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Olá, nós da WAF Brasil temos o imenso prazer de lhes apresentar o
nosso mais novo engajamento, uma revista diferente das demais que
tem como intenção, levar o melhor conteúdo sobre a aviação - seja ela
comercial, civil ou militar - de uma  forma  descomplicada, não
importando portanto o quão entendedor sejas sobre o assunto. Aqui, a
aviação é para todos!
 
Você poderá voar na história conosco, conhecer mais sobre o "mundo 
spotter", entrar em "modo avião" e viajar por diversos lugares pegando
dicas sobre cada local, tirar dúvidas sobre a aviação, ou quem sabe
pegar umas informações sobre fotografia e edições, alem de poder
curtir matérias de tirar o fôlego. 
 
Ah, não é só isso, não construímos esta revista sozinhos e queremos
que você faça parte disso, e para isso traremos em cada edição a
"Galeria dos Spotters:" um espaço  destinado a você leitor - isso mesmo
você.
 
Sabe aquela foto que você tirou de um avião, helicóptero, balão?
Não importa se o equipamento usado foi uma super câmera, amadora
ou até mesmo um celular: sua foto pode estar aqui, basta querer!
Venha voar conosco!
 
Sejam todos muito bem vindos à este novo espaço, esperamos que este
seja apenas o primeiro de muitos encontros e igualmente prazerosos
por este fantástico conjunto de temas que nos fascina. 
 
Uma ótima leitura a todos!
 

Fillipe Breia

NOTA DO EDITOR

 
 
AEROINFO
como o avião voa? 10
 
 
DICA DE FOTOGRAFIA
E EDIÇÃO
Captura de objetos em

movimento

11

 
 
EDITORIAL
Restauração do P-47D

THUNDERBOLT B4

12

 
 
GALERIA DOS
SPOTTERS
Confira a super galeria

desta edição.

17

M A I O  2 0 2 0  •  E D I Ç Ã O  1  |   0 1



M A I O  2 0 2 0  •  E D I Ç Ã O  1  |   0 2

Há 90 anos a capital de Pernambuco se preparava
durante meses, para em 22 de Maio de 1930, receber
uma grande visita que chegava à cidade em sua
primeira viagem.
 
O Graf Zeppelin foi fabricado pela Alemanha e fez o seu
voo inaugural em 18 de setembro de 1928. Primeira
aeronave a cruzar o oceano atlântico, o dirigível foi
recebido na cidade brasileira com um grande evento,
com direito a feriado municipal, e cerca de 15 mil
pessoas segundo fontes da época, que se juntaram ao
então governador Estácio Coimbra para receber o
gigante de 237 metros de comprimento que podia
viajar a uma velocidade de até 128 quilômetros por
hora.
 
Antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro, onde
chegaria em 25 de Maio de 1930, passageiros e
tripulantes desembarcaram para uma pausa para que
 o Zeppelin fosse reabastecido de suprimentos e gás.
 
Por conta deste memorável evento, na área onde ele
ocorreu fora criado o Parque Científico e Cultural do
Jiquiá, onde também existiria a primeira   estação
aeronáutica para dirigíveis da América do sul.
 
Desta histórica passagem do Graf Zeppelin pelo Recife,
infelizmente só restou a torre de atracação e com isso,
uma parte inestimável da história está se perdendo. O
único dispositivo do tipo ainda existente no mundo,
está ali...

 
No parque também existiam paióis da segunda guerra
mundial, dos quais restam apenas esqueletos de
concreto. Hoje o parque abriga uma área de
treinamento do BOPE da polícia militar de
Pernambuco, mas nem por isto o acesso é fácil ou
tranquilo.
 
Do hotel onde estive hospedado na praia de Boa
Viagem, até o parque foram cerca de 30 minutos de
táxi. No trajeto, saímos do asfalto  e após atravessar um
bairro da periferia, entramos em uma estrada de terra
com passagem só para um carro, com vegetação alta e
fechada de ambos os lados.  

Gilson Campos

9 0  A N O S  D A  C H E G A D A  D O

G R A F  Z E P P E L I N  A  R E C I F E

P o r  G i l s o n  C a m p o s

 Acervo do Museu da Cidade de Recife



A chuva que caía na região deixava o cenário ainda
mais tenebroso, além do   caminho bem mais difícil, já
que a estrada de terra estava cheia de lama e buracos:
confesso que quase pedi ao motorista para voltar, mas
não tinha nem como dar meia volta...
 
Seguindo portanto ainda assim, com cerca de 5
minutos já é possível ver a imponente torre por sobre a
vegetação. Perto da chegada, fomos abordados por um
policial militar e após informar estar em "missão de
paz" ali como turista, minha entrada foi permitida.
Aquele é um legado que bem poucos conhecem. Eu
mesmo não conhecia e só tive o grato prazer de fazê-lo
ao receber a indicação do local, pelo amigo Eduardo de
Andrade. Ou seja, somente através de propaganda "
boca a boca"
 
O parque não conta com qualquer infra estrutura
turística e merece mais atenção por parte do
município, do estado e da união. Existe uma placa que
indica uma obra de restauração da torre e dos paióis,
mas as fotos falam por si.
 
A torre de atracação do Graf Zeppelin representa um
importante marco na história da aviação brasileira e
mundial e merece ser preservada e visitada pelo seu
valor cultural, científico e histórico.
 
