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Orelhas 

 

Eu vi e vivi as venturas, aven-
turas e desventuras narradas 
nesta obra autobiográfica, reple-
ta de episódios ricos em experi-
ências pessoais. Demonstram em 
seu desenrolar grande sagacida-
de, análise e assimilação do 
aprendizado nestas experiências 
e suas consequências. Este fato é 
relevante no livro e o leitor per-
cebe nitidamente esta evolução 
no correr da leitura.  

Testemunhei por toda minha 
vida, desde os dez anos de idade 
até os dias atuais (hoje aos 71 
anos) seus relatos verídicos, to-
dos comprovados por inquestio-
nável documentação. Tratam de 
temas que confirmam o lema 
que norteou a vida e a conduta 
do autor: Amor à Pátria com 
Honra e Lealdade. 

Histórias repletas de atitudes 
espontâneas que honram e orgu-
lham a Família Franco Ferreira. 
Há a  

evidência da fidelidade do autor 
aos princípios que adotou em 
sua vida e, ainda, a grande gene-
rosidade e respeito pelo próxi-
mo. 

Eu testemunhei, e asseguro, a 
veracidade de cada episódio aqui 
registrado. É um precioso legado 
que deixa a seus descendentes, 
até com as confirmações docu-
mentais que exibe.  

Continua procurado pela mí-
dia impressa e eletrônica sempre 
que a verdade se impõe. 

É com muito orgulho que su-
giro a leitura desta trajetória que 
haverá de inspirar Amor à Pá-
tria, Honra, Lealdade e Coragem. 
Valores estes que meu marido 
elegeu para nortear sua vida. As-
sim conduziu sua própria exis-
tência. 

Este é meu testemunho. Eu o 
assino. 

Sandra Bueno Franco Ferreira 
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Prefácio 
Feliz é o homem que tem uma história de vida para contar. 

Tive o prazer de conhecer o Tenente-Coronel Gustavo Franco 
Ferreira durante o tempo que trabalhei no NIH (National Institutes of 
Health) nos Estados Unidos; tempos em que ele descreve, com detalhes, o 
nosso casual encontro. A partir dali estabeleceu-se uma amizade que vai 
além dos 40 anos. Quando fui por ele convidado para prefaciar o seu livro, 
confesso que senti um misto de prazer e ao mesmo tempo uma enorme 
responsabilidade. Esta obra requer mais de um prefaciador, tamanha é 
sua abrangência em todos os campos da atividade humana. 

O livro descreve a trajetória de um homem que viveu inten-
samente tudo que se propôs fazer. Trata-se ao mesmo tempo, como ele 
mesmo descreve, de grandes momentos de alegrias e de tristezas. Acom-
panhei de perto alguns desses momentos. Eu como Professor por mais de 
50 anos formei grandes profissionais, mas devo ter formado, também, 
quem não é digno da nossa profissão. O médico descrito aqui só pode ser, 
realmente, filho de um assombração. Penitencio-me, em nome da Medici-
na, por aquele parto da Sandra. 

Senti, como se pode notar através deste livro, o amor compar-
tilhado entre Gustavo e Sandra, um amor que se estende por décadas de 
convívio. O amor pela família. O companheirismo com seus colegas de 
farda e com seus amigos nota-se, ao lado do seu conteúdo altamente téc-
nico, a figura humana do autor. 

O livro mostra a inquietude de um homem dado a grandes 
venturas e aventuras. 

O livro mostra um homem, por vezes, na contra mão do rigor 
militar, mas de um rigor fantástico com seu dever de servir. 

O livro mostra um homem de uma autoconfiança extraordi-
nária. Confesso que em determinado momento da minha leitura eu não 
soube distinguir entre o aviador e o peão (montar em burro não é fácil!). 

O livro mostra de que maneira o verdadeiro estrategista pode 
usar suas habilidades nas circunstâncias menos favoráveis. 
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A maneira como descreve as aventuras e desventuras mostra 
o profundo conhecimento na área de segurança de voo. 

A 0bra-vida do Tenente-Coronel Gustavo Adolfo Franco Fer-
reira mostra a trajetória de um patriota cuja existência será um grande 
ensinamento para aqueles que tiverem o privilégio de ler as suas ventu-
ras, aventuras e desventuras. 

Uberaba, novembro de 2013 

Valdemar Hial 
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Não venci todas as lutas que lutei. 
Perdi todas que não lutei. 

Gen. Flávio Franco Ferreira, meu Pai 
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Dedico este trabalho aos que – sabendo ou não – 

ensinaram-me alguma coisa. 
E aos que – percebendo ou não – 

aprenderam alguma coisa comigo. 

Doutor Benedicto de Oliveira Bueno, meu sogro 

O Autor 
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Introdução 
 
Virginia Cowles 

(1910-1983) foi uma jornalista 
americana que, depois de en-
tender o espírito do povo inglês, 
especializou-se em escrever bi-
ografias dos ícones desta ori-
gem. Um dos textos que escre-
veu é o clássico “WHO DARES 
WINS”, descrevendo a vida e as 
artes de David Stirling, renoma-
do guerreiro bretão.  

Em 1957, meu Pai 
deu-me um exemplar do clássi-
co citado. Eu o li de pronto. Ele, 
então, encadernou o livro; li-o, 
outra vez. E pela segunda vez o 
encadernou. Pela terceira, eu o 
reli. Copiando a tática educativa 
do meu Velho tanto quanto o es-
tilo de Virginia Cowles e, ainda, instado por familiares e amigos, estes tex-
tos.  

Muitas lições me ensinou meu Velho Pai. Já aqui, nesta intro-
dução, cabe a primeira: “Nunca perca a oportunidade de aprender ou de 
ensinar.” Ao longo destas sete décadas, nunca perdi uma oportunidade de 
aprender. Nunca me furtei de ensinar.  

Agora mesmo, de outrem, aprendi: Não cite nomes. Só os que 
te merecerem respeito.i 
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PARTE I – ATÉ 20 DE DEZEMBRO DE 1965 
A origem e a formação - Venturas 
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Até aqui - e 
além - Nos Séculos XIX, 
XX e XXI 

A primeira 
confirmação que as gera-
ções mais recentes têm 
do nosso nome de família 
remonta à época da 
Guerra do Paraguai. An-
tônio Ferreira, oficial mi-
litar no ainda desorgani-
zado Exército Brasileiro, 
servindo nas forças de ocupação de Assunção, casou-se com Bibiana 
Franco, filha de próspero ourives do local. Daí o nome duplo. Da união ti-
veram Luiz Carlos Franco Ferrei-
ra e mais três filhos, dois dos 
quais seguiram a carreira das 
armas (José Maria e Luiz Carlos), 
já no quase-Exército do Regula-
mento do Conde von Lippe. 

Luiz Carlos casou-se 
com Zenóbia Cunha. O século XX, 
exatamente em 1900, viu nascer-
lhes o primeiro filho: Edgard Cu-
nha Franco Ferreira quem, na 
prole, há de ter-lhes causado or-
gulho. Edgard, em 1918, foi Co-
mandante-Aluno do Colégio Mili-
tar do Rio de Janeiro. A ele segui-
ram-se Armando, Heitor e Flávio. 
Zenóbia (antes) morreu em 1919. 
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A fotografia de cima é do ano de 1918. Foi o único ano em que conviveram 
no CMRJ1 os quatro irmãos, filhos de Luiz Carlos. Edgard aparece à direita 
do orgulhoso pai. Somente Flávio (o caçula na extrema direita da foto) se-
guiu os passos do seu Pai na carreira das armas. Manteve a tradição das 
armas neste ramo da família. E na Cavalaria, arma de Heróis.  

Concluiu os estudos no CMRJ em 1924. Ingressou na Escola 
Militar para ser declarado Aspirante-a-Oficial em 1927. Servia nos Dra-
gões da Independência quando, em 31 de agosto de 1929, casou-se com 
Maria de Lourdes Bittencourt. Desta união, nasceram-lhes Maria (1931), 
Helena (1932), Flávio (1937) e eu (1941). Maria e Helena ficaram soltei-
ras – a primeira, além de gerir sua própria existência, dedicou-a, também, 
toda, a cuidar da Heleninha quem, sem nenhuma culpa, teve – e ainda tem 
– muita dificuldade em coadunar a vida orgânica com a vida mental. Du-
rante toda a sua existência, Mariazinha cuidou de nós. Flavinho casou-se 
sem, contudo, gerar em seu matrimônio, logo desfeito. Um artista de mão 
cheia! Isolado do mundo e das coisas ditas “normais”, descarregava arte 
nos pincéis, e ira nos seus próximos. Em 1983, Flavinho morava em São 
Paulo e sofreu um acidente automobilístico no interior de Minas Gerais. 
Escondeu-se no quarto do hospital onde lhe socorreram. Chegou a causar 
grande preocupação entre os outros membros da família, então quase in-
teira, ainda. Reapareceu com um aparelho de gesso em uma das pernas, 
de alto a baixo. Quando a Mãe soube do episódio pediu-me que o levasse a 
vê-la. Usei um Sêneca e o acomodei no “salão” possível entre os bancos de 
trás, com conforto. Viajamos baixo pelo litoral e Flavinho não trocou ne-
nhuma palavra comigo e com a Sandra (sentada na frente, no lado direito) 
durante toda a viagem. Ficou absorto na multidão de tons de verde que 
emana das encostas da Serra do Mar. Durante os anos que lhe restaram, 
Flavinho ou só usou tons de verde nas suas obras, ou as fez em formas de 
picos. Em 1995, a bebida e a vida desregrada cobraram-lhe a existência. 
Foi também a Maria, a nossa primogênita, quem o amparou nos últimos 
                                                             
1 CMRJ – Colégio Militar do Rio de Janeiro. 
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dias de longa enfermidade hepática. Mamãe – outra vez aos cuidados da 
Maria - foi ter com seus Flávios, em 30 de agosto de 1996. 

Há um outro segmento que devo descrever: A família da San-
dra.  

Sandra é a primogênita do advogado Benedicto de Oliveira 
Bueno e da professora Antonietta Bacoccini Bueno, ele do interior de São 
Paulo e ela descendente de imigrantes italianos. Sandra tem duas irmãs, 
Kátia e Tânia. No instantâ-
neo aparece a família na 
Rua Direita, em São Paulo, 
durante importante evento 
da infância delas: encontrar 
com o papai na cidade 
(Sandra, no primeiro plano 
com DOIS laços na cabeça) 
para tomar sorvete! Notem 
que tanto ela como a irmã 
Kátia (revisora deste traba-
lho) carregam, também, 
debaixo do braço, livros 
que ganharam naquele dia. 
Nesta foto, descobri! A cul-
pa é dos Pais! 

Eu casei-me com Sandra Bueno, professora por natureza, exa-
tamente 30 dias depois de ser declarado Aspirante-a-Oficial. Na nossa já 
longa união tivemos Marcelo Daniel, quem, numa primeira relação afetiva, 
nos trouxe ao Lucas, este, de fato, meu primeiro neto. Deixaram-me con-
viver intensamente com ele na infância e juventude. Depois, gerou a Cami-
la. Paulo Rafael, casado com a prendada Luciana, nos deram a querida 
Maria Clara. As primas-irmãs são fraternas amigas - apesar dos 14 anos 
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de diferença entre elas. Coincidem os natalícios de Lucas e de Maria Clara 
– 22 de julho; separados por 20 anos. Marcelo Daniel não parou por ai. 

Kátia casou-se antes e a cegonha fez um engano imperdoável, 
entregando-lhe Karine, certamente destinada a ser nossa filha, não deles! 
Pois bem, Karine também tem um filho, Pietro, quem, por todos os crité-
rios normais, deveria constar na lista dos meus netos, depois do Lucas e 
antes da Camila. O Pietro, muito jovem ainda, uniu-se a Beatriz e desta 
união surge Lorena. Se o Pietro devia constar da minha lista de netos, Lo-
rena devia inaugurar a lista dos bisnetos – e Heitor a completar. Kátia 
também teve Sabrine. Criança agitada, de opiniões decisivas; firme nos 
seus propósitos, Sabrine Romanelli vive vida própria. Ela também é casa-
da, e tem dois filhos: Bruno e Giulianna. No ano da feitura destes textos     
– 2013 – Sabrine acerca-se cada vez mais da sua família de origem. Eu 
também fui incluído entre estes. 

Tânia Bueno virou Tânia Bueno Muller. Teve três filhos. Tani-
nha assumiu comigo uma dívida irresgatável, da qual se penitencia até os 
dias de hoje. É que para não “empatar” as pequenas conversas que eu ti-
nha com a sua irmã Sandra, nos idos de 1955, e para ir tratar de outra coi-
sa qualquer enquanto isto acontecia, Taninha tinha preço: uma caixa de 
Mentex. Agora, já na idade provecta, vou às forras: Cada serviço que lhe 
presto, cada ajuda que lhe dou, cada intervenção que lhe favorece tem um 
de dois preços: ou uma caneca de café ou um copo de refrigerante à mão. 
Quem decide sou eu! 

Mas não é só.  

O Marcelo, pai biológico da jovem Camila, encontra a serena 
Regina Célia com quem vive uma relação afetiva. Confirmam-na, calma-
mente, defronte das famílias e amigos. Poucos dias depois anunciam: Vem 
mais um herdeiro por ai. Exatamente no dia em que completa 46 anos, 
Marcelo informa: “- Já temos o nome – vai chamar-se Gustavo Barcellos 
Franco Ferreira.” Depois, semanas depois, o nascimento e outra novidade. 
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Talvez Gustavo Barcellos Franco Ferreira reúna mais características mili-
tares que deles ser só neto, bisneto, trineto e tetraneto. Gustavinho nas-
ceu em 19 de abril de 2013. 

Deste enorme imbróglio, todos os sucessores do meu ramo 
familiar são mulheres. Agora vem um homenzinho. Que Deus lhe dê, 
também, Saúde e Força. Emocionou-se a amada Regina Célia – e eu, tam-
bém – quando constatou a permanência do sobrenome neste meu ramo 
familiar. Os Franco Ferreira desta vertente, a partir de meus Pais, uniram-
se a mulheres que têm uma coincidência a lhes igualar: o nome de solteira 
iniciado com a letra “B”. Assim, tal como a bisavó Lourdes que se assinava 
Maria de Lourdes B. Franco Ferreira, tal como a avó Sandra que assina 
Sandra B. Franco Ferreira e as tias-avós que se assinam Maria e Helena B. 
Franco Ferreira, assim o futuro Gustavo poderá também, se desejar, assi-
nar-se Gustavo B. Franco Ferreira. 

