aprendizado para sempre,
observando de uma forma tenta
os desaﬁos da empresa/
funcionários como um todo.” Breno Colares.
“Venho agradecer a atenção e o
empenho da equipe de
GSO/QSMS, teve em sanar
pendencias referente a segurança
e apoio estrutural mínimo, para
execução das atividades dos
colaboradores em nossas bases
espalhadas pelo país que foram
mencionadas em nossas reuniões
da gestão da CIPA 2019/2020.
Colocando em prática o real
signiﬁcado de existir e CIPA dentro
da empresa e não só deixando
registrada no formal mas também
na prática.” - Leandro Ribeiro.

ANIVERSARIANTES - DEZ/JAN

PARABÉNS AOS ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO E JANEIRO!
dezembro
06/12 - JOILSON MARINS
07/12 - LEANDRO MICHELIN
15/12 - ROGERIO LUIS DE BRITO
19/12 - LUCIANO FIRMINO BARCELOS
20/12 - JATINIEL VARELA MANAS

janeiro
MARCO AURELIO ALVARENGA GARCIA - 04/01
MANOEL AUGUSTO RAMOS PINTO - 07/01
DIANE BENTES - 07/01
RAFAEL FIGUEIREDO ROMEIRO - 11/01
ROMULO DOS SANTOS MARTINS - 22/01
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CURIOSIDADES

SIKORSKY 76
O

Rubens Bruno
desenvolvimento do
helicoptero Sikorsky S-76
(nome em homenagem
ao bicentenário da
Independência dos Estados
Unidos - 1776) começou em
meados da década de 1970
como o nome S-74, com o
objetivo de fornecer um
helicóptero médio para
transporte corporativo e para a
indústria de perfuração de
petróleo; o S-74 foi redesenhado
mais tarde para o S-76 em
homenagem ao Bicentenário
dos EUA. O trabalho de projeto da
Sikorsky no helicóptero S-70
(que foi selecionado pelo
Exército dos Estados Unidos
como o UH-60 Black Hawk) foi
utilizado no desenvolvimento do
S-76, incorporando a tecnologia
de design S-70 em suas pás do
rotor e cabeças do rotor. Foi o
primeiro helicóptero Sikorsky
projetado exclusivamente para

QUIZ EMAR!
Coraboração de Leonardo Schuhr Maia
(As respostas estarão na próxima edição da Folha Emar)

uso comercial (CIVIL) e não
militar.
O protótipo voou pela
primeira vez em 13 de março de
1977. A certiﬁcação inicial do
tipo pela FAA (Administração
Federal de Aviação dos EUA) foi
concedida em 21 de novembro
de 1978, com a primeira entrega
do cliente em 27 de fevereiro de
1979. O S-76 foi nomeado
"Spirit" no ﬁnal de 1978, mas
esse nome foi oﬁcialmente
descartado pela empresa em 9
de outubro de 1980, devido a
problemas de tradução em
alguns idiomas estrangeiros.
Igor Ivanovich Sikorsky
foi um pioneiro da aviação.
Nascido em Kiev capital da
Ucrânia, Sikorsky
posteriormente naturalizou-se
estadunidense. Concebeu o
primeiro avião quadrimotor e
desenvolveu os primeiros
hidroaviões de casco para a Pan

2-) Qual é o maior avião do mundo?
(
(
(
(

) A380
) B747
) Antonov
) 787

1-) Qual a companhia aérea mais antiga do
mundo ainda em operação?
(
(
(
(

) Lufthansa (Alemanha)
) Delta (USA)
) Avianca (Colômbia)
) KLM (Holanda)

3-) O brasileiro Alberto Santos Dumont fez seu
primeiro voo com o 14-Bis em 23 de outubro
de 1906 no campo de Bagatelle, em Paris, na
França. Qual foi a distância percorrida nesse
voo?

American Airways, nos anos
1930. Morreu em 26 de outubro
de 1972, em Easton,
Connecticut.
O helicóptero salvou
muitas vidas, e Igor Sikorsky
sempre teve muito orgulho
disso. Muitos foram salvos pelo
transporte rápido de pessoas
feridas para centros médicos, na
paz e na guerra. Pelo menos
10.000 vidas foram salvas por
operações de resgate de
inundações, navios em perigo,
furacões, por trás das linhas
inimigas, com tempo bom ou
ruim, durante o dia ou à noite.
Igor Sikorsky sentiu há muito
tempo que o helicóptero pode
ajudar a resolver muitos dos
problemas mundiais cada vez
mais complexos. De acordo com
nossa experiência até o
momento, parece que, como
sempre, ele estava certo.
Este é então o legado
que Igor Ivan Sikorsky deixa para
o mundo, como resultado de sua
dedicação ao longo da vida e
esforços criativos na aviação.
(
(
(
(

) 200m
) 60m
) 1000m
) 500m

Ele foi premiado como membro
de muitas organizações, muitas
patentes e muitas honras. Sua
vida foi pela qual as pessoas do
mundo deveriam ser muito
gratas.
Para encerrar, um breve
olhar para o próprio homem: Ele
falava manso - pelo que sei,
nunca dava ordens, mas fazia
sugestões que sempre valiam a
pena ouvir. Ele era cortês de uma
forma despretensiosa - sempre
se curvava na apresentação. Ele
manteve um sotaque charmoso
ao falar em inglês - e
provavelmente porque aprendeu
muito de seu inglês através da
leitura da Bíblia, ele sempre
acentuava levemente o "ed" no
ﬁnal das palavras. Ele era mais
atencioso com os outros costumava esperar um
considerável período de tempo
até que outros, não importa o
quão humildes, terminassem de
falar antes mesmo de lhes
desejar "Feliz Natal". Embora
tímido, ele foi enérgico nas
discussões técnicas.
Respostas da palavra cruzada da edição anterior:

1- Beija- or também para no ar. (HELICÓPTERO)
2- Comando ou alavanca , em uma aeronave,
deslizante que, movida para a frente e para trás,
controla os estabilizadores
4-) O primeiro voo em território nacional foi
feito pelo franco-brasileiro Dimitri Sensaud de
e os movimentos de subida e descida e, movida
Lavaud, em 7 de janeiro de 1910. Onde foi esse
para os lados, movimenta o elerão. (MANCHE)
voo?
3- Alavanca vertical que ca à frente e ao centro do
assento do Piloto. (CÍCLICO)
( ) Osasco
4Conjunto
de condições atmosférica de uma
( ) Santos
região. (CLIMA)
( ) Rio de Janeiro
( ) Porto alegre
5- Empresa 100% brasileira que atua no mercado
oﬀshore e onshore desde 2003. (EMAR)