Ao completar 90 anos da chegada do dirigível a Recife,
algo precisa ser feito para divulgar sua   existência e
promover o advento das visitações ao local. Contudo,
para isto é necessário antes que se crie o mínimo de
estrutura de acesso a este, e além: mais que promover
a visitação se faz necessário manter uma boa política
de preservação, para que aquele não seja mais um
importante ícone da história da aviação mundial a
inexoravelmente  sumir virando sucata...
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Foi um debate interessante. Uma dinâmica de grupo digna de “óscar”.  Um tópico moldado a sete mãos ( ou quatorze
para ser mais exato ), uma ideia forjada nas melhores intenções de sete mentes que juntas quiseram mesclar seus
conhecimentos, suas histórias e porque não, suas boas risadas, num espaço onde o foco é compartilhar de forma
descompromissada  - mas sempre bem humorada – das estórias que todos nós amantes da aviação e também da
fotografia temos em comum, em maior ou menor escala. Aqui você pode ficar à vontade para contar desde aquela
loucura para “fotar” uma aeronave rara, o gatilho que te colocou nessa “vida”, os amigos que encontrou pelo
caminho, o quê de bom ( ou não necessariamente ) essa atividade ( ou seria estilo de vida? ) lhe trouxe de experiência.
Sejam todos muito bem vindos e com a mesma expectativa de quem aguarda aquela aeronave especial, esperamos
que vocês aproveitem e curtam bastante. Nós da equipe  Aerotudo desejamos ótimos clicks e boas postadas a todos!

 
 
Para inaugurar este espaço, nada melhor que um relato
pessoal, com o requinte de ter sido a pedra
fundamental  da minha relação com este admirável
mundo...
 
Era o dia do aniversário de Santos Dumont, que não
por acaso viria a ser também o meu. Um grande evento
aéreo iria se realizar a poucos quilômetros de onde
moro, naquela que muitos chamam de “segunda casa”,
“templo” , “recanto”... Onde eu, sendo um entusiasta
mais da fotografia que da aviação ( pelo menos até
aquele momento ) me sentia na obrigação de conhecer,
afinal  a minha “ porcentagem”  minoritária sempre me
cobrou o fato de morar em Jacarepaguá e nunca ter ido
conhecer aquele espaço.
 
Isto posto e decidido a corrigir os erros do passado,
preparei minha câmera e lá fui eu, munido de todas as
esperanças e curiosidades que a inexperiência neste
tipo de evento pode nos proporcionar.
 
"Cara, o Museu Aeroespacial é um mundo." Se possível
fosse resumir aquele lugar, esta seria uma ótima
expressão. Seus hangares, sua estória, cada metro
quadrado dali exala aviação, cada aeronave que se
olha são filmes que passam na cabeça. Imagina quando
junta tudo isso com churrasquinho e cerveja gelada...
 
Voltando ao dia do evento, tive a grata oportunidade
de testar conceitos da fotografia que somente em 

 
 
lugares como aquele seriam possíveis: vôos rasantes,
planos abertos, aeronaves ao sol brilhando e muuuuita
emoção de ver tudo aquilo, tendo que decidir a cada
segundo se “babava” com o show aéreo, configurava a
câmera no manual ou ia no automático mesmo...
 
O cheiro de querosene no ar, o calor no campo aberto,
a alegria das crianças com seus aviões de isopor, minha
cerveja gelada na mão e a câmera na outra, as
performances dos paraquedistas intercaladas com as
acrobacias aéreas... Tava difícil definir o que era
felicidade nesse aniversário, com tanta coisa legal
acontecendo à minha volta.
 
Bons tempos da tecnologia digital, onde podemos
“gastar” um monte de fotos, pois foi exatamente o que
aconteceu nesse dia: quase “ derreto” o obturador a
cada passagem baixa daquelas, ou buscando a “foto
perfeita” pra postar depois... enfim, foi um dia muito
divertido.
 
O resultado final dessa “orgia fotográfica” é que nunca
mais fui o mesmo:  me rendendo à  uma paixão
inegável por este segmento, nunca mais deixei de estar
por ali no famoso estilo “ vira e mexe”...
 
E, como diversão boa, é diversão compartilhada, ainda
conheci alguns daqueles que viriam mais tarde a se
tornar meus amigos de redação, mas este é um
episódio para um próximo encontro...

C O I S A  D E  S P O T T E R

P o r  B r u n o  A n j o s

 Acervo Infraero
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LAS VEGAS
Da cidade do pecado ao paraíso do entretenimento.
Como esta cidade pode te surpreender e porque vale
tanto a pena colocar essa cidade na sua lista de
próximos destinos
 

 
Muitas imagens surgem a cabeça quando pensamos
em Las Vegas. Para muitos, a imagem dos cassinos e a
imagem de um lugar “sem lei” é o que predomina. No
meu caso, não vinha uma imagem, vinha um filme:
Onze Homens e Um Segredo.  Filmaço com um elenco
estrelado, que foi rodado nesta cidade e contava a
história do roubo de um cassino de forma engenhosa,
sem mortes e com muita inteligência. 
 
Este (o filme, não o roubo) foi o gatilho para buscar
conhecer mais essa cidade e suas atrações.

 
O QUE ESPERAR DE LAS VEGAS?
Engana-se que acha que Orlando, na Flórida, é a cidade
com maior quantidade de turistas e principal foco de
entretimento para o americano. Aliás, talvez você não
saiba, mas Vegas e Orlando investem bilhões de
dólares por ano para competir pelo título de principal
local de entretenimento nos Estados Unidos. 
Hoje, a maior cidade do estado de Nevada (EUA), Vegas
(como chamaremos a cidade a partir deste momento) é
quem detém esse título com louvor. As razoes são
muitas: Excelente estrutura hoteleira, gastronomia de
classe internacional, atrações premiadas e voltadas
para todo tipo de público, assim como também uma
infraestrutura voltada para o turismo capaz de deixar
outras cidades famosas do mundo, no chinelo.
Hoje, vou citar algumas curiosidades de cada um
desses campos, dar algumas dicas e, por fim, revelar 7
dicas que nenhum agente ou site de viagens diz sobre
este destino tão curioso e fascinante.
 
HOTELARIA
Imagine uma cidade em que você pode dar a volta ao
mundo em 3 horas, saindo de Mianmar e chegando a
China, passando pelo Egito, Nova York, Veneza, Paris,
um típico castelo da lenda de Excalibur e até uma ilha
de tesouro caribenha. 