Faz uns poucos anos, José Maria Franco Ferreira – herdeiro 
do sobrenome pela vertente do seu homônimo, o General José Maria 
Franco Ferreira, meu “Tio José”, este também filho de Antônio Ferreira e 
da bela paraguaia Bibiana, contou-me que seu pai havia trilhado a origem 
de Antônio Ferreira a outro Antônio 
Ferreira, português de nascença, 
também dado às coisas das forças 
quem, aqui no Brasil, tornou-se Lan-
ceiro da Guarda Pessoal de Dom Pe-
dro I, o Imperador. Meu Tio José tam-
bém trilhou brilhante carreira no 
Exército brasileiro. Deixou um her-
deiro militar, General Altair Franco 
Ferreira, pai do atual José Maria. 

Pode ser que a saga da 
família, reconhecidamente surgida na 
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época da Guerra do Paraguai tenha, em realidade, iniciado junto com o 1º 
Império, e também pode ser que um antecedente por linha direta dos 
Franco-Ferreira esteja retratado no quadro do Museu Nacional. Pode ser... 

 

Os Tios 

Os outros descendentes do meu avô Luiz Carlos fizeram suas 
vidas da seguinte forma: Edgard formou-se em engenharia, sob os auspí-
cios de Henrique Lage, para quem trabalhava na Costeira; sob as ordens 
de quem foi aperfeiçoar-se nos EEUU, no início dos anos 30, tendo ficado 
por lá. Armando, prejudicado por meningite que lhe deu uma surdez total 
e permanente, fez-se técnico em eletricidade e trabalhava na região de 
Cachoeira de Macucos, no Rio de Janeiro. Heitor foi para o interior de São 
Paulo, na região de Ribeirão Preto, onde exerceu a função de fiscal de 
rendas. Todos sustentaram suas próprias vidas e famílias e todos tiveram 
sucessores. 
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Do lado materno, tivemos a Ubirajara, casado com Madalena, 
sem sucessores na minha geração. 

A primeira infância - Em Santa Teresa 

A Rua Progresso incide sobre a Rua Oriente em ângulo quase 
reto. Na parte interna do ângulo oposto há um casarão assobradado com a 
porta faceando a Rua Oriente, atualmente numerado 166.  

Na época dos fatos descritos aqui, o portão ficava exatamente 
no vértice do muro baixo. Parece, continua servindo de moradia coletiva 
no formato como hoje em dia, se vê em todos os cantos da “cidade maravi-

lhosa”. Não mudou muito. Só os 
tempos mudaram, os interesses 
transformados e os valores que, 
aos velhos, parecem destorci-
dos. Já na época dos fatos objeto 
desta descrição, o casarão servia 
como pensão. Morávamos lá, pe-
la segunda vez. 

As construções em 
encosta no Rio de Janeiro antigo 
têm uma característica interes-
sante: o pavimento principal era 

definido por conter os equipamentos sociais. Não era, necessariamente, o 
pavimento instalado ao rés da rua de acesso. Se a construção estivesse no 
lado alto da rua, o pavimento principal era o sobrado, abaixo dele o porão 
(ao rés). Se a construção se desenrolava morro abaixo, o pavimento prin-
cipal ficava no mesmo nível do leito da rua. Anos atrás, na Rua Progresso 
166, lá havia uma pensão familiar onde morávamos minha Mãe e os qua-
tro filhos. O desenho do telhado e a diferença das janelas denunciam as 
obras.  
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Fecharam todos os 
vãos da varanda superior exis-
tente na face Leste do prédio. São 
novos cômodos. Na porta de en-
trada, defronte da escadaria, es-
tava drapeada a flâmula amarela, 
de borda verde e estrela azul, in-
dicativa de que daquela casa ha-
via saído um Guerreiro para a 
guerra na Europa. Na rua passava 
o bondinho de Santa Teresa, ramal de Paula Mattos. A linha acabava logo 
adiante, no largo dos Neves. Atualmente, na face da Rua Progresso, há 
uma pichação na parede: “Vende-se acarajé”. 

Em realidade, meu Velho não havia se afastado completamen-
te nem da Mulher nem da prole. Em cima do camiseiro do nosso quarto, 
na pensão, havia um porta-retratos de dupla face. Numa delas, constan-
temente exibida, Papai estava feliz, sorridente; na outra face - carrancudo 
e sério - Papai estava zangado. Esta face servia para limitar as iniciativas 
que eu ou o Flavinho pudéssemos adotar. Ao Papai feliz, cumprimentá-
vamos todos os dias; do Papai zangado, eu tinha medo dele!  

Eu ainda estava na varanda quando as viaturas pararam em 
frente de casa. De cada uma desembarcaram dois homens fardados. O 
meu Velho adiantou-se, eu vi. Havia um alarido infernal. Os motoristas 
tomaram posição de guarda, um para cada lado da Rua Oriente. Em casa, 
todos corriam para a escadaria e para o abraço ao Pai e ao amigo que re-
tornava (vivo e inteiro, diga-se de passagem). Os três anos que eu tinha 
não me permitiram acompanhar a turba. Eu travei no alto da escadaria – 
enorme obstáculo! Minhas irmãs dizem, até hoje, que eu chorava copio-
samente, pedindo que me ajudassem a descer. O alarido me dizia: Papai 
estava feliz. Eu não sabia o significado da flâmula exposta na porta de en-
trada da casa da pensão. Eu não sabia onde meu Pai tinha ido. Só sabia 
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que em cima do camiseiro, ora Ele se apresentava feliz, ora zangado; não 
por coincidência, sempre que eu arrumava alguma traquinagem que de-
sagradasse à Mãe. 

 

O enfermeiro que o acompanhava (era o passageiro da cami-
nhonete) descarregou os sacos de viagem. De dentro do jipe surgiu um 
pacote chato e redondo - um prato. O Combatente o havia comprado, em 
Gênova, no caminho de volta, para presentear em casa. Ao escrever este 
texto, procurei pelo prato. Ele ainda existe, na guarda fiel de minhas Ir-
mãs. Sofreu uma restauração incompetente ali pelos anos 60. Estes os de-
feitos que tem. 
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As viaturas não podi-
am ficar paradas na curva, impe-
diriam o trajeto do bonde. Conti-
nências. Agradecimentos e foram 
a seu destino. O cozido foi com-
partilhado por todos da pensão. 
No aniversário da Maria, fizeram 
o arroz de camarão. A honrada 
flâmula foi retirada e guardada. 
Eu a vi, muitos anos depois. Ago-
ra, infelizmente, não a achei mais. 
Seria um belo estandarte para dar 

aos filhos e netos e bisnetos. E eu tenho certeza que, a partir do exemplo 
dos nossos, haveriam de querer! Que pena. 

No Edifício Primavera - De 1945 até 1950 
Atualmente chamam-no Mediterrâneo. Moramos lá por seis 

anos; chamava-se Primavera, na Rua Humaitá, número 220. Era conheci-
do como “prédio dos militares”, tal a quantidade de oficiais que moravam 
lá. Era composto por três corpos independentes, cada qual com quatro 
apartamentos por andar. Acho que o prédio todo não tinha cento e vinte 
apartamentos (deixaram de construir em alguns volumes encostados no 
Morro da Saudade).  

Os apartamentos com final 1 e 2 ficavam na face fronteira à 
Rua Humaitá; os de final 3 e 4 faceavam o corte do morro defronte ao mu-
ro de arrimo. Aos lados, as construções ainda eram do início do Século XX; 
atrás não havia nenhuma construção recente. Assomava o morro da Sau-
dade, o mesmo que vai ser usado como o cemitério São João Batista. Lá 
em cima, apareciam casebres a denunciar a ocupação desordenada. 

A Rua Casuarina não existia. Era simples caminho de pedes-
tres. Às vezes, forte cheiro de decomposição humana denunciava: briga no 
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morro. Não era incomum. Já se antevia a degradação da cidade maravi-
lhosa. Que pena! 

Foi a partir do Edifício Primavera que passei a frequentar o 
Colégio Padre Antônio Vieira, de profícua atividade. Aquelas lembranças 
que todo ser humano tem da “primeira professora”, as minhas ocorrem 
das professoras deste colégio. D. Léa foi a primeira. Havia, também, o Di-
retor - ríspido e mal educado - e o Dr. Thomas, coordenador pedagógico, 
respeitoso e fraterno amigo. 

 

No segundo ano primário, ganhei um doce, prometido pela 
professora para quem acertasse o resultado de um “cálculo mental” que 
apresentou, de chofre. Foi um doce que, depois de industrializado passou 
a ser conhecido como Dan Top. Junto com o doce, a sensação de orgulho 
se apresentou pela primeira vez, pelo menos nas lembranças de um velho. 

Foi lá no Primavera que conheci “viaturas” como conceito de 
veículo de emergência ou de combate. O quartel do Corpo de Bombeiros 
que fica no Largo dos Leões mostrou-me os carros de contra incêndio; as 
“vacas-leiteiras” e as “mamães-caridosas”, logo tornadas em ambulâncias. 
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Nasceram os carros de radiopatrulha, os espinha-de-peixe e as motocicle-
tas da Polícia Especial completaram os veículos feitos viaturas. 

Em 1982, quando minha Mãe me deu de presente o histórico 
militar de meu Pai, foi que fiquei sabendo que era um Mestre, nesta maté-
ria. Era “doutor” em moto-mecanização.  

Em Botafogo e na Vila Militar - De 1950 a 1953 
A minha família sempre viveu de aluguel. As dificuldades des-

te tipo de moradia nunca foram informadas aos mais novos. Todas estas 
moradias geraram lembranças que se imprimiram em minha memória. 

Na Rua Pinheiro Guimarães 
No número 13, que hoje não existe mais. Defronte, não me 

lembro o número, morava a Lucy, loirinha, vários anos mais velha que eu, 
que foi a responsável por eu entender que no mundo não é só dos meni-
nos. Nunca mais eu a vi, e nem tenho certeza se era Lucy, o nome dela. Eu 
sofri, no dia em que entendi que aquele indivíduo desprezível que a leva-
va a passear nas tardes de domingo era seu namorado!  

Na Rua Teresa Guimarães 
Aqui aparece a televisão e, com ela, a instituição dos tele jane-

las, televizinhos e dos tele penetras. Eu fui televizinho. Entrava na casa e 
até sentava no sofá, quando sobrava espaço! 

Foi nesta moradia que meu Pai fez, com as próprias mãos, um 
armário de seis portas e três gavetas, destinado ao quarto das meninas. 
Eu o vi usar as ferramentas de mão que tinha, muitas das quais ainda he-
rança de meu Avô. No momento de feitura deste texto, ainda existem duas 
destas. Dois formões mais que centenários. Estão em uso na minha car-
pintaria amadora. 

Guardo, deste período, u’a tristeza profunda. Ofendi a uma 
amiga de folguedos. Evidentemente, não vou descrever a ofensa. Mas vou 
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aproveitar a oportunidade para pedir, mais de sessenta anos depois, des-
culpas à Verinha. Perdoa, Verinha! 

Na Vila Militar 
As lembranças desta fase são bastante mais claras. Aspésio, 

sempre com a roupa imaculadamente branca, dirigia o Gostosão2 que a 
DI3 empregava em 3 viagens diárias, para transportar as crianças escola-
res. Levava o grupo da manhã e voltava à Vila. Levava o grupo da tarde e 
trazia o da manhã; depois, no fim do dia, buscava o grupo da tarde. O As-
pésio nos levava ao Instituto Lafayette, na Rua São Francisco Xavier, onde 
eu cursava o 5º ano (o admissão, lembram-se?). 

No pátio existente defronte do quartel-general da divisão, tal-
vez no Dia do Soldado, talvez no dia da Nação, a Orquestra Sinfônica Bra-
sileira, sob a regência do Maestro Eleazar de Carvalho, tocou, à noite, um 
programa patriótico. Só me lembro – mas lembro-me muito bem – da pe-
ça final. 

A orquestra estava instalada no palanque existente na face 
Leste da área; a plateia, em cadeiras, na pista de atletismo faceando a or-
questra. A peça foi a abertura da sinfonia 1812 de Tchaikovsky.  

Escondidas em fossos cavados fora da área de atletismo, na 

                                                             
2 Gostosão – Ônibus GMC. 
3 DI – Divisão de Infantaria. 
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face Oeste (vale dizer, atrás da plateia), peças de 155 mm disparam os 16 
tiros da obra. Posso assegurar que a sensação auditiva e táctil produzida 
(o campo tremia todo!) foi a segunda mais importante de toda a vida. A 
primeira viria a ser, anos depois, com os estrondos e assobios dos F-84 
promovendo, por cima e ao lado das bandas de música e clarins, a alvora-
da festiva no dia do aspirantado. 

Foi a partir do número 12 da Avenida Duque de Caxias, na Vi-
la Militar que iniciamos, eu e alguns outros meninos da vila, uma explora-
ção terrestre destinada a alcançar a cerca do Campo dos Afonsos, pelos 
lados da colina do Capistrano. Subindo pela Rua Fonseca Ramos contor-
namos a atual área dos paraquedistas até os altos da colina. Qual não foi 
minha surpresa quando, trinta e poucos anos depois soube que o meu Ve-
lho havia acantonado ali mesmo, naquele casarão abandonado, quando se 
preparava para a guerra! 

Foi aqui que organizei a minha primeira defesa de instala-
ções. E devo dizer que era indispensável! Explico. Uma sentinela que pres-
tava serviço na Rua Alcindo ouviu algum ruído na casa de alguém, armou 
uma arapuca para olhar por cima do muro e apoiou-se no mosquetão 
(com a baioneta calada) para subir na arapuca. Não deu outra. A engenho-
ca desarmou e o desafortunado soldado caiu sobre a baioneta, que entrou 
no corpo dele pela parte mole da mandíbula. A baioneta percorreu todos 
os septos cartilaginosos existentes no crânio humano e saiu exatamente 
pelo alto da moleira, onde atualmente se diz estar o xacra pineal. Este fato 
insólito foi noticiado na imprensa e a foto do soldado – vivo e alerta - com 
a baioneta transfixada no crânio foi publicada na seção “Um fato em foco” 
da revista “O Cruzeiro”. Pareceu-me que a defesa do perímetro da minha 
casa estava a merecer cuidados. Não podia ficar assim. Construí uma 
meia-dúzia de pica-paus5, cravei-os nos troncos baixos das árvores exis-
                                                             
4 F-8 – Avião de combate que equipava o tradicional 1º GAvCA. 
5 Pica-pau – arma de brinquedo. Um tarugo de pau que continha uma argola de borracha 
de câmara de automóvel preso à ponta. Quando armado, a borracha abraçava um toquinho 
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tentes, e liguei os “gatilhos” numa emaranhada rede de barbantes. Armei-
os todos. Pronto. Estava pronta a defesa. No dia seguinte, ainda antes do 
raiar do Sol, fui inspecionar os artefatos de defesa. Estavam todos engati-
lhados e nenhum disparado. 

