Boletim Informativo – Conhecimentos Gerais de Aeronáutica

A chegada da aeronave “Guri” na FATEC !!
Aeronaves, sistemas e seus equipamentos associados são imprescindíveis para a melhoria da
qualidade na formação tecnológica dos cursos de aeronáutica oferecidos pela FATEC–Faculdade de
Tecnologia de São José dos Campos – Prof. Jessen Vidal à sociedade.
E agora com a chegada da aeronave Guri doada pela ANAC – Agência de Aviação Civil à FATEC
teremos um equipamento completo para as nossas aulas práticas!
Breve Relato:
Há cerca de dois anos durante uma reunião com representantes da ANAC na FATEC soubemos da
disponibilidade de uma aeronave para doação fabricada em março de 2008 pela empresa
AEROMOT, modelo AMT 600 GURÍ tendo seus voos inaugural, de entrega e aceitação realizados
em julho do mesmo ano.
Esta aeronave fez parte do último lote – seis aviões -fabricado e pago com os recursos do Projeto de
Cooperação Técnica Internacional.
Em 14 de novembro de 2008, no seu voo de translado do aeroporto internacional Salgado Filho em
Porto Alegre para o Aeroclube do Rio Grande do Sul (ARGS) em Belém Novo, com apenas 3 horas
de voo, a aeronave sofreu um incidente na chegada ao Aeroclube.
Desde então, a aeronave se encontrava avariada e fora de uso, estacionada no pátio externo do
Aeroclube do Rio Grande do Sul.
Processo de Doação:
Após a reunião com a ANAC foi emitido um ofício formalizando o interesse da FATEC em receber a
aeronave Guri no estado com avarias e em janeiro de 2016 recebemos o “Termo de Doação de
Bens- ANAC” com a aprovação do responsável pela Unidade Doadora (ANAC).

Imagem da aeronave GURÍ no estacionamento do ARGS

A nossa corrida começou nesta fase pois tínhamos exatos, 180 dias para receber a aeronave em
Belém Novo – RS.
Como todos sabem, a situação econômica não estava fácil e não dispúnhamos de recursos para
trazer a aeronave para São José dos Campos, fizemos várias tentativas junto às empresas de
transporte, porém, a crise econômica que estava afetando o mercado de cargas no país ceifou
definitivamente as nossas esperanças.
Contatamos com o diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC-RS, Dr. Elones Fernando
Ribeiro para solicitar-lhe o apoio junto ao Aeroclube do RGS e prontamente fomos atendidos. O
Cmte. Ilton Bonacheski, diretor daquela Escola de Aviação colocou-se à nossa disposição para
preparar a aeronave para a entrega e o transporte terrestre.
Restava agora conseguir-se um transporte sem ônus e já estávamos em Junho de 2016 !
Lembramo-nos do Major Brigadeiro do Ar Paulo Cury, atualmente, no DEPENS (Departamento de
Ensino do Comando da Aeronáutica) e enviamos-lhe uma mensagem com a narrativa dos fatos e o
nosso pleito: receber a aeronave pela FATEC junto ao ARGS e transportá-la até São José dos
Campos.
Recebeu de bom grado a mensagem e a partir de então, dia-a-dia colocou-se como um aliado da
FATEC para tornar possível o cumprimento do nosso objetivo.
O Major Brigadeiro do Ar Domingues, Comandante do V COMAR, recebeu a solicitação e proveu-nos
total apoio, por intermédio do Cel. Av. Rodrigo Alvim de Oliveira, Comandante da Base Aérea de
Canoas (BACO) para receber a aeronave GURÍ pela FATEC no dia 8 de julho de 2016 e despachá-la
para SJCampos na primeira oportunidade.
Recebemos a comunicação do MB Paulo Cury no dia 6 de setembro de 2016 que a aeronave tinha
chegado em SJCampos no DCTA.
Após contatos feitos com o Cap. Fábio Cox e Sgt. Rafael do DCTA agendamos o grande dia, 4ª.feira,
dia 21 de setembro de 2016 para buscarmos o mais novo avião da FATEC !!
Para o transporte da aeronave do DCTA até a FATEC contamos com o apoio inestimável do Diretor
da FATEC, Luiz Antonio Tozi, do Professor William com a sua caminhonete. O Professor Alexandre
Zaramella e vários alunos do curso de manutenção de aeronaves estiveram presentes e ajudaram a
preparação das partes para o transporte.

Imagens do carregamento de partes da aeronave no caminhão.

A chegada da aeronave GURÍ na FATEC trouxe muita motivação para os professores e
alunos do curso de manutenção de aeronaves.

Imagens da aeronave Guri nas instalações da FATEC.

Fonte de Informações:
Prof. Felix Strottmann – Coordenador do Curso de Tecnologia em Manutenção de
Aeronaves - FATEC – Faculdade de São José dos Campos – Prof. Jessen Vidal –
21/Setembro/2016.