E X P L O R A N D O

V E G A S

Quarentena, Lockout, retirada de campo, isolamento em casa...o ano de 2020 nos guardou várias surpresas, adiou
diversos sonhos e aumentou o valor que o viajante da para a liberdade e o planejamento de suas viagens. Não
interessa se a viagem era para a casa da nona, em outro bairro da cidade, ou para um novo destino do outro lado do
mundo. Nós da AEROTUDO sabemos disso e apresentamos a coluna “Modo Avião”. Aqui, ajudaremos você no
planejamento da sua próxima viagem com sugestões de destinos, dicas e atrações. Além de compartilharmos a visão
de leitores sobre cada um dos lugares citados na edição anterior. Curtiu? Então é isso! Acomode-se em seu assento,
coloque seu telefone em modo avião e viaje conosco!
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Infraero

P o r  A l l a n  M i r a n d a
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Estes são exemplos de hotéis temáticos que a cidade
possui e que você poderá conhecer em uma caminhada
pela principal avenida da cidade, a Las Vegas
Boulevard (ou simplesmente: Strip, como os locais a
chamam).
 
GASTRONOMIA
Se isso não basta, o que dizer da possibilidade de
almoçar em um verdadeiro buffet americano, tomar
chá da tarde em uma tradicional casa de chá inglesa,
fazer o happy hour em uma original cervejaria alemã,
jantar em um renomado restaurante italiano e
finalizando a noite bebendo uma caipirinha
autenticamente brasileira? Mais um pequeno exemplo
de variedades que esta cidade oferece através de um
número de restaurantes que ultrapassa a casa de
milhar.
 
ALGUMAS DICAS:
Flights Restaurant - Com tema aeronáutico, este é um
restaurante de drinks e comidas rápidas com uma
pegada de serviço de bordo (só que com mais sabor).
Aqui a mesa de entrada é no formato de um balcão de
informações de um aeroporto. O bar, parece o guichê
de check-in e todos os garçons e garçonetes se vestem
como funcionários de cias aéreas. Uma aeronave Piper
pendurada no teto completa o ambiente do
restaurante. O ambiente jovem e a qualidade dos
drinks e pratos, finaliza o excelente voo experimental.
 
Flights Restaurant – Planet Hollywood Hotel – Miracle
Mile Shops 
Horário: Diariamente das 11h às 23h
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Heart Attack Restaurant – Imagine uma hamburgueria
com uma ambulância na porta, na qual você precisa
colocar uma roupa de paciente na entrada, os drinks
são servidos em ampolas e bolsas de soro e
“enfermeiras” circulam o ambiente para anotar os
pedidos e certificar que todos estejam comendo tudo?
Um lugar que tem uma politica de combate à anorexia
e que por isso isenta de pagamento quem conseguir
comer um hambúrguer de 10 carnes da casa ou pesar
mais de 160 kgs. Pode parecer louco, não?
Assim é o Heart Attack, uma hamburgueria divertida e
diferente localizada em Las Vegas Downtown. Reserve
uma noite para lanchar lá é aproveitar a Freemont
Street, outro ponto turístico fantástico da cidade. Só
não deixe para aproveitar depois, uma vez que correrá
o risco de sair de la um pouco mais pesado, digamos
assim. Ah, e coma tudo! Para o seu bem.
 
Heart Attack Diet Center – 450 Freemont Street 
Horário: Diariamente das 11h às 22h
 
Wynn Buffet – Este restaurante que opera em serviço
de buffet, abre para o café das manha as 10h e fecha as
21h, após servir o jantar. Aqui, após o pagamento de
uma taxa única, é possível aproveitar da maravilhosa
comida produzida pelo hotel Wynn. Encontrar de
comida japonesa a churrasco americano, passando
pela gastronomia de 6 regiões diferentes. Sorvetes,
doces e deliciosas entradas também podem ser
aproveitadas sem pudor. Recomendado para quem
tem fome, não sabe o que comer, mas sabe que precisa
ser de qualidade e que vai comer muito.
 
The buffet – Wynn Resort
Horário: Diariamente das 10h às 21h
Preco:
Brunch – USD 29.90 (dias de semana) e USD 37.99 (finais
de semana)
Jantar – USD 49.90 (dias de semana) e USD 52.99 (finais
de semana)
 
SUGESTÕES DE ATRACÕES
Se o seu negócio for diversão, então aqui está o
principal atrativo da cidade, que mistura espetáculos
de alto padrão, cassinos luxuosos, e muitas, mas
muuuuitas atrações para todo o tipo de público. São
inúmeros shows de mágica, stand-up comedy, passeios
e atrações especiais. Isso sem falar pelos shows
semanais e temporadas de Elton John, Celine Dion,
Lady Gaga, Backstreet Boys, Lionel Ritchie por meses a
fio. Ah, todos com preços que começam por USD 37.
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Mas se o seu negócio é algo mais radical, já pensou em
pilotar um caça de combate ou participar de uma
perseguição de combate com aviões antigos? E o que
dizer da possibilidade de nadar com golfinhos, casar
em 5 minutos sem sair do carro, pilotar um carro da
Nascar, um tanque de combate ou atravessar dois
prédios em uma zipline? Em Vegas, todas essas
atrações radicais (e outras mais) são possíveis.
 
SUGESTÕES DE ATRAÇÕES:
Fontes do Bellagio – Imperdível show que acontece no
lago do Hotel Bellagio e combina jatos d’água com
música e luzes. Ao todo, são mais de 30 músicas e
apresentações diferentes que ocorrem em intervalos
de 30 minutos, na parte da tarde, e 15 minutos durante
a noite. Imperdível e gratuito!
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cidade, antes de retornar para o terminal. Excelente
oportunidade para ver a cidade de Las Vegas e suas
luzes, assim como realizar lindas fotos dos principais
pontos turísticos da cidade. Duração: 12-15 minutos.
Preço: USD 104 por pessoa.
Maverick Helicopters – www.maverickhelicopters.com
Tel. 1-888-261-4414
 

 
TRANSPORTE EM LAS VEGAS
Todas as distâncias em Vegas são muito grandes. Não
importa se é do seu quarto a recepção ou do seu hotel
ao hotel do lado. Tudo levará no mínimo 10 minutos de
caminhada. Por isso, é importante destacar as formas
de deslocamento disponíveis para aqueles que não
desejam andar muito sob o calor do deserto ou o frio
da época de inverno:
 
Ônibus – Através da aquisição de passes que partem de
1 hora até 3 dias, o viajante possui acesso a duas linhas
que cruzam os principais pontos de interesse da
cidade: Deuce e o Deuce Express.