Nesta hora, chegando a aurora na face da Terra, havia um ru-
ído estranho no ar. Parecia um grito estridente de intensidade mínima. 
Sumia e voltava ciclicamente. Varri os céus até ver o que depois soube ser 
o reflexo do Sol na capota de um P-47 de Santa Cruz. Fiquei um largo pe-
ríodo apreciando as manobras verticais que o aviador fazia; antecipava o 
ruído pelo brilho. Embevecido, estava. Alguém que viveu aquela época me 
disse que, então, se faziam os voos de experiência no raiar do Sol cujas lu-
zes encontravam em altitude! 

Em 1950, meu querido Tio Armando teve uma surpreendente 
missão a cumprir: viajaria aos EEUU para aprender ou ensinar alguma 
coisa de sua profissão. Encontraria com seu irmão Edgard, na Pensilvânia. 
Visitariam a Edgarzinho, em Harvard.  

À noite, no dia mal-azado, enquanto dormiam no mesmo 
quarto, o surdo Armando foi acordado por socorristas acompanhados por 
agentes policiais. Não havia comunicação entre eles, com Armando com-
pletamente surdo como era. Edgard havia emitido um grito muito forte e 
morrido de uma síncope. O socorro foi chamado pelo hotel. O visitante 
Armando foi apoiado pelo sobrinho Edgarzinho. Edgard, o pai, tinha 50 
anos. 

Na América do Norte – 1953 e 1954 

O deslocamento e a chegada - Março de 1953  

                                                                                                                                                   
de pau, assim colocado como “munição”. Um dispositivo de arame forte desarmava o sis-
tema arremessando o toquinho de pau na direção apontada pelo tarugo. 
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O meu Velho foi classificado para servir na comissão de com-
pras do Exército em Washington. Aonde vai a corda, vai a caçamba. O 
transporte era, naquelas épocas, ainda, de navio.  

Havia uma companhia americana chamada Moore McCormick 
que operava três navios de passageiros para a América do Sul. Os S.S. Ar-
gentina, S.S. Uruguai e S.S. Brasil.  

Um deles passava pela Praça Mauá a cada 10 dias, numa dire-
ção ou noutra. Eram 
três as classes. O exér-
cito pagava passagens 
de primeira classe. A 
viagem durava 15 dias, 
aportando em Nova 
Iorque. Havia uma es-
cala no Caribe. 

Na volta, 
fizeram outra em Sal-
vador. Desamarrou às 
14:00 de 18 de março 
de 1953.  

A escala-
ção do meu Velho atendia a vários interesses do Exército. Entretanto, ha-
via mais de um gato nesta tuba; um dos quais, até hoje, eu não sei qual 
era. Outro era um estado patológico de minha irmã Helena (atualmente 
com 81 anos) que – supunha-se - podia conhecer melhora lá nas terras do 
Tio Sam.  

Na ida, a escala foi em Port of Spain, Trinidad, então, ainda, 
colônia inglesa. Estrategicamente, enquanto abasteciam o navio por bom-
bordo, concentravam a atenção dos passageiros no bordo de boreste com 
uma multidão de canoas, boias e pranchas, ocupadas por meninos que 
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mergulhavam e catavam, no fundo, as moedas atiradas da balaustrada ou 
dos portaló. Ficamos lá um dia inteiro. Muito interessante. 

A entrada do porto de destino foi de manhã. Muito frio para 
um moleque trajando um terno com gravata e calças curtas, como se usa-
va aqui no Brasil, à época.  

Esperava-nos no cais Marion, viúva de Edgard, que vivia mais 
ou menos próximo dali. Fomos direto a uma loja de roupas para comprar 
calças compridas. A minha era marrom. Depois, no mesmo dia, embarca-
mos de trem para Washington D.C., onde deveriam se desenrolar as mis-
sões atribuídas ao meu Velho. 

As escolas 

Aqui meus Pais adotaram uma das providências que haveria 
de servir-me a vida inteira. No terceiro dia de permanência, vi-me matri-
culado no 6º e último ano da Whittier Elementary School. O horário esco-
lar diferia do brasileiro. Entrada às 9 horas, lanche na hora do almoço e 
saída às 15:00. Em Washington, este horário atendia a todas as estações. 
Tive por professora a Sra. Kathleen P. Deane que me tratou com desmedi-
da atenção. Mrs. Deane foi uma das Mestras. A defasagem do ano escolar 
pareceu que viria em meu benefício. Fui aprovado e transferido ao Paul 
Junior High School, na mesma vizinhança de moradia. A língua estrangei-
ra, passei a entender-me nela no primeiro mês! 

No fim desta permanência no exterior, com pompa e circuns-
tância e assinado pelo chanceler da nação estrangeira, recebi uma guia de 
transferência a qual, em essência, não serviu para nada. É verdade que o 
ensino dos americanos era mais dinâmico e interessante. Mas o ensino 
brasileiro, que me foi dado depois, ganhava de roldão! 

Os eventos 

Este livro está escrito de memória. As poucas fontes de con-
sulta são os documentos oficiais que, por razão de ofício, precisei guardar, 
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alguns recortes de jornal que os meus defenderam, e consultas aos ami-
gos. Por este motivo, os fatos ocorridos durante a primeira permanência 
nos EEUU, serão trazidos sem cronologia. São os fatos que me impressio-
naram e que ficaram na memória. 

A base aérea de Bolling6 e os F-4U 

As forças armadas americanas (desdobradas no mundo intei-
ro) servem-se do sistema de “reembolsáveis”, tal como fazíamos aqui no 
Brasil até muitos anos atrás7. Os militares estrangeiros são incentivados a 
se servirem desta facilidade. Em Washington, naqueles tempos, os estran-
geiros eram encaminhados à base aeronaval de Bolling, na margem es-
querda do rio Potomac, defronte do aeroporto National (atualmente, Rea-
gan).  

Pois bem, enquanto esperava pela família, apreciava o movi-
mento de aeronaves na pista do National, do outro lado do rio. Não os ti-
nha visto correr a pista 17 ou 18 do National, só ouvi o ronco que os de-
nunciava. Uma esquadrilha de F-4U Corsairs. Lindos. Voltei para dentro 
do PX8 (chamam-nos “piex”) e contei o que tinha acabado de ver. Ato con-
tínuo, meu Pai comprou três pequenos livros de fotos que já havia visto 
em uma das gôndolas: Aircraft of our Air Forces, Ships of our Navy e We-
apons of our Armies. Eu os cheguei a conhecer de cor e salteado.  

Ferri, nauti, plasti e aeromodelismo 

A bem da verdade, o trenzinho elétrico era brinquedo do Pa-
pai. Era conhecido na colônia brasileira. Em janeiro de 2013, já com vistas 
à feitura deste livro, visitando a Associação dos Ex-Alunos do CMRJ, en-
contrei Fernando, que havia sido contemporâneo lá nos EEUU, e, depois, 
no CMRJ. Além de me reconhecer pelo sobrenome, de identificar meu ir-
                                                             
6 Bolling – 1º aviador americano morto em combate na 1ª guerra mundial. 
7 Reembolsáveis – As forças brasileiras deixaram de usá-los devido à persistente ocorrên-
cia de fraudes e furtos e superfaturamentos nas compras. 
8 PX - Post Exchange – Reembolsáveis. 
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mão, lembrava-se, o atento companheiro, do trenzinho elétrico que mon-
tamos na metade do “basement9”. O trem era um Lionel, de grandes deta-
lhes. Com o Erector set #610 montava-se pontes e outros artefatos. A mesa 
era levantada, a fiação por baixo, e o comando era centralizado. Era com-
pleto e exato. Perfeito. 

Logo nos primeiros dias de permanência, me deram um caixi-
nha contendo as partes de um F-9F (Panther Jet - Grumman) fabricado 
pela Aurora (se não me engano). Naquele 1953, montei o aviãozinho em 
um movimento só. E era com cola Duco (não havia Super Bonder e estas 
coisas). Evidentemente ficou uma porcaria. Lembro-me bem que, com o 
aviãozinho quase pronto, sobrou uma agulha, levemente cônica, com pou-
co mais de uma polegada de comprimento. Aonde vai isto? Só Deus sabe. 
Escolhi que o tubo de Pitot do avião era a antena do rádio de transmissão 
a qual, assim, tinha que ser presa na capota da cabine. Os modelos das ae-
ronaves ainda não eram sofisticados como os que a Revell produziu no 
fim dos anos 50 e nos seguintes, nem havia as plantas que hoje há. 

Enveredamos pelas lanchinhas, também. Soltávamos na Re-
flecting Pool, espelho d’água retangular existente entre os monumentos 
de Lincoln e de Washington. Lá do Monumento de Lincoln, no lugar de 
onde Martin Luther King, década depois, fez o discurso de “I have a dre-
am11”, vê-se refletir, na superfície do espelho d’água, todo o monumento 
de Washington, instalado na outra face menor. Nas embarcações, criei 
uma espécie de trauma envolvendo a lancha modelo PT. Série 109. Destas 
cheguei a ter seis exemplares. Nunca conseguir completar nenhuma. 

                                                             
9 Basement – Nome dado aos porões habitáveis ou semi-habitáveis existentes na grande 
maioria das casas de residência nos EEUU. Usado para conter os equipamentos expostos 
da residência, frequentemente tem u’a metade servível como cômodo. 
10 Erector set – brinquedo de partes metálicas, porcas, parafusos, motores e engrenagens 
com as quais era possível montar estrutura até grandes.  
11 “I have a dream” (Eu tenho um sonho) – Mote antirracista do ativista anunciado em u’a 
marcha sobre Washington, em 1968. 
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No aeromodelismo conhecemos uma raridade insólita: o rá-
dio controle a pulso. Acreditem, isto existiu! Um transmissor enorme com 
duas pilhas secas de 67,5 Volts e duas de 1,5 Volts e antena com mais de 
dois metros de comprimento, a engenhoca funcionava assim: do cone de 
cauda do aeromodelo perfeitamente equilibrado com grande dificuldade, 
saía uma haste em formato de manivela simples internamente ligada a 
uma roda de quatro dentes. A manivela era carregada com um elástico 
enrolado. E a ponta externa era introduzida em uma armação de arame de 
aço longa e rija, existente no fim do cone-de-cauda da fuselagem. A cada 
comando rádio, a roda dentada liberava um dente e a manivela rodava ¼ 
de volta. O leme vertical ia de neutro para deflexão completa em uma das 
direções. Outro pulso, outra rodada da manivela, e o leme voltava ao neu-
tro. Mais um pulso, deflexão total para o outro lado. O quarto pulso em 
sequência trazia, de novo, o leme vertical ao centro. Era uma ginástica. 
Contrariar um comando excessivo exigia três toques rápidos. De qualquer 
forma, um ensinamento ficou: É possível usá-los. 

O carro 

Meu pai comprou um carro, indispensável naquele lugar. Era 
um Mercury V8 grená, dotado de pneus de banda branca e com uma pes-
tana sobre o para-brisa. Se o meu leitor chamá-lo de cafona, contrario de 
pronto. Em 1953 não era, não. Ao Flavinho e a mim cabia lavá-lo, nos fins 
de semana. Nunca gostei disto. Preferia ver o óleo, verificar o “anti-
freeze12”, controlar o consumo. Só não queria lavar o carro. Os meus car-
ros da idade adulta sofrem a “síndrome do Mercury.” 

O comércio 

Distribui jornal de bicicleta, antes da aula e vendi cartão de 
Natal, de porta em porta. Mas estas não foram as atividades mais lucrati-
vas que tive, não. Preciso explicar. Os brasileiros, principalmente os mili-

                                                             
12 “anti-freeze” - Líquido à base de glycol indispensável nas estações frias. 
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tares e suas famílias, mantinham-se reunidos, num mundinho fechado. 
Era comum que as senhoras não aprendessem o inglês e difícil o trato 
quando saiam em excursões de compras. Cabe lembrar que o comércio 
não era concentrado nos shoppings, mas, ao contrário, era esparramado 
por ruas de vocação. Com muita frequência eu era convocado para acom-
panhar uma destas excursões. No fim do dia de trabalho, sempre, passá-
vamos pela Mount Vermon13 onde o Cid14, avisado com antecedência, já 
tinha preparado um carrinho ou um acessório qualquer para eu “ganhar”. 

No hospital Walter Reed 

Morávamos na Rua Fern15, número 1319. Parece que, atual-
mente, a casa ainda existe com o número 1313. É o limite Norte do Walter 
Reed Army Medical Center, o hospital central do Exército americano. Sen-
do este povo guerreiro por natureza, ao Walter Reed não faltavam mate-
rial de trabalho e pesquisa. Lá, a recuperação fisioterápica já era uma 
constante. Bem defronte à nossa casa, no Walter Reed (do outro lado da 
Rua), existia uma piscina coberta e aquecida que, depois do uso profissio-
nal diário, era aberta aos vizinhos ou clientes, para recreação. Fechava às 
nove horas da noite. Quase diariamente, o programa era ir à piscina no 
Walter Reed, fosse qual fosse a estação do ano. 

O monumento das gaivotas 

O aeroporto Reagan, o Pentágono e o Cemitério de Arlington 
ficam na margem direita do Rio Potomac. Entre o Pentágono e o aeropor-
to, na avenida que beira o rio, há um monumento em bronze, não muito 
grande, consagrado aos marinheiros mercantes caídos nas guerras, prin-
cipalmente, na segunda. É uma onda sobre a qual voam gaivotas, eviden-
temente conectadas umas às outras pelas pontas das asas. Em determina-
do ângulo de vista (olhando-se a onda de frente) as gaivotas parecem sol-

                                                             
13 Mount Vernom – Loja de modelismo existente na Rua F, em Washington D.C. 
14 Cid – Vendedor na Mount Vernom – sabia todos os carros de trem que tínhamos. 
15 Fern – Samambaia. 
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tas no ar. A física tem razões que ela mesma parece desconhecer. As gai-
votas de bronze não voam sozinhas. O artífice que fez o monumento era, 
realmente, um artista. 

O cemitério de Arlington 

No cemitério de Arlington repousam guerreiros tombados em 
combate e políticos de renome nacional. Lá está, também, o túmulo do 
Soldado Desconhecido. É sintomático que, atualmente, nenhum resto 
mortal tem seu abrigo naquela cripta. Com a popularização das análises 
de DNA, identificaram o último corpo de um combatente desconhecido 
que lá repousava – um guerreiro, da guerra do Vietnã. Por conta e em ho-
menagem aos que ainda estão desaparecidos, a guarda de honra solene 
permanece no local. 

Iwo Jima 

Ainda durante a permanência na América, inauguraram, na 
margem direita do Potomac, o monumento aos Marines16 tombados em 
combate. É a foto clássica tomada em Iwo Jima, em três dimensões. Haste-
avam, neste monumento novo, diariamente, uma bandeira nacional de 
panos convenientes. Ali mesmo, sob Sol, chuva neve ou gelo, exercem uma 
guarda de honra pomposa. 

A margem esquerda do Rio Potomac 

A margem esquerda do Potomac, defronte da cidade de Ale-
xandria, foi ocupada, a partir da colina do capitólio, com os prédios fede-
rais. Entre estes assomam os monumentos a Washintgon, a Jefferson e a 
Lincoln. O monumento a Lincoln contém uma estátua do estadista de 
grande dimensão, em cima de vários degraus, faceando o obelisco de ho-
menagem a Washington.  

                                                             
16 Marines – Corpo de combatentes da Marinha americana. Fuzileiros. Atualmente é quase 
uma força independente. 
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A esplanada entre o obelisco e o monumento de Lincoln é 
preenchida por um espelho d’água com cerca de 50 centímetros de pro-
fundidade. Do alto dos degraus do monumento a Lincoln é possível ver-se, 
refletido no espelho d’água, o obelisco inteiro erigido em memória a Wa-
shington. 

 
Foto de Roberto José Romanelli 

No entorno do espelho d’água plantaram vários monumentos 
setoriais, destinados a homenagear os mortos nas diversas campanhas. 
Seguindo a tendência atual, os monumentos incluem, quase sempre, uma 
parede de granito preto onde estão inscritos os nomes dos tombados na-
quela campanha, ou gravadas cenas da época, geralmente em baixo-relevo 
ou abrasão. Na cabeceira Oeste do espelho d’água plantaram recentemen-
te o monumento aos mortos na II Grande Guerra. Na foto acima, o da Co-
réia. A parte colorida é reflexo na foto recente. 

O forte 

Muito próximo às escolas que frequentei, existia – e ainda 
existe -um forte defensivo terrestre. As balaustradas de carvalho enterra-
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do, as passagens cavadas na terra, as posições de artilharia, as ameias, as 
casas meio enterradas, tudo perfeitamente preservado. Nós brincávamos 
ali. 

O tio Heitor 

Em determinado momento da estada no exterior, tocou o te-
lefone em casa. Era de Ribeirão Preto. Meu tio Heitor não estava bem; 
chamava pelo irmão, seu melhor amigo de infância. Consta que meu Velho 
viajou desde Washington até Ribeirão Preto em um único estirão. Consta 
que chegou a tempo. Consta que meu tio Heitor reconheceu a presença, 
apertou-lhe a mão em afeto e descansou. Papai voltou à família, acabru-
nhado. Tio Heitor tinha 51 anos. 

As ferramentas 

Era recente, lá na América, o princípio do “do-it-yourself”17, 
assim como as ferramentas motoras de uso amador. A marcenaria era um 
gosto tanto dos tios Armando e Heitor quanto do meu Pai. O meu Velho 
comprou uma carpintaria amadora inteira que montaria quando chegás-
semos. Não foi bem assim, infelizmente. O meu tio Armando, forte que 
nem um touro, nem ele veria a carpintaria completa que lhe era destina-
da. 

O retorno 

Há incerteza quanto à data exata do retorno. Há certeza que 
foi em janeiro de 1955. O paquete parou em Tobago, hoje independente, 
então ligado a Trinidad. Parou, também em Salvador, na Bahia. 

A viagem de volta caiu no esquecimento devido aos eventos 
que nos esperavam no cais. Na véspera da chegada, ainda em rota, chegou 
u’a mensagem destinada ao meu Velho: “Armando muito mal”, dizia. A 
tentativa de esconder o óbvio não funcionou. Saímos direto, do cais do 

                                                             
17 Do-it-yourself – Faça você mesmo. 
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porto para o cemitério. Eu não vi as feições do meu querido Tio Armando, 
coberto com um lenço para esperar a chegada do irmão mais novo. Não 
sei que dia foi. Só me lembro – e me lembro muito bem – do sofrimento 
que se abateu em minh’alma. Meu tio Armando, o último sobrevivente do 
ramo familiar do meu Pai, morreu dormindo, lá mesmo nas terras do Ma-
cuco onde trabalhava como eletricista. Armando tinha 52 anos. 

Ficamos pelo Rio de Janeiro até decidirem o uso que dariam 
ao meu Velho. Mandaram-no para São Paulo. 

Em São Paulo 

O ramo familiar de meu Velho havia funcionado na área do 
Rio de Janeiro, de Mato Grosso (atualmente do Sul), nas Minas Gerais e 
nas plagas gaúchas, nunca na região de São Paulo. Apresentava-se uma 
novidade. O povo era diferente, assim como também eram diferentes o 
comportamento e os hábitos. 

Ficamos em São Paulo de março de 1955 a julho de 1956, 
pouco mais de um ano. Não tenho certeza, mas parece-me que a atividade 
distribuída ao meu Pai, agora coronel, estava relacionada com a mobiliza-
ção industrial, pela vez primeira contemplada nos estudos estratégicos da 
Nação. Vi-o conviver com industriais de renome, em São Paulo. Vi-o discu-
tir sobre as fábricas de batom, de cofres e de fogões. Vi-o discutir adapta-
ção bélica das máquinas. Levou muito tempo até que eu entendesse o ob-
jetivo destas conversas. 

A permanência em São Paulo também marcou uma influência 
nítida na minha própria vida. Vou concentrar-me neste fato. 

O Parque da Aclimação ficava muito perto de nossa casa. Já 
estava entrosado com os meninos da área e já soltava as lanchinhas no la-
go existente. Do outro lado do lago, numa área plana, onde depois vieram 
a instalar o Colégio Anglo Latino, havia um parque de diversões. 
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Certo dia, Raul Mucciolo, colega no CESP18, pediu que eu fosse 
com ele ao Parque da Aclimação porque ia encontrar-se com diversas 
meninas companheiras de escola e estava sozinho. Concordei. Fomos. Es-
tavam lá a Sandra Bueno, a Ceres Concílio, a Maria Teresa Cassab Issa, a 
Anita Luiza Moreira da Silva e mais umas duas ou três mocinhas. Havia 
uns meninos, também. Eu fui posto meio a escanteio. Sabe como é, não? 
Carioca, recém-chegado do exterior, sotaque diferente, tudo isto não são 
coisas facilmente absorvidas pelas crianças. 

Lá pelas tantas, organizaram-se em duplas para passear em 
um aviãozinho hidráulico que girava em torno de um poste central e subia 
e descia a comando de um manche interno. A Sandra e eu sobramos. “- 
Você quer andar de aviãozinho comigo?” “Não. Nem te conheço.” respon-
deu, pernóstica. “- Pois Você ainda vai andar muito de avião comigo!” Em 
realidade, para transformar uma longa história em curta, ela está andan-
do de aviãozinho comigo até hoje! 

No Colégio Estadual de São Paulo - 1955 e 1956 

A uma transferência de militar deste tipo oneram diversos fa-
tores menos que favoráveis, um dos principais sendo o estudo dos filhos. 
Vige, até os dias recentes, uma lei que determina, em certas condições, o 
acesso irrestrito dos dependentes de militares a qualquer escola no novo 
local de residência, independentemente da existência de vagas. 

Havia, na cidade de São Paulo, naquela época, dois colégios de 
ensino médio controlados pelo Estado: O Colégio Caetano de Campos, des-
tinado à formação de professores primários; e o Colégio Presidente Roo-
sevelt, destinado à formação média, naquela época ministrada nos cursos 
ginasial e científico (ou clássico). O Presidente Roosevelt só era accessível 
mediante respeitado concurso seletivo e estava instalado num casarão na 
Rua D. Pedro II, 638 ao pé da ladeira da Av. Rangel Pestana, limitado pelas 

                                                             
18 CESP – Colégio Estadual de São Paulo. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 41 | 

Ruas Alexandria e Frederico Alvarenga; hoje, Escola de Engenharia Mauá. 
A mudança de endereço mudou-lhe, também, o nome. Passou a chamar-se 
Colégio Estadual de São Paulo. 

 
Durante o ano de 1962 foi, outra vez, transferido para um 

prédio existente no Parque Dom Pedro II, do outro lado do rio Tamandua-
teí a jusante da posição inicial e na outra margem do rio. 

A mudança da família para São Paulo encontrou as aulas ini-
ciadas. O uso da lei protetora seria menos ofensiva no CESP. Foi para lá 
que nós fomos. Apesar da carta de transferência que trazia da América, 
não teve jeito: voltei para o primeiro ano ginasial. O período matutino era 
destinado aos meninos; o vespertino, às meninas. Havia três turmas mas-
culinas do 1º ano ginasial. Certamente por questões de instalações, uma 
destas (o 1º C) tinha aulas à tarde. Era a única sala masculina no período 
das meninas e, por respeito aos alunos concursados, era o lugar natural 
para um aluno não concursado. Eu era o 31. 

O Raul Mucciolo era aluno do CESP. Também o eram a Sandra 
e a Ceres e todas as outras mocinhas daquela tarde do parque de diver-
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sões. Houve uma fraterna convivência entre todos nós. Eu tinha uma van-
tagem acessória. Recém-repatriado, falava a língua inglesa como um do 
povo de lá. Ensinava com a facilidade de quem tinha sobrevivido naquela 
língua. 

Apesar de dar-me bem com todas as moças do grupo, devo, a 
bem da verdade, declinar que já tinha uma quedinha pela Sandra, aquela 
mesma que negou andar comigo de aviãozinho no Parque da Aclimação. 
Se ela mesma disser isto, eu nego de pés juntos. Sempre foi ela que me 
perseguiu! 

Não deu outra. No fim do ano, fomos ao pau, nós dois. Para 
aplacar de raso a curiosidade do leitor. Antecipo que casamos em 20 de 
janeiro de 1966 e comemoramos, recentemente, os 47 anos da nossa con-
vivência marital, com as venturas, as aventuras e as desventuras neles en-
cerradas. 

Nos passados dias de 1955 e 1956, os pais de Sandra imagi-
naram – e tinham razão – que talvez a nossa singela amizade viesse a se 
transformar em outra coisa mais perene. Davam-me acesso irrestrito à 
casa deles e sempre diziam que “se eu estivesse”, elas, tanto a Sandra co-
mo suas irmãs “podiam ir”. Tenho certeza que não lhes faltei à confiança. 

Histórias da FEB (Contadas entre 1953 e 1965) 

Este foi o período em que meu Velho me contou algumas his-
tórias do Teatro de Operações e das andanças dele na Itália. Quase nada 
resistiu ao tempo; pouco permaneceu na memória dos filhos sobreviven-
tes; menos ainda cabe nesta narrativa. 

8 de janeiro de 1945 

Assim se manifestou o Comandante da 1ª D.I.E.: 
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8 de maio de 1955  

Em 1955, a Vitória foi comemorada no então II Exército, tam-
bém, com uma apresentação no cinema República, na ainda tradicional 
praça de mesmo nome. Eu me lembro de uma orquestra e coral. Lembro-
me, também, de homenagens aos ex-combatentes presentes. Nesta sole-
nidade, meu Velho recebeu um emblema de ombro do 1º Esquadrão de 
Reconhecimento Mecanizado da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. 
Não sei... Gostaria de imaginar que é um dos poucos que podiam ostentá-
lo.  

A Ordem de Batalha 

O Esqd. Rec. Mec. foi organizado 
a partir do 3º Esquadrão de Reconhecimen-
to e Descoberta do 2º Regimento Moto-
Mecanizado, estacionado em Campinho, 
muito pouco distante do Campo dos Afon-
sos. Ultrapassadas as fases onde seriam in-
dispensáveis o suporte e o apoio de alguma 
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unidade estabelecida, foi, em 03 de janeiro de 1944, desmembrado do Re-
gimento e lhe foi concedida autonomia administrativa, acantonado em 
instalações precárias na colina do Capistrano a cavaleiro do Campo dos 
Afonsos. Nestas alturas da organização do Esquadrão a se tornar comba-
tente, pelo menos o subcomandante já tinha sido designado: 1º Ten. Cav. 
Belarmino Jayme Mendonça, quem serviu como Fiscal Administrrativo. 

A substituição do Tenente Belarmino 

O Tenente Belarmino, indicado, designado e fotografado co-
mo subcomandante do esquadrão, entretanto, não aparece como substitu-
to de Flávio quando este deixa o comando do esquadrão, lá mesmo na Itá-
lia. Em algum momento – provavelmente antes do embarque do 2º esca-
lão de que participaria - foi substituído por outro oficial.  

O substituto imposto ao Esquadrão conviveu no Exército até 
os anos 70; sobrevivendo, na ativa e na reserva, de glórias forjadas ou de 
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encenações, ainda, por mais tempo. Ressalta, entre várias, a exploração 
pública e descabida da “rendição” da 148ª Divisão alemã e outras ao es-
quadrão quando, de fato, o que ocorreu foi um pedido de socorro e cle-
mência e, mesmo este, ao Estado-Maior Expedicionário e não ao coman-
dante do Esquadrão, como se faz supor até hoje! 

A cartomante 

Consta que, por brincadeira de jovens, antes do embarque do 
1º escalão, muitos ou todos os oficiais do esquadrão visitaram uma car-
tomante que apregoava seus poderes na área. Ela lhes fez antevisões em 
forma de datas. Ao meu Pai anteviu duas datas perigosas; a Amaro ante-
viu uma só, além da qual, disse, “não via mais nada”. A data de Amaro es-
tava entre as duas do meu Velho. 

Na primeira data acautelada ao meu Velho, durante um bom-
bardeio de artilharia inimiga, explodiu um petardo ao lado da trincheira 
que ele ocupava. Acendeu-se a luz de emergência. Só para matar logo a 
curiosidade, na segunda data dele, uma granada cortou a árvore à sombra 
da qual estavam reunidos, na altura do pescoço. 

O flanco em Castello 

O 1º Esqd. Rec. Mec. guarneceu, durante o rigoroso inverno 
de 1944/45, um terço da linha de defesa da 10ª Divisão (de Montanha) 
norte-americana estabelecida na região, sob as ordens desta. Fazia o 
amortecedor entre as duas forças, a brasileira e a americana; na face Oes-
te do Monte Castello. Ficaram ali trinta e oito dias, período em que ocor-
reram as duas primeiras tentativas de assalto ao morro antes do Natal de 
1944. É da memória a narração de que o flanco foi controlado por somen-
te duas metralhadoras Browning .50, nada mais. 

A disputa sobre o domínio do Esquadrão 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 46 | 

Travava-se, no Estado-Maior da DIE19, uma disputa surda pe-
lo domínio do Esquadrão. De um lado a E-220 chefiada pelo então Cel. 
Amaury Kruel; de outro a E-321 chefiada pelo oficial quem, posteriormen-
te, viria a “aceitar” a extensão das funções de presidente da república ou-
torgada por fração revolucionária. Sofismavam, em torno da denominação 
do Esquadrão: se era de reconhecimento, tinha que obter e processar in-
formações, dizia um; mas se estava entrincheirado, no inverno, não se 
movia nem tinha carros de reconhecimento (só foram entregues no fim de 
1944) e agia - entrincheirado - na defesa de linha, era de operações, re-
trucava o outro. 