 
Vulcão do Hotel Mirage – Desde sua criação, em 1989,
é responsável por alegrar milhares de turistas que
param por 10 minutos em frente ao hotel Mirage para
assistir esse espetáculo que mistura efeitos
pirotécnicos, som e luz. O show acontece diariamente,
entre 18h e 23h. Gratuito!
 
Cirque du Soleil Michael Jackson’s One (Hotel
Mandalay Bay) – A história fala sobre 3 jovens que
entram no sitio de Neverland e encontram objetos que
eram de Michael Jackson. Imperdível para quem é fã ou
não do Michael Jackson. Prepare o coração. 
Para preços e disponibilidade, consulte:
https://www.cirquedusoleil.com/las-vegas
 
Vegas Night – Este passeio de helicóptero tem início na
porta do seu hotel, de onde será levado em veículo
privativo até o terminal da empresa. Em um moderno
helicóptero ECO-Star (EC-130), o voo panorâmico
seguirá pela Strip até o centro antigo da cidade, de
onde será possível ver também toda a extensão da 

 
Para amantes da aviação e interessados em
adrenalina...
 
Sky Combat Ace – Escolha entre 6 tipos de missões e
tipos de experiências. De um simples voo de
acompanhamento até uma simulação de combate no
melhor estilo Dog Fight, no qual vence aquele que
conseguir abater o avião do outro primeiro. Uma
experiência intensa e inesquecível. Preço: A partir de
USD 299 por pessoa.
Sky Combate Ace – www.skycombateace.com 
Tel. 1 888-494-5850
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Com pontos bem sinalizados e funcionamento 24h,
esta é a forma mais barata de se andar na cidade entre
grandes distâncias.
Os passes podem ser adquiridos através do site
www.rtcsnv.com, do aplicativo RideRTC (Google play e
Apple Store), nas lojas 7 Eleven ou em máquinas
situadas nos pontos de embarque.
 
Táxi – Embora confortáveis e privativos, esta já não é
mais uma opção muito boa em função dos aplicativos
que hoje dominam a cidade. Entretanto, caso opte por
esta opção, segue uma dica valiosa: Os táxis não param
para pegar passageiros nas ruas. Por essa razão, caso
necessite de um, se dirija ás áreas de táxis nos hotéis.
 
Aplicativos – Uber, Cabify e Lyft são os aplicativos mais
populares. Todos oferecem descontos em corridas
iniciais e valores bem atrativos para se locomover em
toda a viagem. A regra de não poder parar em qualquer
lugar também se aplica aos veículos de aplicativo. Não
se esqueça de se dirigir a algum ponto de embarque,
antes de solicitar sua corrida.
 
Limousine -Sim amigo(a) leitor(a), se você é daqueles
que quer sentir a emoção de bancar o cara do
camarote ou quer chegar em grande estilo no seu
destino, chutando o pau da barraca, mostrando que
você também é filho de Deus e merece um agrado, esta
é de longe a opção bacana e, acredite, ACESSÍVEL para
você. Os preços começam em 69 dólares pelo período
de 1 hora. Podendo ser rachado pelas pessoas que
utilizam o transporte. 
Diversas empresas oferecem esse serviço em Las Vegas,
aqui deixo o contato de uma que possui atendimento
em português: www.presidentiallimoLV.com
 
Aluguel de Veículos – Muitas pessoas me perguntam
sobre alugar carro para andar em Vegas. Antigamente,
seria a primeira opção sugerida por mim. Entretanto,
hoje há uma serie de fatores que podem influenciar
esta decisão: Estacionamento cobrado por cada hotel,
preço e comodidade das corridas de aplicativos,
combustível, vontade de sair da cidade para outro
lugar...Por esta razão, acho que cada caso precisa ser
estudado e deixo você bem a vontade para pensar
sobre isso.
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O QUE NINGUÉM LHE FALA SOBRE LAS VEGAS?
 

 
Que Vegas é um lugar diferente, já percebemos isso
através do que lemos anteriormente. Entretanto, como
qualquer outro destino do mundo, também possui
dicas valiosas que quase nunca são reveladas nos sites
e reviews de viagens. Fiz aqui um apanhado das 7 mais
importantes para que você possa aproveitar Vegas
ainda mais. Lá vai...
 
1- Vegas se diferencia dos demais destinos em que o
conceito de hotel como ‘apenas um lugar para dormir’
se aplica. Ficar em um hotel com muitas facilidades e
atrações vale muito a pena, já que muito
provavelmente você aproveitará estas facilidades após
um dia muito cansativo. As opções de temas e
decorações dos hotéis agradam gregos e troianos.
Portanto, sempre haverá uma combinando com o seu
gosto, acredite!
 
2- Todos os grandes hotéis cobram uma taxa no check
in que se chama `Resort Fee’. Esta taxa, muitas vezes
entre 30 e 40 dólares/por noite é obrigatória e
justificada pelos hotéis como uma taxa que permite
acesso a internet rápida, academia e piscinas do hotel.
Se você não conseguir isenção desta taxa na recepção,
evite o choro e pague numa boa. Os(as) recepcionistas
são uma espécie de autoridades do hotel e podem
conceder upgrades e outros mimos de acordo com a
sua vontade e disponibilidade. Seja gentil e ele (a)
poderá fazer sua ‘resort fee’ valer muito a pena.
 