A morte do 2º Ten. Amaro Felicíssimo da Silveira 

Quando chegou a data mencionada pela cartomante como fi-
nal para o Ten. Amaro (20/11/1944) foi emitida a ordem de lançar uma 
patrulha na direção de Montilloco, no Belvedere della Torracia. Cabia a 
Amaro liderá-la. Por conta da experiência vivida na cartomante, coinci-
dindo as datas, Flávio decide substituí-lo na missão. Opõe-se com vigor o 
jovem Tenente: “É a minha vez – sou eu quem vai!” Debateram a missão, 
reviram os objetivos da patrulha, combinaram sinais; principalmente, 
deu-lhe a ordem de não buscar prisioneiros! 

No campo, ao divisar um objetivo de fortuna, Amaro – à frente 
de seus guerreiros - levantou o braço esquerdo no típico sinal. O projétil 
atingiu-lhe o flanco esquerdo, certamente sem dor, durante a mais nobre 
ordem que um cavalariano, em combate, pode sinalizar: 

“Avançar!” 
 

                                                             
19 DIE – Divisão de Infantaria Expedicionária. 
20 E-2 – Segunda Seção (Informações) do Estado-Maior Expedicionário. 
21 E-3 – Terceira Seção (Operações) do Estado-Maior Expedicionário. 
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A missão em combate 

Ao Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado da Divisão de 
Infantaria Expedicionária coube – durante trinta e oito dias de rigoroso 
inverno - guarnecer a linha-de-frente de um setor americano. Em trin-
cheiras, fizeram sua parte! 

O frio 

O frio alpino cobrou um preço ao meu Velho, Guerreiro-
Combatente. Fez uma chaga enorme na parte distal da canela esquerda, 
alcançado o tornozelo e o pé. Certamente, também, afetou-lhe a função 
cardíaca, muito depois encontrada irregular.  

O Esquadrão havia passado 
trinta e oito dias em trincheiras vivendo de 
comida enlatada e de neve aquecida, na li-
nha de frente. Sobre o comportamento do 
Comandante do Esquadrão, o Gen. Critten-
berg – Comandante do IV Grupo de Exérci-
tos - manifestou elogio. O novo comandan-
te do esquadrão não o transcreveu nas al-
terações de meu Pai. “Sic semper tyranis.” 

O soldado alterado  

Determinado soldado expedi-
cionário não se adaptou à rotina em com-
bate. Deu alteração na unidade que o levou 
e foi transferido para outra. Continuou 
dando alteração e, repetidas vezes, foi sen-
do transferido de setor. Em determinado momento, foi parar no Esqua-
drão com a ordem de ser escaldo na primeira missão onde fosse incerto o 
retorno dos participantes. Este é um tipo de ordem que homens de ver-
dade não dão; esconde-lhes a responsabilidade e avilta-lhes a honradez! A 
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ordem havia partido do Estado-Maior da DIE, precisamente do chefe da 
terceira seção do EME. 

O Velho chamou ao indisciplinado. Mostrou a ordem. E disse 
que não faria nada enquanto o soldado se comportasse; na primeira alte-
ração, dar-lhe-ia uma surra. Por algumas semanas terá sido um soldado 
normal. Logo o Esquadrão foi retirado da linha de frente e aquele mesmo 
soldado foi flagrado pela patrulha tentando abusar de u’a menina local. 
Levaram-no à presença do Velho. Trancaram-se – os dois – num quarto 
escuro da casa que ocupava. Deu uma surra no soldado. 

A inspeção do E-3 

No dia seguinte o chefe da 3ª Seção do EME inspecionaria a 
tropa recentemente retirada da linha de frente. Alguém (talvez o bugre) 
pergunta se o soldado fulano entra em forma. “- Porque?” “Ele está desfi-
gurado.” “Entra em forma, sim senhor.” foi a ordem transmitida. 

Durante a inspeção, pararam defronte ao soldado alterado, 
Foi um espanto.  

“- O que houve com este homem?” perguntou o E-3. 

“-Este é aquele soldado que o senhor mandou empregar em 
missão sem volta. Esta noite ele deu alteração e eu dei uma surra nele” - foi 
a resposta. 

 “- Devias ter dado um tiro nele.” veio a desconcertante opinião 
do inspetor. 

Ato contínuo, meu Velho sacou a pistola do coldre, engati-
lhou-a e a ofereceu ao inspetor. Foi o fim da inspeção, para gáudio do bu-
gre.  

A baixa hospitalar e a dispensa do comando 

Dois dias depois deste episódio, meu Velho foi baixado no 7º 
hospital de campanha americano. A baixa hospitalar não era necessária, 
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nem serviu aos interesses da saúde do militar. Serviria, como serviu, ex-
clusivamente, aos desígnios menos nobres de membro do Estado-Maior 
Expedicionário, chefe da E-3. Explico.  

Grassava no meio dos capitães e tenentes certa revolta insta-
lada pela inépcia do comando da DIE em dirigir os dois frustrados assal-
tos a Castello. O Gen. Marc Clark, Comandante do 5º Exército, já havia sin-
tetizado tudo dizendo que, em qualquer outro exército, o comandante da 
DIE não passaria de cabo. Re-
tirar o Franco Ferreira inte-
ressaria para conter a quase 
revolta que já se instalava. Ex-
celente bode expiatório. Flá-
vio tinha uma característica 
pessoal irremovível: não ad-
mitia política em força arma-
da. Naqueles tempos, Flávio 
estava certo. Nos tempos de 
hoje, sei não. 

Substituiu-o, no 
comando do 1º Esquadrão de 
Reconhecimento Mecanizado, 
seu subcomandante impingi-
do cuja trajetória, confirmei – 
pessoalmente – depois, não 
conforma com os nobres prin-
cípios do Exército Brasileiro; 
primando pela atividade polí-
tica permanente, até mesmo - quando julgava apropriado - à revelia da 
realidade ou distante da verdade. Em 1980 eu ouvi o apelido dele: “bu-
gre”. No momento em que me foi dito, acompanhado do adjetivo “safado”: 
bugre safado! 
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A repatriação 

Já se viu antes. A 09 de fevereiro de 1944 o guerreiro-
combatente chegou de volta à casa, transportado pelo mesmo USS Gen. 
Mann que o levara aos campos de batalha e que, agora, transportaria de 
volta os indesejáveis da mesma divisão. Deve ter sido um dos poucos pas-
sageiros daquela viagem. Ninguém é repatriado com tanta rapidez. Quan-
do chegou, da porta principal onde morava a família, lá em Santa Tereza, 
foi arriada a flâmula indicativa de sua presença nos campos de combate. 

A família Frugoli - 1955 - 1956 

Neste período em São Paulo, convivemos com a família Frugo-
li. Dr. Euclides e Da. Nanã, pais do Lourenço, habitavam, três casas rua 
acima, com a D. Dulce - tia - e D. Léa, mãe de ambas. 

Brincávamos muito, na rua mesmo, o Lourenço e eu, geral-
mente com pequenos aviões de madeira que fazíamos girar só por força 
do movimento angular. Chegamos à perfeição de acompanhar o desnível 
da rua, subindo e descendo conforme fosse o caso. Fazíamos até “pousos 
de precisão!” 

Esta família reservou-me emocionante surpresa. Alguns anos 
atrás (não mais que quatro ou cinco) assistíamos ao casamento de um 
aviador meu empregado e, depois, fomos à recepção oferecida. Lá pelas 
tantas aproximaram-se de nós um jovem Senhorzinho e sua mulher. Eu 
contava histórias como é meu loquaz comportamento. Contei esta dos 
aviões de pau. “Eu sei, meu pai já me contou”, disse o atento observador. “- 
Quem é seu Pai, que conhece estas histórias? E como você mesmo as conhe-
ce? Quem te contou?” O moço estufou o peito e, de boca cheia, enunciou: 
“Lourenço Elpídio Frugoli22”. Não precisava dizer mais nada. Era o filho do 
meu amigo; tornou-se um destes. É meu amigo. Lembranças de bons tem-
pos. 

                                                             
22 Frugoli – Apesar da ausência da acentuação gráfica, diz-se “Frúgoli”. 
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De volta ao Rio - Junho de 1956 

Voltamos para o Rio de Janeiro em junho de 1956. O embar-
que não foi indolor. Fomos de trem. No Vera Cruz que partia da estação 
Roosevelt. O Dr. Benedito e D. Antonietta levaram as filhas ao embarque. 
As meninas e eu fomos à frente da composição com o objetivo de apreciar 
a locomotiva. Estávamos lá quando soou o primeiro apito. Olhei na dire-
ção dos passageiros na gare e vi meu Pai gesticulando o sinal de “acelera-
do”.23 Corremos. Abracei à Sandra e ela se pôs a chorar baixinho. Foi o 
meu Pai que tentou consolá-la um pouco. “Seu amiguinho volta”, dizia sa-
bendo que não era a verdade completa. Sandra me diz que esta fala gra-
vou-lhe n’alma a estampa de meu velho Pai. 

Hoje, olhando para trás, vejo que na tenra idade de treze e 
doze anos já nos foi dado sentir dores d’amor. Eu corri para dentro do 
trem. Afinal de contas, meninos não choram. Diferentemente do que meu 
Pai imaginara, já nas férias daquele ano, eu fui a São Paulo. Outra vez no 
ano seguinte. Sandra foi ao Rio uma vez. Depois não nos vimos mais. 

A juventude 

Pela primeira vez, os Franco Ferreira habitaram vários anos o 
mesmo apartamento. A novidade ocorreu no período até o 2º ano científi-
co (1961). Sem nenhuma dúvida, uma novidade. Seis anos no mesmo lu-
gar. 

Nas Laranjeiras  

Na Rua Pires de Almeida há um conjunto de prédios baixos 
feitos pela Sul América, talvez nos anos 40. Morávamos no da esquina da 
Rua das Laranjeiras. Número 7. 

                                                             
23 Sinal de “acelerado” – Punho cerrado, antebraço na vertical e movimentos verticais, para 
cima e para baixo. 
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Aqui começam as lembranças da juventude; a mais forte das 
quais, sem nenhuma dúvida, a convivência no CMRJ. 

Logo no princípio, surgiu o primeiro amigo que fiz no período. 
Ronaldo de Souza Teles. Filho de Geraldo e de Helena, que possuíam uma 
fábrica de artigos odontológicos, registrada com o nome lógico de 
HEGEST. Ronaldo também era aluno do CM e se servia do mesmo ônibus 
que, das Laranjeiras, ia até a Rua Maxwell, na Tijuca.  

Ronaldo esperava o ônibus no mesmo ponto de que nós, eu e 
meu irmão, nos servíamos. Chovia leve e Mamãe esperava por nossa che-
gada ao ponto quando viu um moço magro e alto esperando pelo ônibus 
sem a necessária pelerine. Da sacada do terceiro andar, deu-lhe uma 
bronca desmedida. Engoliu a bronca e saiu de fininho quando viu a nós 
dois saindo da portaria do prédio devidamente protegidos pela pesada 
pelerine. 

No CMRJ  

A minha matrícula no 
CMRJ ocorreu junto com um grupo 
que, aprovado em concurso e não 
aproveitados, apelou à justiça e ga-
nhou o direito de ser matriculado 
lá. Entrei no segundo semestre do 
primeiro ano, depois de os “super 
bichos” haverem sido matricula-
dos. Os números de matrícula-
identificação que - nos acompa-
nham pela vida inteira -atingiram 
valores inimagináveis. Eu mesmo, 
“super super bicho”, era o 2468. 
Havia o 2469. 
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Foi no CM que forjaram a minha personalidade. Bem em 
acordo com o que ensinava e pregava a família. Lealdade em tudo, Honra 
acima de tudo e Pátria sempre.  

Visitei o CM, pela primeira vez depois de ter sido desligado de 
lá (em 1962) no início deste ano da graça de 2013. Revi o fantasma de 
meus amigos de juventude e revi o dos meus Mestres. Lembrei-me das ar-
tes, das fugas, das traquinagens e dos castigos. Lembrei-me de Kid Pala-
vrão. Lembrei-me do Nicodemos, e do Emboaba. Lembrei-me do pônei do 
Esquadrão de Cavalaria. Lembrei-me do estande de tiro e das marmitas 
que minha Mãe fazia para eu não passar fome no Colégio. E Lembrei do 
suor, do sangue e dos sorrisos. Revi a Vida. 

A canção do CMRJ tem oito quadras. Duas cabem aqui nestes 
relatos, como luvas, com verdadeira propriedade:  

Nosso culto é o mesmo agora 
Que o de nossos pais e avós. 
E alguém que mais te adora, 
Não te adora mais que nós. 
 
Mas um dia o pranto há de 
Nossos olhos inundar 
Ao chorarmos as saudades 
Do Colégio Militar. 

Constatei, pessoalmente, lá mesmo defronte do mastro24 que 
vi plantarem e do “permanência25”, o quanto são verdadeiros estes oito 
versos. 

O primeiro dia 

                                                             
24 Presenteado pelo Arsenal de Marinha nos últimos dos anos 50. 
25 Estátua implantada à cabeceira do túmulo de Thomás Coelho. 
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Foi um desastre. Enquanto eu me aproximava - a pé - do colé-
gio, sobreveio-me incontrolável disenteria de fundo nervoso. O único pon-
to de alívio era um botequim imundo no outro lado da Rua São Francisco 
Xavier. Foi um desastre escatológico e moral. Mas não parou por ai. 

Entramos em forma, os alunos da 11326 da 1ª Cia.27. Três anos 
mais velho que a média da turma, espichado para a altura média do gru-
po, minha posição era na retaguarda da formatura. Atrás de mim estava o 
aluno do 3º ano encarregado de tomar conta da retaguarda da turma en-
quanto o sargento-monitor comandava o agrupamento. As primeiras or-
dens eu entendi com facilidade ou com observação dos colegas à frente. 
Foi fácil. Ai veio uma ordem que eu não entendi: “Ordinário, marche!” 

Quem era aquele sargento para me chamar de ordinário? Co-
mo pode uma coisa destas? Não admito, não. Em ira, baixinho, disse para 
mim mesmo: “Ordinário é sua mãe.”  

O aluno que cuidava da retaguarda, pegando-me pela parte de 
trás da gola do terno de linho azul claro que usava, disse, em alto e bom 
tom: “- Sargento – Este aluno disse que sua mãe é ordinária.”. Foi o bastan-
te. No primeiro dia de colégio, eu levei dois dias de detenção.28 A relação 
era muito desfavorável! Com um único dia de serviço eu já tinha dois dias 
de cadeia. Mau presságio. Consta que meu Pai perguntou o porquê da de-
mora em chegar em casa, e foi informado. Teria continuado: “Vocês ensi-
naram o nome do passo?” 

As escolas se fazem com professores e alunos, desde que im-
buídos do espírito de transferência dos conhecimentos que os primeiros 
adquiriram e que os segundos desejam. É uma dança harmoniosa. Se um 
dança bolero e o outro dança xaxado, não há harmonia nem transferência. 

                                                             
26 113 – Décima terceira turma do primeiro ano. 
27 Cia. – Companhia. 
28 Detenção – Castigo imposto aos alunos que consistia em ficar estudando no Colégio até 
as 18:00 (o pessoal do ginásio) ou 21:00 (os do científico). 
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Se não há transferência, não há Escola. Dos primeiros, dos professores ca-
pazes, o CMRJ teve às carradas; aos segundos organizou pelo exemplo e 
na cadência da marcha batida a 110 toques por minuto.  

Professor Nélson Custódio de Oliveira – Coronel 

Natural de Três Lagoas, MS, o Coronel Nélson dominava, co-
mo ninguém, a língua pátria. Escreveu uma sequência de livros, todos em 
torno do tema “português ao alcance de todos”. É deste autor a iniciativa 
de inserir gravuras explicativas nos textos didáticos. Na primeira edição 
do primeiro livro que escreveu, serviu-se das artes de Guilherme de Fi-
gueiredo (filho do poeta e aluno do CM) para produzir as gravuras que o 
ilustram; e deste humilde escriba para produzir os exemplos que inseriu. 
Nélson Custódio de Oliveira ensinou o vernáculo no Colégio Militar, no 
Instituto da Educação do Rio de Janeiro, na Escola de Aeronáutica, na Es-
cola de Estado-Maior da Aeronáutica e só Deus sabe mais aonde. Era um 
paladino do vernáculo! 

O professor Nélson fumava em sala de aula. Ele fazia uma 
pergunta qualquer a alguém e passava a se concentrar no seu cigarro. Re-
tirava um cigarro da carteira e o batia cautelosamente contra a mesa; 
acendia um fósforo e o segurava na vertical até que a chama se estabili-
zasse; acendia o cigarro com o fósforo ainda na vertical; depois, lentamen-
te, muito lentamente, extinguia a chama completamente entre as pontas 
do polegar e do indicador esquerdos; não demonstrava nenhum sinal da 
dor da queimadura. Os poucos segundos de duração eram suficientes para 
prender a atenção dos alunos enquanto o arguido se preparava. Um Mes-
tre. Imagino que o vício lhe cobrou a produtiva vida. 

Reencontrei-me com o antigo Mestre no curso de preparação 
para admissão na Escola de Estado-Maior da FAB, durante a apresentação 
individual que pediu que fizéssemos. “- Gustavo Adolfo Franco Ferreira - 
Tenente-Coronel Aviador – Oficial de Segurança de Voo do IV Comando Aé-
reo Regional.” Sorriu, o Mestre, ao receber a minha. Encerrada a apresen-
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tação dos alunos, disse a todos que já me conhecia. Com um sorriso maro-
to no canto dos lábios disse-me que eu estava dispensado de assistir às 
aulas dele. “- Não tenho nada a lhe ensinar.” Tinha sim. Fiquei. 

Filologia, métrica, aliterações, rima, ritmo e outros elementos 
da beleza da língua pátria eram presenças constantes nas aulas do Mestre. 
Pontuação, nem se fala! 

Nos meados da década de 80 visitei-o em Três Lagoas, sua 
terra natal. Já no aeroporto sabiam a quem eu me referia, ao Professor. 
Recebeu-me na varanda de casa, nos arredores da cidade com um copo de 
suco de fruta da área e do tempo. Ofereci-lhe um cigarro que aceitou. 

Nélson Custódio de Oliveira já partiu para o andar de cima. 
Atualmente, na sua Três Lagoas, e no seu estado de origem é homenagea-
do como patrono de Escolas. Também o é na memória de seus ex-alunos. 

Ari Quintela, Saul, Chaves, Odílio  

Para perfeito conhecimento do que se segue, é necessário 
descrever o critério de aprovação imposto aos alunos. Em escala de 0 a 
10, era indispensável obter média igual ou superior a 4 (quatro) em cada 
matéria. Somente quando se acabavam as provas das matérias individu-
ais, era calculada a “média global” que precisava ser igual ou maior que 5 
(cinco). Com esta forma de calcular as médias individuais e global, não era 
incomum que um aluno precisasse de uma nota enorme num último exa-
me oral de alguma matéria. Estes casos eram, sempre, os últimos a ser ar-
guidos nas provas que lhes seriam fatais. Era uma forma de permitir mais 
concentração durante o fatídico exame oral. Os outros alunos – silenciosa 
torcida organizada ou não - assistiam ao exame do indigitado. Era regra: 
os professores sempre apresentavam alguma questão que não estava no 
livro didático. Assim verificavam não a capacidade do aluno em decorar, 
mas a de enfrentar uma novidade pertinente. Eram estes os valores pro-
curados. 
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Com Ary Quintela – consagrado matemático e autor de uma 
coleção completa de livros didáticos destinados à fase de educação média 
e superior, general do exército brasileiro – aprendi a dança dos números. 
Não decorados, compreendidos. Até as matrizes que, depois, vi serem ca-
balísticas a alunos de outros estabelecimentos. 

Saul apresentou-me a origem do vernáculo. De onde vem e 
como se formam as palavras do nosso linguajar. Servia-se Saul, coronel do 
exército brasileiro, de pequenas apostilas com 20 textos latinos, ao fim de 
cada qual estavam inseridas as explicações gramaticais apropriadas. Des-
tas apostilas havia uma para cada ano do curso ginasial, diferenciadas pe-
la cor da cartolina da capa. A primeira lição da apostila do 2º ano ginasial 
– capa verde - dizia: “Simioli buca nigra dormiunt in arboribus. Quando 
pluvia veniat pater eorum dicunt: Cras, post pluvia, casam nobis facie-
mus”29. Tal como tudo o mais constante deste presente trabalho, esta cita-
ção também é de memória. Saul tinha num olho vazado por acidente du-
rante um exercício de esgrima a peito aberto. Com o olho direito, atirava 
feito um mestre! 

Chaves, Capitão do Exército Brasileiro, ensinava matemática 
apoiado nos livros do Ari Quintela. Compunha, com Romano e mais um, a 
banca que me examinou no exame oral da segunda época do 4º ano gina-
sial. Eu estava pendurado; precisava tirar mais de 9,0 para compor a mé-
dia global e não ter que repetir o ano. Pois bem. Fiquei para o fim da ar-
guição. A primeira sala à esquerda do térreo do pavilhão de aulas encheu. 

                                                             
29 Tradução - Os macaquinhos de cara preta dormiam nas árvores. Quando a chuva chega-
va os pais deles diziam: Amanhã, depois da chuva, faremos nossa casa. 
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Chaves colocou uma cadeira defron-
te do quadro-negro e confabulou 
com seus pares. Ele faria a minha 
arguição, com um único problema: 
ou zero ou dez. Desenhou um qua-
drado na lousa; apoiou o compasso 
em cada um dos vértices e traçou o 
arco de setor circular. Perguntou 
como calcular a área do quadrado 
no centro da rosácea inscrita. Deu 
ao lado do quadrado a dimensão de 
10. Também fumava, o Chaves. 
Acendeu um cigarro e ficou mirando minha reação enquanto eu (e ele, 
também) pensava no problema proposto. Confabulou com o Romano; 
nem eles sabiam a resposta, assim de pronto. 

Eu juro que vi um sorriso na face de ambos quando eu disse 
que sabia como resolver. “E como se faz?” perguntaram. Descrevi a se-
quência de uso das fórmulas matemáticas necessárias: Identifica a corda 
do polígono de doze lados inscrito no círculo inicial e multiplica por si 

mesma (cinza escuro); identifica 
a área do setor de arco inscrito 
no mesmo polígono de doze la-
dos e a multiplica por quatro 
(cinza claro); soma tudo. O re-
sultado é a área da rosácea inse-
rida. “- Agora, professor, eu vou 
calcular.” “- Não precisa, Franco 
Ferreira. Você está aprovado”.  

O Coronel Odílio 
era surdo de um dos ouvidos. A 
irreverência dos alunos apeli-
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dou-o: Odílio Surdilho. Ensinava trigonometria no 1º ano científico. Caí 
nas garras do professor quando, para ser aprovado em primeira época no 
ano de 1960, precisava tirar dez – um dez redondo – na prova da trigo-
nometria. E eu não era aluno de dez. Estava configurada a situação de 
“prova fatal”. Aplica-se a conveniência de conceder a este aluno o benefí-
cio da observação. Fui o último, de novo, a ser arguido. Como de hábito, 
encheu-se a sala; alguns para se regozijarem com o sucesso, outros para 
gozarem o fracasso. 

O Coronel Odílio fez a pergunta: “Porque são cinco as relações 
trigonométricas básicas?” Não disse mais. A resposta está na álgebra. So-
mente para matar alguma eventual curiosidade de algum leitor, mostro a 
ótica do Professor. Os livros didáticos não dizem por que são cinco; só 
descrevem as cinco relações. A trigonometria plana descreve, usa e rela-
ciona entre si os seis vetores trigonométricos (seno, cosseno, tangente, 
cotangente, secante e cossecante). As relações trigonométricas, sistema 
de cinco equações com seis incógnitas, permitem determinar qualquer 
uma das outras cinco grandezas lineares a partir do conhecimento de uma 
delas. O desenvolvimento algébrico do sistema de equações ditas “bási-
cas”, por outro lado e em consequência, admite que, conhecendo-se qual-
quer um dos vetores trigonométricos, se pode conhecer todos os outros. 
Passei. 

Alguns anos depois, como aluno e como instrutor na Escola de 
Aeronáutica, pude constatar a real e inarredável importância da trigono-
metria plana nos cálculos de navegação, indispensável segmento do em-
prego aeronáutico.  

General de Brigada Augusto da Cunha Magessi Pereira 

Nem só de professores e alunos se faz uma Escola bem suce-
dida. Há que ter administradores. O general Augusto da Cunha Magessi 
Pereira administrou o CMRJ em muitos dos anos que passei por lá. Pare-
ce que ele estava “de castigo” depois de ter chutado os fundilhos de alguns 
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políticos enquanto chefiava a polícia no Rio de Janeiro. Tomávamos lan-
che no porão da casa dele diariamente (nunca o víamos em casa, só a es-
posa, Altair). 

Dom João VI havia trazido de Portugal ao General Francisco 
de Paula Magessi Pereira (depois Barão de Vila Bela) com o intuito de 
formar, aqui, ao primeiro regimento de cavalaria do que, ainda depois, 
haveria de ser o Exército Brasileiro. Fez sua missão o general português: 
fundou e instalou o 1º Regimento de Cavalaria (hoje, 1º RCG30), os Dra-
gões da Independência. Augusto Magessi, meu comandante no Colégio Mi-
litar, descende desta estirpe. É notável que o General Francisco usava por 
montaria um baio com o número 6 marcado a fogo num casco dianteiro. 
Ficou tradicional que o comandante do 1º RCG, desde então até hoje, só 
monta o baio número 6. Anote-se, também, que o general Francisco de 
Paula Magessi Pereira, a ser verdadeira a suposição da origem dos Fran-
co-Ferreira remontando à Guarda Pessoal do Imperador, comandou sobre 
Antônio Ferreira, o primeiro, soldado daquela guarda. A história se repe-
tiu. 

Houve uma passagem jocosa com o general Magessi. Aos sá-
bados havia uma parada geral do Colégio, no pátio defronte ao casarão do 
comando, comandada pelo Comandante do Colégio. Era, basicamente, a 
leitura do Boletim Interno do dia. As subunidades ficavam em parada ao 
longo da praça do casarão para, depois, contornarem a Casa de Thomas 
Coelho em movimento horário e descerem a rampa em direção aos pátios 
inferiores. Neste dia, por motivo que desconheço, o Batalha31 não estava 
para ler o boletim. A Banda de Tambores, a meu comando, estava estacio-
nada ao lado do Estado-Maior, destinada a segurar o desfile na descida da 
rampa. Chamou-me o Ajudante, capitão Aluísio: “-Franco Ferreira, lê o Bo-
letim.” Tomei posição atrás do microfone e li o boletim inteiro, sem pesta-
                                                             
30 RCG – Regimento de Cavalaria de Guarda. 
31 Batalha – Designação dada àqueles que, sem outra atividade ou vínculos, permaneciam 
agregados ao exército brasileiro enquanto vivessem. O “Urubu” era o Batalha do CM. 
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nejar nem gaguejar. Agora, vejam só a armadilha que estava montada pa-
ra mim: A autenticação de um boletim interno mostra: “Assinado – Gen. 
Bda.32 Augusto da Cunha Magessi Pereira – Comandante / Confere com o 
original – Cap. Aloísio - Ajudante”. Empolguei-me com o meu próprio de-
sempenho durante a leitura do Boletim Interno, e enunciei, em alto e bom 
som: “Assinado: General da BANDA Augusto da Cunha Magessi Perei-
ra.” Corrigi imediatamente: “Última forma: General-de-Brigada.” e repeti-
lhe o nome. Continuei como se nada tivesse acontecido. 

O General Comandante não deu sinal de vida. Assistiu ao des-
file e uma hora depois, quando nós já estávamos tomando lanche no po-
rão da casa dele, apareceu lá – pela única vez em todos os tempos. – e 
meneou a cabeça em desaprovação; contudo tinha um sorriso enorme es-
tampado no rosto. 

Major de Cavalaria Paulo Renato Zenóbio da Costa 

Comandava o Esquadrão de Cavalaria do Colégio Militar do 
Rio de Janeiro. No quarto ano ginasial, ano em que faria 18 anos de idade, 
fui admitido no CFR33, na arma de Osório. Não podia, ainda, usar a elipse 
da arma. Neste ano e sob o comando deste nobre oficial, realizei, em con-
junto com Emboaba, alazão de pescoço largo e cabeça colocada, arisco e 
vigoroso, todas as surtidas “exteriores”34 conduzidas no morro dos maca-
cos – desabitado naqueles tempos. Também foi no dorso de Emboaba que 
participei do acampamento de três dias, feito em coroação da instrução, 
nos campos de Gericinó; em cujo muro frontal, até hoje, se lê:  

AQUI SE APRENDE A DEFENDER A PÁTRIA. 
                                                             
32 Gen. Bda. - “General-de-Brigada”. 
33 CFR – Curso de formação de reservistas – atividade que pretendia – realizava – a forma-
ção de soldados nos alunos do CM que completassem a idade regulamentar enquanto ma-
triculados na atividade escolar. Gostaria de supor que os Soldados formados foram os me-
lhores que todo o Exército formou naquele determinado ano. 
34 Exterior – manobra na qual o esquadrão deixa os limites do quartel para manobrar em 
terreno aberto. 
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No acampamento, numa noite, enquanto pretendíamos assal-
tar e desmontar o acampamento da Infantaria, Emboaba feriu-se em um 
galho baixo, logo acima da gamarra. O tenente subalterno do Esquadrão 
chamou o veterinário. Não tinha jeito. Retirei sela e a cabeçada. Sai de Ge-
ricinó e, depois, entrei no CMRJ na garupa do comandante. O Emboaba re-
cuperou-se. 