3- Tudo em Las Vegas gira em torno da “Tip”, nossa
famosa e tradicional gorjeta. Muitos trabalhadores
fazem deste agrado o forte da sua remuneração, o que
torna um grande desagrado receber algum serviço e
não remunerar com alguma coisa. Sim, aqui a gorjeta
está mais para obrigação do que opção. Se alguém leva
suas malas da recepção para o quarto, recomendo que
remunere com 2 dólares por peça. O mesmo serve para
a camareira que arrumar seu quarto, por noite. 
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4- Todo grande hotel de Las Vegas possui um Buffet.
Antes que você se questione sobre o que é o buffet,
segue uma pequena ideia do que se trata:
Imagine um lugar que sirva de frutas a pratos exóticos,
passando por doces e aperitivos arrumados em
diversas estações e com vários atendentes para lhe
servir. Esse é o conceito de buffet em Las Vegas.
 
5-  Você sabia que muitas atrações de Las Vegas são
acessíveis por meios de sites de compras coletivas?
Muitos restaurantes, shows, buffets e opções de lazer
podem ser encontradas com valores muito atrativos
em sites de compras coletivas. Nesta viagem, por
exemplo, comprei 2 buffets no restaurante do hotel
Flamingo por 29 USD (O preço normal e individual é
USD 39,90). 
Vale muito apena dar uma olhada nos sites e nas
ofertas disponibilizadas e com atenção!!! Fique atento
as regras e períodos de utilização. 
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a uma das lojas Tickets on Demand (www.todtix.com). 
Ao todo, são 4 conteiners amarelos localizados
próximos aos hotéis Bellaggio, MGM Grand, Park MGM e
Mirage. É importante chegar cedo pela manhã para
conseguir ingressos dos espetáculos mais concorridos.
 
Strat Hotel com seu parque de diversões.

 
6-  Os personagens e artistas encontrados na rua são,
em sua grande maioria, engraçados e convidativos
para fotografias. Se você leitor, for do tipo que gosta de
fotografar tudo e todos, não recomendo que tire fotos
sem acordar primeiro o valor do agrado para o artista. 
Muitos consideram esses artistas como uma grande
pegadinha da cidade. Em geral os turistas se
aproximam, tiram fotos e posteriormente são
intimados a pagarem valores que vão dos USD 10 até
USD 100. Não é difícil encontrar vídeos no Youtube
sobre agressões de personagens e brigas entre artistas
e turistas apartadas pela polícia. Fique atento!
 
7-  Las Vegas possui regularmente diversos shows de
artistas mundialmente famosos e grandes companhias.
Shows independentes como o Le Reve (Hotel Wynn) e
Jersey boys (The Palazzo) também são excelentes
opções na cidade. Se você quiser comprar ingressos
com desconto para estes shows, principalmente para
os espetáculos do Cirque du Soleil, recomendo buscar 

Mario Ortiz

 
Espero ter ajudado com este pequeno review sobre
Vegas. Caso queira saber mais ou precise de alguma
dica em especial, me mande um e-mail e terei o
máximo prazer em lhe ajudar. Abraços e até a próxima
viagem.



Em algum momento da vida, certamente você já olhou
para o alto, avistou um avião e se perguntou "como
algo tão pesado consegue voar desse jeito?".
 
A resposta, tecnicamente falando, é mais complexa do
que se imagina. Porém, nosso objetivo aqui é não
dificultar e sim, facilitar o entendimento. Desta forma,
de maneira prioritariamente didática e procurando
utilizar os exemplos mais tangíveis, nós iremos abordar
não só essa curiosidade, bem como muitas outras.
 
Para facilitar o entendimento, relembremos nossos
tempos de infância: naquela época em que a gente
soltava pipa ou fazia avião de papel pra jogar na hora
do recreio... Pois bem, aquela pipa, parada, não
consegue alçar voo porque precisa de vento para enfim
subir. Com um avião funciona da mesma maneira! 
Para explicar isso vou me aprofundar um pouquinho
mais nessa analogia a fim de facilitar ainda mais a
compreensão dessa "mágica" que é o voo de um objeto
muito mais pesado que o ar.
 
Ainda pensando na pipa, a necessidade por algo que a
sustente no ar obriga a pessoa que está em seu poder a
correr, puxando-a por uma linha com o objetivo de
fazê-la subir. Esse movimento pode ser facilmente
associado à maneira como os aviões voam. Nessa
comparação, E se nós a trocássemos por um avião e a
pessoa por um motor extremamente potente?
(lembrando que, quanto maior a pipa, mais força
precisa ser feita para que ela saia do chão, ou seja,
quanto maior o avião, mais força esse motor fará para
que avião suba e se mantenha).
 
Ainda não tá muito claro o caminho né? Então vamos
pensar na sequência que o avião precisa para voar:
uma pista para correr iniciada com a potência máxima
dada nos motores, ok?
 
Ao correr por esta pista, o vento começa a vir contra à
aeronave e aliando a velocidade com ele (aliás, vale
ressaltar que uma aeronave sempre iré decolar e
pousar contra o vento) e o formato aerodinâmico dado
ao avião, temos o seu voo.

Porém, ainda causa espanto e admiração o fato de ser
um objeto extremamente mais pesado que o ar, então
como que ele se mantem lá? Pois correr e decolar pode
até fazer sentido, mas se manter no ar por tantas horas,
aí já é um pouquinho demais não?.
 