Paulo Renato esteve conosco, outra vez nos anos de 1962 e 
1963. Servia no 2º BCC35, após ter completado um curso de aerotranspor-
te de forças de cavalaria em helicópteros, no Forte Knox. É do trabalho de 
conclusão de curso deste oficial que surgiram as normas orientadoras da 
atual Aviação do Exército. Eu as conheci quando ele as escreveu. Não mu-
daram nada. Aproveitaram tudo.  

Em 20 de janeiro de 1966, honrou-nos com sua participação     
– meu padrinho - durante a celebração do nosso casamento. 

As férias de 1958 

As férias de 1958, passei-as no 2º R. Rec. Mec.36, então a co-
mando de meu Velho. Muitas experiências interessantes. Aprendi a dirigir 
jipes, caminhões, blindados e veículos anfíbios (eram jipes adaptados ao 
tempo da guerra). Os carros-de-reconhecimento eram blindados leves M-
3 (Stuart), dotados de um canhão de 37 mm e três metralhadoras .30 
(uma colimada com o canhão, uma do chefe do carro e a terceira ao lado 
direito, no compartimento do ajudante do motorista). Permitiram-me 
usar todas estas armas.  

O canhão 37 mm é uma doçura. De velocidade de saída muito 
alta, portanto de tiro muito tenso, não exige correção. É uma arma e tanto. 
Põe no escantilhão e o projétil vai lá. 

                                                             
35 BCC – Batalhão de Carros de Combate. 
36 2º R. Rec. Mec. – 2º Regimento de Reconhecimento Mecanizado. 
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Aos 17 anos, já dentro da idade dos condutores de veículos do 
exército, fui incluído no curso de motoristas do Regimento. Fiz todos, 
desde o de ¼ tonelada até os M-3.  

A corujinha  

Vagando pelos prados da Serraria, em Porto Alegre, divisei ao 
longe uma coruja em cima do montículo de sua toca. Apontei a Savage37 e 
disparei o cano superior. A infeliz coruja caiu, em um único movimento 
para trás. Corri para vê-la. Esta foi a maior decepção de toda a minha vida. 
A corujinha estrebuchava. Nunca mais atirei em nenhum ser vivo. Eu vejo, 
até hoje, em pesadelos, a cena deplorável a que dei origem. 

No Esquadrão de Cavalaria - 25/08/1960 

Ao ser promovido ao 1º Científico, havia sido confirmado na 
Cavalaria. Agora eram volteios, carrosséis, saltos, concursos hípicos. Já 
usava as lanças cruzadas, o emblema apropriado. Em casa, ganhei o uni-
forme. Tive uma decepção que durou pouco: o par de botas de montaria 
não pôde ser o de cano duro e talão alto. Não compunha, aos meus olhos, 
o uniforme. Fazer o quê? Era o possível.  

No dia do aniversário de Caxias (antigamente era o dia do 
Soldado), o CM instalou uma guarda estática no pavilhão do Patrono, en-
tre as 12:00 e as 15:00 do dia. O esquadrão assumiu posição às 13:00 – 
canícula infernal. Havia uma combinação entre nós: quem caísse seria jo-
gado no tanque de lavar cavalos. Azar dos azares: mal alimentado, eu cai 
ali pelos 45 minutos da hora. 

Na volta, no espinha de peixe, começou a ameaça do “atleta”. 
Eu seria jogado na estrumeira, não no tanque. O bate-boca azedou. Ques-
tões desta natureza se resolviam, naquela época no braço, no estande de 
tiro, ao pé da pedra da Babilônia. Ocorre que o atleta era um ginasta per-
                                                             
37 Savage – Arma de cano duplo, montados verticalmente. O superior .22 e o inferior de 
gaugio 36. 
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feccionista. Forte que nem um pequeno touro, tinha o tronco triangular e, 
quando retesava músculos era possível estudar anatomia nas costas dele. 
Descemos a rampa da carpintaria em dois grupos. À frente ia o atleta 
acompanhado de um séquito de aproveitadores, atrás eu e o Krau – eu 
pedia que ele me levasse para a enfermaria depois do previsível massacre, 
e que avisasse a meu pai. Deve ter sido patética, a cena. Chegamos ao es-
tande de tiro já sem a túnica branca do uniforme do dia. Parou, na linha de 
tiro, e voltou-se para mim - que me aproximava. Ficou chamando minha 
atenção para suas mãos e me passou uma rasteira. Cai de frente no chão. 
Virei de barriga para cima para vê-lo, no ar, em vias de voar em cima de 
mim. 

Só havia uma reação: levantei as duas pernas, ainda com bo-
tas de cano alto e esporas travadas por pelos de cavalo com a intenção de 
desviá-lo pelo peito. Errei. As esporas rasgaram-no a camiseta, e marca-
ram, com um corte raso mas nítido, o peito, o pescoço e o rosto. A reação 
do “atleta” foi inesperada. Levou as duas mãos ao rosto e emitiu um grito 
que era para ser aterrador. A bem da verdade, o grito teve outro tom. Foi 
mais para um grito adamado do que aterrador. Naquele momento, naque-
le ano, naquele ambiente, outrem talvez o definisse como “grito de fres-
co”. O “atleta” desapareceu. O Krau passou a destratar o infausto séquito 
decapitado. 

O último ano – 1962 - a Companhia de Infantaria 

No ano de 1962, meu Velho assumiu o comando do 2º BCC38, 
sediado em Marquês de Valença – atualmente Valença – nas serras do Es-
tado do Rio de Janeiro. Era meu último ano no CM. Eram necessárias al-
gumas mudanças. Uma das necessidades foi transferir-me para a Infanta-
ria. Note bem, havia uma situação singular. As faltas escolares precisavam 
ser justificadas pela assinatura do responsável já no primeiro dia de pre-

                                                             
38 2º BCC – 2º Batalhão de Carros de combate. 
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sença do aluno; não havia como fazê-lo. Meu Pai assinou um bloco de jus-
tificativas que só tinham uma lacuna: a data da falta. 

Com a mudança da minha família para Valença, o Flavinho e 
eu ficamos alojados no porão habitável da casa de uns amigos dele, os 
descendentes de Eliseu Visconti, na Rua Siqueira Campos. O local e o tipo 
de vida conduzida não me agradavam. Passei mais tempo, e dormi mais 
noites, deste ano na casa de um colega de Colégio, Roberto Daniel Martins 
Parreira (139), filho do falecido Almirante Martins Parreira e de D. Maria 
José. Lá dormia e lá comia e era Dona Zequinha quem me ouvia as lamú-
rias de dor, saudade ou ansiedade. 

O 16 e o 17; o 2, o 3 e o 12; o 102 e o 110  

O Rio de Janeiro é, por origem, de esplendorosa natureza. As 
rochas do maciço interno da Serra do Mar recortam-lhe a superfície nas 
duas espécies de terreno. A ocupação urbana definiu cinco eixos: (1) as 
praias externas, incluindo seus acessos por Botafogo e pelo Leblon; (2) o 
eixo de Laranjeiras, Águas Férreas e Cosme Velho; (3) o eixo do Catumbi, 
Tijuca e Vila Isabel; (4) o eixo apoiado na Estrada de Ferro Leopoldina e 
finalmente; (5) o eixo da Gamboa que se estende beirando a Baia de Gua-
nabara. Todos encontram-se no centro da cidade. Eram poucos os túneis 
que ligavam estes eixos de ocupação. O transporte coletivo que de Ipane-
ma, do Leblon ou do Forte de Copacabana demandasse qualquer outro 
ponto da cidade, passava, necessariamente, pelo centro da cidade. Assim 
também, qualquer outra linha de bonde ou de ônibus, passava pelo cen-
tro. Cabe notar que os bondes tinham muita dificuldade para subir gradi-
entes39 maiores que 3% ou 4%; o mesmo aplicando-se aos ônibus, quando 
o gradiente fosse maior que 8% ou 10%. A consequência exigida era que 
todos os bondes transitavam somente sobre ruas planas ou quase planas, 

                                                             
39 Gradiente – quantidade de variação vertical em relação à quantidade de variação hori-
zontal. Assim se um veículo sobe um metro durante o deslocamento de cem metros, o gra-
diente é 1%. 
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e que os ônibus os substituíam ou lhes completavam os percursos, nas 
áreas menos planas. Havia certos ônibus que cumpriam longos trajetos 
entre os eixos de desdobramento populacional.  

Nem bondes nem ônibus subiam as ladeiras das encostas e 
dos morros; honrosa exceção a confirmar a regra ao bondinho de Santa 
Teresa!  

Pois bem. Em São Paulo, o ponto de encontro eram os ônibus 
16 (elétrico), que subia a Rua Machado de Assis, ou o 17 (diesel) que ia à 
Rua Mazzini. Ambos serviam, mas o 17 deixava a Sandra um pouco mais 
perto da casa dela. Usávamos o 17.  

No Rio o bonde 2 acabava seu percurso no Largo das Laran-
jeiras; o 3 ia até o Cosme Velho. O ônibus 102 começava no Largo do Ma-
chado e o 110 no Cosme Velho. O 110 transitava pelo Largo do Machado e 
pelo centro da cidade, passando pela ponte dos Marinheiros, pela Praça 
das Bandeiras e pela Rua Mariz e Barros em direção à Tijuca, onde ficava 
o CMRJ, e onde também estavam o Instituto da Educação e o Instituto 
Guanabara.  

Havia outra linha de bonde interessando a esta narrativa: o 
Jardim Botânico. É muito provável que fosse a maior linha da zona Sul do 
Rio. Nascia no Largo da Carioca, passava pelo Largo do Machado, circula-
va por Botafogo, pela Rua Humaitá e pelo Jardim Botânico, cruzava o Le-
blon e Ipanema e toda a extensão da Nossa Senhora de Copacabana, pas-
sava pelo Túnel Novo e ia para a área da Urca. Voltava para o Largo do 
Machado e ia ao seu ponto final, no Tabuleiro da Baiana. De madrugada, 
este bonde levava cerca de uma hora e meia para percorrer o trajeto. O 
bonde Jardim Botânico foi palco e cenário de muito namorico. 

As meninas do Instituto Guanabara 

A descoberta do sexo oposto já havia ocorrido durante a per-
manência em São Paulo. Entendi depois, impunha aperfeiçoar. 
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Na Rua Mariz e Barros – caminho do 102 e do 110 – estavam 
instalados o Instituto de Educação (escola clássica de formação de profes-
soras primárias) e o Instituto Guanabara (menos clássica e destinada ao 
mesmo fim). As meninas do Instituto da Educação esnobavam os alunos 
do CM, concentrando suas graças nos cadetes das três forças. Entre as 
meninas do Instituto Guanabara, nós, os alunos do CM, ainda tínhamos 
um pouco de chance. E foi entre estas que fizemos a nossa juventude. Não 
éramos poucos, nem os meninos nem as meninas. 

É ai que entra o 102. Evidentemente as escolhas recaiam so-
bre mocinhas que morassem na mesma vizinhança. O fundo do “gostosão” 
da linha 102, em determinados horários, parecia reservado. E o bonde 
Jardim Botânico servia a outro fim. Vou explicar. 

Naqueles tempos havia dois tipos de meninos: os respeitosos 
e os gandaieiros; e dois tipos de mocinhas: as decentes e as outras. Eu 
sempre fui dos primeiros e sempre fugi das segundas. É uma questão de 
origem. Este grupo se visitava regularmente, íamos ao cinema, talvez à 
praia, certamente estudávamos junto, e mais certamente ainda frequen-
távamos ou os bailinhos nas nossas casas ou os bailes nos clubes da zona 
Sul do Rio, na época das formaturas. O Fluminense era, de longe, o prefe-
rido. Depois do baile, tradicionalmente às quatro horas da manhã, saímos 
todos a pé, até o Largo do Machado, para pegar o Jardim Botânico e dar a 
volta completa – meninos, meninas e suas mães ou acompanhantes. Fazia-
se um grupo grande. Em cada ponto de desembarque das moças, algum 
dos meninos desembarcava e as acompanhavam até a casa. Os meninos 
encontravam-se de novo no bonde seguinte. Eu vi um destes bondes che-
gar ao Largo do Machado vazio e continuar cheio. Depois vi o outro se-
guinte esvaziar-se de moços no Largo do Machado. 

Há um episódio notável relacionado com esta atividade dos 
tempos em que homem dançava com mulher. 
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Eu tinha ido a um destes bailes, no Fluminense. Participei do 
trajeto de descarga das moças. Tomei o bonde de trás e saltei no Largo do 
Machado, onde peguei o 2 para ir até o Largo da Laranjeiras e continuar a 
pé para minha casa. Da padaria que havia no Largo das Laranjeiras, exala-
va aquele cheiro irresistível de pão fresco. Comprei dois e continuei a pé, 
sozinho, com a faixa do “smoking” pendurada no pescoço, a gravata presa 
por um só jacaré e o botão da gola e mais dois ou três abertos, peito à 
mostra; o casaco no gancho do dedo sobre o ombro esquerdo, comendo o 
pãozinho com a mão direita. Eram 6 horas da manhã. Ao me aproximar do 
prédio vi meu pai, fardado, saindo para o trabalho. Ele me olhou de cima 
em baixo. “- Isto são horas de o senhor chegar em casa? Ainda mais des-
composto deste jeito. Componha-se! Arruma a camisa, a gravata, a faixa e o 
paletó”, determinou. Eu ainda tinha um pãozinho. Enquanto eu me arru-
mava ali mesmo, perguntou: “Este pãozinho está bom? Dá um pedaço.” 
Comeu ali mesmo na rua. “Vai descansar, filho.” 

A visita ao General Emílio Ribas - Fins de 1962 

Num domingo dos fins de 1962, meu Pai mandou que eu o en-
contrasse às tantas na casa do general Emílio Ribas, no Rio Comprido. O 
General morava no térreo de um prédio construído pela própria família, 
para abrigar as três ou quatro famílias descendentes dele. Eu fui, até por-
que gostava muito de alguns membros da minha geração que moravam 
por lá e tinha grande respeito pela matriarca da família.  

Era carta marcada. Toda a conversa que tivemos a três estava 
direcionada ao meu futuro e as providências que se avizinhavam. 