Uma informação importante para que consigamos
fechar esse entendimento de uma forma mais
completa é entender que as asas do avião não estão ali
à toa, ou seja, elas tem uma função muito importante
que é a de sustentar a aeronave em voo. Como assim
"sustentar"? Bom, quanto uma aeronave está voando,
ela literalmente está cortando os céus. O ar que vem de
encontro a ela, passa por toda a superfície (fuselagem -
corpo e asas), no caso das asas - e principalmente
devido ao seu formato - o ar acaba se dividindo,
passando parte por cima dela e parte por baixo,
criando o seguinte efeito: o ar que  passa por cima das
asas tem uma pressão menor e o que passa por baixo
tem uma pressão maior. Deste modo, é possível o avião
se sustentar em voo por longos períodos. É importante
lembrar que a ideia aqui é passar uma visão bem básica
e direta sobre como essa "mágica" acontece. Óbvio que
o voo acontece por mais uma série de fatores que não
cabe listar agora, pois a intenção é facilitar e não
dificultar.Porém , ao avançarmos no entendimento,
abordaremos essas e outras questões que fazem com
que a aviação seja algo apaixonante e maravilhoso, ok?

Como voa um avião?
P o r  Y v e s  F e r r e i a
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A situação é clássica: um momento único, uma
chance maravilhosa, daquelas sem chance para
erro, e a “glória” de uma foto para ostentar
entre os amigos, como um troféu de alcance
coletivo numa espécie de competição pessoal.
Para alguns é esta a filosofia que rege a diversão
de um dia de spotting. Não é o meu caso, apesar
de algumas vezes considerar a ideia, afinal
quem não gosta da “zoeira” com os amigos
depois de um evento? Gosto de me auto
desafiar, colocando teorias e ensinamentos em
prática e aprimorando assim as técnicas
adquiridas e observando como podem ser
aplicadas em condições diferentes. E foi numa
dessas que me deparei com o caso desta foto...
 
Era um dia de evento no Museu Aeroespacial, ou
simplesmente MUSAL para os “íntimos”,
daqueles cheios de “coisas voando”, ou seja,
prato cheio pros amantes da arte da fotografia,
em todas as sua instâncias, do iniciante ao
profissional. Com apresentações intercaladas
entre aeronaves “de verdade” e  de brinquedo,
num dado momento do dia me deparo com esta
performance do feliz proprietário do pequeno
porém bastante arisco aparelhinho de pura
diversão rádio controlada a duras penas
captado neste singelo momento.
 
Mas, para chegar neste resultado, tive que
reajustar os parâmetros da minha câmera umas
três vezes: era como tentar “ fotar” uma mistura
de mosca varejeira com libélula, nada estável
portanto...
 
Por ser um dia claro, manter a ISO baixa era
condição obrigatória, logo, dos três pilares da
fotografia ( ISO, abertura do Obturador e
velocidade )eu só poderia mexer em dois. Então
vamos a eles? Eu estava com uma lente 18-270,
então deixei a abertura do obturador em f/10
pra ter o melhor aproveitamento do foco para
este modelo. E, para a velocidade, escolhi 1/800,
pois tudo acontecia absurdamente rápido
naquele cenário, e queria captar o máximo de
detalhes mas sem necessariamente congelar as
pás do aeromodelo pois queria dar a sensação
de movimento à cena. E foi assim que, depois de
alguns cliques finalmente a “libélula” me deu 01
segundo de intervalo e aí está o resultado...
 
Espero que tenham gostado e até a próxima
dica! 
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P o r  B r u n o   An j o s



Apelidado carinhosamente de "Quatro Setinho", a aeronave P-47 Thunderbolt "Bravo Quatro"  hoje
alocada no Museu Aeroespacial do RJ é um robusto "senhor" de 4,5 toneladas, 4,3 metros de altura, 12,4
metros de envergadura, 11 metros de comprimento e que podia atingir até 704 km. 
 
Mas como nasceu o  Projeto "Quatro Setinho¨? Acreditem, a partir de uma foto!

Em 25 de Setembro de 2018, uma
famosa marca de roupas que tem a
aviação como tema,  decidiu fazer  o
ensaio da sua coleção de inverno nas
instalações do MUSAL.
 
No fim da tarde e após o termino do
ensaio, ali permaneciam dispostas,  P-40
e P-47 frente a frente, em um cenário
perfeito para registro em uma bela foto.
 
Em tese seria apenas mais uma, entre
tantas feitas   durante o tempo em que
estive no MUSAL, mas aquelas duas
máquinas "conversando", inseridas em
um cenário de guerra, mexeu com o
imaginário de muita gente, dentre eles o
meu.
 
Ao publicar a foto  em minhas redes
sociais,  uma verdadeira avalanche de
comentários positivos sendo proferidos
e no rastro do efeito, pessoas me
procurando diretamente via aplicativo
com frases como:

¨Eles estão conversando...¨
¨Esses dois viram a história ser escrita...¨
¨O que esses dois não nos contariam...¨
 
Da concepção da foto  até a manhã do
dia 09 de Outubro de 2018, eu passava
pelos aviões e os  "questionava":  "e ai, o
que vocês estão conversando?" Ao voltar
do almoço naquele dia, resolvi procurar
alguém que pudesse transformar aquela
bela imagem numa arte e aqueles aviões
em personagens, pois  gostaria de  "ouvir
deles" as suas histórias.  Nesta época
eu  já conhecia através das redes
sociais  o piloto de linha aérea e
cartunista Fernando Crescenti
e  admirava  suas tirinhas e   canecas
personalizadas e concluí que seria a
pessoa certa para pôr a minha ideia no
papel.
 
Entrei em contato para que
desenvolvêssemos  algo bacana para o
MUSAL e principalmente pra mim é
claro!

"Quatro Setinho": sangue, suor e lágrimas!
 O dia a dia do projeto que restaurou o "Bravo Quatro"!

Gilson Campos

Fernando Crescenti 
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P o r  G i l s o n  C a m p o s

 



Pouco tempo depois ele me respondeu e, enviei a foto
junto com a idéia de produzir personagens a partir
desta e então  nossa imaginação passou a transbordar.
Foram quase doze horas de conversas sobre aviação
em geral, sua história, museu e outros tantos assuntos,
enquanto o "Quatro Setinho" e o "Pepê Quarenta"
ganhavam formas.
 
As artes ficaram incríveis, como afirmei ao seu autor na
época, meus "filhos" tendo ele como padrinho.
 
Era chegada a hora de falar de valores - afinal as
personagens eram pra mim – E por isso pedi ao mesmo
um desconto e como resposta recebi uma proposta
inusitada, que mudaria minha vida e de tantas outras
pessoas.
 
Ele propôs me doar o desenho e ceder os personagens
ao museu, caso pudesse dar partida no motor de um
dos nossos aviões. Expliquei que, por questões técnicas
e financeiras, os aviões que tinham mais condições de
"girar" motor, estavam com os mesmos parados pelo
menos desde 2016.
 
Já no dia seguinte, depois de horas e horas de
conversas, nascia o esboço do nosso tão desejado
sonho...
 
Em 10 de Outubro de 2018 apresentei os personagens e
a intenção de restaurar o motor do P-47 ao Brigadeiro
Lebeis, diretor do museu à época e ao Coronel Costa,
então vice diretor, que agendaram para o dia 22 de
Outubro de 2018 uma reunião, onde deveríamos lhes
apresentar o que tínhamos em mente.
 
A está altura já não éramos só eu e o Crescenti, vários
amigos compraram a idéia e se juntaram a nós, entre
eles o fotógrafo Rapahel Puttini que documentou o
projeto, o designer Alexsandro Percy que deu vida ao
¨Quatro Setinho¨, os pilotos de linha aérea Eduardo
Andrade e Thiago Sabino que deram a consultoria
técnica e o Pedro Ferraz presidente da AMAERO, que
cuidou de toda parte financeira. Todos estavam ali
conosco sem saber se a "missão" daria certo, mas com
plena convicção que sim.
 
No dia marcado lá estávamos nós, eu, Crescente e o
Pedro Ferraz, presidente da AMAERO, e por quase uma
hora falamos ininterruptamente!
 
Ao final da apresentação, estava convicto que
ouviríamos um "não". Foi quando o Brigadeiro Lebeis
disse o seguinte: "Estamos atrasados, vamos girar este

motor em 22 de Abril de 2019, dia da Aviação de Caça,
só não posso dispor de valores e da equipe do museu,
vocês terão que arrumar mecânicos e arcar com os
custos conforme está proposto no projeto".
 
Totalmente eufóricos e ainda sem acreditar, era hora
de tirar do papel tudo o que fora imaginado em tão
poucos dias, ali nascia oficialmente o grupo "OS
RESTAURADORES".
 
Em 25 de Novembro de 2018 nosso projeto foi
apresentando para comunidade aeronáutica durante o
evento Aero Pizza realizado em São Paulo e dois dias
depois estavam abertas as doações via financiamento
coletivo. Em dez dias havíamos arrecadado o valor
proposto que era de R$ 35.000,00.

Parte do grupo de RESTAURADOES com apoiadores do projeto, durante
o lançamento no AEROPIZZA 2018

Ricardo Padovese

 
A comunidade aeronáutica nos ouviu e acreditou em
nosso ideal , foram 137 apaixonados pela aviação, que
entre os dias 25 de Novembro de 2018 e 27 de Janeiro
de 2019, contribuíram com um total de R$ 43.585,00.
 
Para seguir com o processo ainda precisávamos de
mecânicos, e a empresa Helisul Taxi Aéreo chegou para
apoiar nossa causa – de forma fundamental aliás - e
sem a qual nada teria acontecido.  Em 11 de Dezembro
de 2018 chegaram ao museu seus mecânicos, Beto
Pecos, Sergio Nascimento e Sergio Parada: mais
amigos para "OS RESTAURADORES".

Gilson Campos
O Bravo Quatro posicionado para primeira inspeção da equipe de
mecânicos da Helisul
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Após uma minuciosa avaliação, eles informaram as
peças que precisariam ser compradas para o restauro,
os tipos de óleo, a bateria que deveria ser substituída,
alguns manuais usados   para o modelo e outros
materiais que deveriam ser adquiridos em Miami.
 
A partir deste dia passei a viver o restauro do P-47
integralmente, vinte e quatro horas por dia, sete dias
por semana. Me dividia entre as tarefas do museu e as
necessidades do projeto, fui mecânico, motorista,
comprador, consultor, pesquisador, pintor, fotógrafo,
cinegrafista, relações públicas, fiz de tudo um pouco no
projeto e pelo projeto, foram literalmente sangue, suor
e lágrimas.
 
Em 27 de Fevereiro de 2018, me posicionei sobre a
escada do Vickers Viscount que transportou o
presidente Juscelino Kubitschek e que está exposto no
MUSAL, era o melhor lugar para filmar e fotografar o
primeiro giro do motor do "Bravo Quatro" após quase
três meses de trabalho. Às 17:20 após receber o "livre"
dos mecânicos, o Brigadeiro Lebeis acionou o motor e
mais uma vez o ronco de um P-47 podia ser ouvido no
Brasil: o "Bravo Quatro" estava vivo!

Os mecanicos Sergio Nascimento e Beto Pecos iniciando os trabalhos
  Gilson Campos

 
Naquele momento fui tomado por uma emoção até
hoje inexplicável. Dali, do alto daquela, escada chorei
como criança até soluçar e enquanto as lágrimas caiam
e o ronco do "Trator Voador" ecoava pelo museu, tinha
a certeza de que estávamos no caminho certo:
Tínhamos feito a melhor escolha.
 
Quando achei que a adrenalina ia baixar, que o ritmo ia
diminuir e que poderia descansar um pouco no
carnaval, fui informado que os pintores da Helisul Taxi
Aéreo chegariam no dia 01 de Março de 2019 e que
passariam o carnaval pintando o avião, pois tinham
quinze dias para concluir o serviço: foi o carnaval do
"bloco dos dentro de hangar".Que correria rodando a
cidade para comprar tintas, solventes entre tantos
outros materiais solicitados pelos pintores em pleno
carnaval!

Quem ama cuida!     -     Foto de Fundo I Raphael Puttini

Gilsom Campos
Reconstruindo a historia

Momento de grande emoção, o Bravo Quatro voltava a girar o seu
motor.

Gilsom Campos

Gilsom Campos

Gilsom Campos
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SENTA A PUA!     -     Foto de Fundo I Gilson Campos

Depois de sete dias de trabalho, surge a demanda de
adquirir um material sem o qual não iriam terminar a
pintura no tempo estipulado. Após procurar por todo o
Rio de Janeiro, com inúmeras ligações e nada, tentar
em cidades próximas e até em outros estados do
sudeste sem sucesso, os pintores sinalizaram que na
sede da Helisul em Curitiba havia o que precisavam:
Bingo, problema resolvido!
 
Ou pelo menos em parte, afinal era semana pós
carnaval e não havia ninguém disponível para trazer o
material. Pagar uma transportadora iria estourar o
orçamento e ele só chegaria após o dia 12 de Março de
2019; vir de avião não dava pois era "carga perigosa", o
que fazer então? Após um consenso, ficou decidido que
a melhor opção seria ir a Curitiba buscá-lo.

Mas depois de toda essa correria, as pressões, as
responsabilidades, os longos dias, 16 dias de trabalho
consecutivos com uma viagem cansativa e estressante
no décimo terceiro e no décimo quarto dias, o corpo
cobrou a sua conta e tive o meu segundo momento
mais difícil durante essa empreitada...
 
No dia 17 de Fevereiro de 2019, dois jornais de grande
circulação fizeram publicações sobre o projeto, um
deles inclusive, com uma matéria de duas páginas. Mas
por conta de apenas  uma  palavra escrita numa delas,
mandaram suspender o projeto. Imagine só depois do
que fizemos, tudo o que conquistamos se perder por
tão pouco? Ainda bem que a razão e o bom senso
falaram mais alto, mas foram dias de muita tensão e
estresse: esse foi o meu primeiro momento realmente
difícil durante o projeto.

Visita ao irmão do Bravo Quatro na Praça do Expedicionário em
Curitiba

Missão cumprida, o material estava entregue.

Gilsom Campos

Gilsom Campos

 
E na manhã do dia 09 de Março de 2019 fui de carro
para a "diligência". Chegando   à noite, peguei o
material, bati um papo rápido com o amigo Beto Pecos,
jantei com o amigo Eduardo Andrade com quem ainda
fui visitar o P-47 da Praça do Expedicionário antes de
descansar no hotel. Na manhã do dia seguinte peguei a
estrada de volta - uma das piores viagens que já fiz -
chuva de Curitiba até o Rio, com tempestade em vários
trechos. Mas missão dada é missão cumprida e às 21:50
do dia 10 de Março de 2019 eu estava descarregando o
material no hangar de pintura do MUSAL.
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Desde o início do projeto e até hoje, as pessoas me
fazem duas perguntas, o motivo de tanta dedicação ao
projeto e ao avião e se o "Bravo Quatro" volta a voar.
 
A resposta para primeira é mais simples, amor e
respeito! Amor a história, à aviação, por todos os heróis
que pilotaram o "jub" e lutaram por nós e
principalmente amor por este avião. Avião não, ¨meu
filho¨.
 
Para a segunda não tenho uma resposta e sim uma
opinião. Fazer o Bravo Quatro voar é um sonho
distante, mas possível de realizar. Ele tem boas
condições, mas precisa passar por inspeção e
manutenção minuciosa do motor, sistema de
alimentação de combustível, hidráulica, freio entre
outros. Em 1995 ele esteve muito perto de voltar aos
céus, depois de anos de uma restauração completa
através do projeto chamado "Operação Heróica Uno",
o avião estava pronto para o vôo, mas por questões
políticas não aconteceu.
 
Mas mesmo que o avião estivesse em condições hoje,
isto não poderia acontecer: uma portaria do Ministério
da Aeronáutica de número 881/GM3 proíbe a
decolagem de qualquer aeronave do acervo do MUSAL.

Quatro Setinho, P-47D Thunderbolt     -     Foto de Fundo I Fillipe Breia

Tudo pronto. Bravo Quatro  em exibição no dia 22 de abril de 2019.

Missão cumprida, o Bravo Quatro bailou com louvor  em uma
cerimonia de tirar o folego.

Gilsom Campos

Gilsom Campos

O segundo veio logo após a viagem até Curitiba. Na
noite do dia 12 de Março de 2019, depois de trabalhar o
dia inteiro com um dor de cabeça muito forte, estava
ao telefone quando a dor ficou quase que insuportável,
senti minha boca dormente e meu nariz começou a
sangrar: Fui parar no hospital com a pressão 24 X 16 e
fiquei internado por três dias. Na volta queriam que eu
me afastasse do museu e do projeto e que só voltasse
para cerimônia no dia 22 de Abril de 2019. Mais um
momento difícil, mas optei por ir até o fim. Afinal de
contas o motor estava pronto, mas a pintura do avião
não havia acabado e teria que auxiliar nos preparativos
para cerimônia... Então em 18 de março eu estava de
volta para cumprir minha missão.
 
22 de Abril de 2019, a única celebração do Dia da
Aviação de Caça no Rio de Janeiro: era chegada a hora
de girar a hélice e roncar o motor. Novamente as
lágrimas vieram aos olhos...

 
Foram sete meses, mais de quinhentas horas de muito
trabalho e empenho para ver este sonho se realizar,
valeu a pena todo suor, esforço, empenho, dedicação,
colaboração, sangue, lágrimas e cada dia dedicado a
este avião que hoje eu chamo de "meu filho".
 
Executei esse trabalho com muito amor e envolvimento
e não faria nada diferente do que fiz.

Agencia Força Aérea

Davi Carneiro
Missão cumprida, o Bravo Quatro bailou com louvor  em uma
cerimonia de tirar o folego.

O Comandante da Força Aérea Brasileira, Brigadeiro Bermudez
esteve presente na cerimônia de giro do motor do Bravo Quatro.
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