Da longa conversa, guardei de memória a derradeira expres-
são, indelével: “- Filho, a FAB tornou-se num grande aeroclube. Não é For-
ça, na acepção verdadeira da palavra. Se o teu negócio é “avião”, vai para o 
ITA.” 

Admitido na FAB 
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Recebi um telegrama do Ministério da Aeronáutica em 27 de 
dezembro de 1962. Dizia: “Incumbiu-me o Exmo. Sr. Min. Aer. deter-
minar sua apresentação no CCAer40 dia 22/02/63, às 20:00 horas, 
para inclusão no ESPM41 e eventual matrícula no CFOAv42. Scafa - 
Cel.- ChGabAer43”. A mesma data consta das alterações dos alunos da 
EPCAr44, igualmente admitidos por transferência, na Escola. Só não dizia 
que o dia 22 de fevereiro de 1963 era a sexta-feira antecedente ao carna-
val daquele ano. 

As ligações interurbanas – muito difíceis naquela época – 
eram mais baratas à noite. Liguei naquela mesma noite para Sandra, com 
quem não falava já havia mais de quatro anos. Liguei de novo no dia se-
guinte. Só consegui falar na terceira tentativa. Conversamos um pouco e 
fiquei sabendo que não, ela não tinha namorado. Fui a São Paulo, no dia 1º 
de janeiro de 63, de litorina45, a partir de Barra Mansa.  

É da história que, alguns anos antes, quando eu percebi que já 
não era possível visitá-la todas as férias, durante uma despedida, eu disse 
à Sandra que, quando fosse “algo na vida”, procuraria por ela. 

Encontramo-nos na Praça João Mendes; local, nos meus tem-
pos, do ponto final do 16. Havia garoa e eram 20:00. Estava posto o cená-
rio. Mesmo sem nada dizermos – só com a lembrança dos fatos anteriores 
– ali mesmo, na chuva, olho-no-olho, selamos o nosso compromisso. É de 
dever anunciar que eu tinha treinado um script durante as longas horas 
da viagem. Trabalho perdido. Esqueci o início. Não consegui dizer palavra. 
Mas também não precisei dizer nada! 

A visita da Sandra 
                                                             
40 CCAer – Corpo de Cadetes da Aeronáutica. 
41 ESPM –Estágio de Seleção de Piloto Militar 
42 CFOAv – Curso de formação de oficiais aviadores. 
43 GABAER – Sigla de Gabinete do Ministro da Aeronáutica. 
44 EPCAr – Escola Preparatória de Cadetes do Ar. 
45 Litorina – Vagão autopropulsado que percorria a linha Rio/São Paulo durante o dia. 
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Em fevereiro de 1963, Sandra e D. Antonietta nos visitaram 
em Valença. Papai levou-as a conhecer a garagem dos carros de combate. 
Novidade, assim tão pertinho, para a filha do advogado Benedicto. Com 
denguice, perguntou: “- Coronel – Sacode muito?” Bastou. Era tudo que ele 
queria ouvir. “- José Maria46 e Eugênio47, chamem o Pi.” Dirigindo-se ao 
Sargento Pi, determinou: “- Pi, por favor, arruma um carro e leva lá nos 
fundos de casa. A Sandrinha quer andar em um deles.”   

O clac-clac-clac das lagartas denunciou a chegada do carro de 
combate. Na posição de motorista, o próprio Sargento Pi. Aboletados aci-
ma do veículo, José Maria e Eugênio, o ordenança e o motorista do meu 
Velho. Todas as escotilhas estavam abertas; todas as bocas-de-fogo em 
máxima elevação. Embarcamos quatro senhoras, D. Antonietta, Maria, He-
leninha e Sandra. Ficaram duas a duas - com meio corpo para fora - em 
cada uma das duas escotilhas superiores, a da torreta e a lateral. Eu me 
agarrei no cano do canhão de 75 mm, de onde via a Sandra, sem obstru-
ções. O Zé Maria e o Eugênio colocaram-se atrás das senhoras, ao lado e 
acima da torreta do canhão de 37 mm. O carro subiu o aclive do campo de 
pouso e foi parar da cabeceira 17, de onde era possível observar o ondu-
lar das colinas da área. Linda paisagem. As senhoras ficaram em suas po-
sições, impedindo a saída do Pi, que, então, saiu (com alguma dificuldade, 
diga-se de passagem) pela janela do motorista, reunindo-se a nós outros, 
fora do carro. Brooke estava lá! 

Alguns minutos depois ouviu-se o primeiro “clac”. O Sgto. Pi 
agitou-se para desaparecer para dentro do carro, entrando pela janela do 
posto do motorista, por onde tinha saído. O Eugênio e o Zé Maria começa-
ram a empurrar as mulheres para baixo. Outro “clac” e mais outro. As es-
cotilhas foram trancadas por fora. No quarto ou quinto “clac” o Pi freou o 

                                                             
46 José Maria – Soldado de fina educação. – Leal ordenança – Sombra do meu Velho Pai. No 
enterro d’Ele, portou a outra alça da cabeça. Atualmente, José Maria é Contador e Advoga-
do. 
47 Eugênio – Motorista de blindados. Servia como motorista de meu Pai. 
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carro que ameaçava descer a elevação onde estava estacionado. Se qual-
quer coisa pior que viesse a ocorrer, nenhuma delas sofreria nada, enla-
tadas como estavam! 

Atualmente, na entrada do aquartelamento de Pirassununga, 
existe um exemplar deste carro-de-combate. 

Na Escola de Aeronáutica - 22/02/1963 a 20/12/1965 

Agora eu tinha tudo para ser “algo na vida”. Até mandaram 
por escrito! O telegrama do gabinete do Ministro da Aeronáutica fechou 
um ciclo e abriu outro, malgrado a condicionante incluída. Eu acreditava 
no meu taco. E dependia deste fato para completar vaticínio anterior. 

O ambiente encontrado na Escola de Aeronáutica não tinha 
nada a ver com o ambiente de minha formação anterior. O princípio da le-
aldade, indispensável na vida militar, não se apresentava evidente. Cada 
grupinho por si e, se Deus quiser, por todos. A hierarquia não decorria do 
exemplo; a disciplina, eventual. Havia intriga. Em realidade, era um corte 
vertical do extrato social nacional, democraticamente selecionado, sem 
outra avaliação senão a do valor adquirido por meio da capacidade esco-
lar fundamental e formal. 

Outro valor, também negativo – este, infelizmente comum às 
três Forças - se mostrava presente. A formação escolar em qualquer força 
armada de qualquer lugar do mundo organiza os formandos em sequên-
cia numérica que vai persistir a vida inteira. Por toda a vida, os “testa-de-
turma” serão isto mesmo; analogamente, na outra ponta, os “cu-de-
turma”. Na EAer, aos de espírito menos desenvolvidos, isto avulta sobre o 
mérito individual. 
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Eu caí de paraquedas na turma que chegou à Escola de Aero-
náutica para encontrar – oriundos da EPCAR48 - aqueles que viriam a 
constituir a turma de oficiais de 1965 da FAB.  

Três anos mais velho que a idade média da turma, e conhece-
dor, por vivência, das coisas do militarismo, foi mais fácil manter-me no 
meu casulo do que tentar aproximação em moldes aos quais não estava 
habituado. Houve exceções. 

A apresentação frustrada 

O general Ribas tinha razão. O dia 22 de fevereiro de 1963, 
sexta-feira antes do carnaval às 20:00, eu estava defronte ao Corpo de Ca-
detes da Aeronáutica. Era a primeira vez que eu ia lá. Devia ser o início de 
um sonho. Não foi. 

A construção em dois andares, no estilo mourisco, é imponen-
te. Dentro do pátio, defronte à entrada e antecedido por uma estátua de 
Ícaro igual à que existe em Paris em homenagem ao voo de San-
tos=Dumont, um painel rococó de ladrilhos portugueses mostra a todos 
que entram, as palavras de “Se49”. Foi, por muitos anos, local de muita 
contemplação de muito cadete. Na fachada, os arcos botantes sugeriam 
abrigo, resguardo. Defronte a um destes arcos, no corpo da varanda, a sala 
do Cadete-de-Dia. Toda a Escola estava às moscas; a única luz vinha desta 
sala, onde estavam reunidos um oficial aviador e quatro ou cinco cadetes; 
um destes, excepcionalmente cínico e mal-encarado, viria, muito tempo 
depois, a “suicidar-se”, após publicar matérias ao desagrado da força, so-
bre OVNI50. 

Eu trajava o uniforme de passeio do Colégio Militar – comple-
to. Subi os degraus da varanda, encarei cada um dos ocupantes da sala; 

                                                             
48 EPCAR – Escola Preparatória de Cadetes do Ar. 
49 Se [If] – Poema de Rudyard Kipling. 
50 OVNI – Objetos voadores não-identificados. 
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identifiquei o oficial, apresentei-me militarmente e estendi o telegrama 
ministerial. 

Riram. Todos. Não era este o militarismo que eu conhecia.  

Eu fechei a cara e perguntei do que estavam rindo. Calaram-
se. Perguntei ao oficial (faz muito tempo que eu o chamo de “o janota”) se 
tinha alguma ordem com relação à minha apresentação. Disse que não. Se 
eu quisesse, sugeriu, eu mesmo poderia arrumar uma cama para ficar por 
lá. Agora quem riu fui eu. Virei de costas e fui embora. Voltei na quarta-
feira de cinzas, logo depois do meio-dia. Trajando bermuda e camiseta.  

Havia um capitão na varanda51; perguntei pelo comandante 
do CC52 – não estava. Perguntei se era o mais antigo, no momento; era. 
Mostrei o telegrama. Outros cadetes chegavam. Mandou-me voltar no dia 
seguinte, às dez horas da manhã. O episódio, espelho do comportamento 
da massa heterogênica admitida em todas as escolas de formação militar, 
marcou o tom que haveria de se arrastar por toda a permanência na FAB. 

O ESPM53 e o Primário54 

A primeira fase da vida de um Cadete-do-Ar caracteriza-se 
pela irresistível gana de voar. Alguns chegam a devaneios até desmedidos.  

Há um artista de respeitada estampa pública, muito conheci-
do desde os anos 60 até a atualidade, apresentador de fina estirpe, tam-
bém participante da mesma turma à qual eu fui incorporado, quem, até os 
dias de hoje, se diz ter sido aviador-militar; e nunca foi. Optou pela bri-
lhante carreira que desenvolveu antes mesmo de ser submetido ao Está-
gio de Seleção de Piloto Militar. Outros apelavam para o “papo de aloja-

                                                             
51 Não tenho certeza, mas acho que chamava-se Mairink. 
52 CC - Corpo de Cadetes. 
53 ESPM – Estágio de Seleção de Piloto Militar. 
54 Primário – Estágio de voo primário. 
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mento” onde tudo se pode e tudo se permite e tudo se conta, até sem ne-
nhum compromisso com a verdade.  

Isto posto, vamos ao que interessa. 

O ESPM é, em verdade, o primeiro segmento da instrução aé-
rea, até o evento do solo55, fase crítica da instrução, tempos de bicho-
papão. Distribuem a cada cadete uma apostila do avião primário e man-
dam-no estudar. É sintomático que a distribuição é feita mediante cautela 
para que, em sendo desligado o detentor daquele exemplar, a Nação possa 
reaver o exemplar numerado. Que péssima ideia. A apostila contém a des-
crição do avião, seus limites operacionais, as manobras que são permiti-
das e os procedimentos de emergência a serem adotados em cada ocor-
rência específica. Estas coisas eram descritas, mas não eram explicadas. 
Evidentemente, esta fase tem uma prova incapaz de distinguir entre os 
que decoraram e os que aprenderam. Confesso que passei raspando. 
Aprendi muito pouco e fui incapaz de visualizar as reações que a máquina 
teria quando em voo. Nesta fase, os ensinamentos foram muito escassos. 
Parece que havia a intenção definida de exercer a “seleção natural”. Os 
sobreviventes serão aproveitados! 

O voo no ESPM era um verdadeiro “Deus nos acuda”. Aqueles 
pilotos “de tudo” que se vangloriavam nos alojamentos, sem nenhum pejo, 
congelavam em voo e eram apoiados, quando trazidos de volta pelos ins-
trutores, na posição de “sentado”, retesados todos os músculos de seus 
corpos. Saíam do avião nesta posição, retirados por três ou quatro cole-
gas. Colocados com as nádegas no chão, caiam de costas porque a ergo-
nomia da cadeira não igualava a do plano do solo. 

O ESPM não foi ameno comigo. 

Eu consegui as primeiras manobras indispensáveis. Mas 
quando chegou na hora dos estóis, foi um horror. Houve uma instrução 

                                                             
55 Solo – Liberação dos aviadores para voarem sozinhos. 
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em que eu fui mandado comandar 10 estóis; errei os dois primeiros e en-
trei em 8 parafusos, nos seguintes. Uma vergonha. Também, pudera (só 
para justificar minha incompetência), ninguém havia me ensinado que a 
reta no estol se mantém com os pés, não com a mão! Pensando bem, tal-
vez a incompetência não tenha sido toda minha.  

Aprovado no ESPM, o cadete tinha sua matrícula confirmada 
no Curso de Oficiais Aviadores. O reprovado no ESPM era desligado da Es-
cola com a possibilidade de matricular-se, no ano seguinte, no curso de 
formação de oficiais intendentes, em evidente e lógico aproveitamento de 
tudo que a nação já havia gastado com ele. 

O janota 

Resolveram a minha questão mandando-me voar com o jano-
ta. Pior a emenda que o soneto. O diálogo com o indigitado teve a seguinte 
sequência: “- Cadete; você sabe sair de parafuso?” “- Não, Senhor.” “- Não 
tem importância, nós só vamos fazer uns estóis.” Fez uma meia-dúzia e eu 
entrei em parafuso em todos eles. Pronto. Ele tinha feito o seu “serviço.” 
Com certeza, estava satisfeito. E eu estava marcado para ser desligado.  

O Tenente Lyra 

Havia uma figura em uma das outras esquadrilhas. ROBERTO 
JOSÉ DE ANDRADE LYRA, (hoje falecido) era seu nome. Este era um ins-
trutor de verdade, dedicado a transmitir aos alunos o que soubesse. Sen-
tou-me num canto qualquer e demonstrou as forças que atuam no avião 
durante o estol. Pela primeira vez falou da sequência de atuação dos co-
mandos, da ineficácia dos ailerons em baixas velocidades e, opostamente, 
da eficiência do leme vertical. Acertei todos os estóis.  

Voltei aos instrutores da minha esquadrilha. Fracasso outra 
vez. Agora, então, pedi para voar com o Tenente LYRA. 
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Eram parafusos56 que íamos fazer. O Ten. LYRA olhou p’ra 
mim e perguntou: “- Ah! Deve ser puta de um dono só. Vamos lá, menino, 
você sabe fazer parafusos?” “– Não sei não, Senhor.” “-Então vem cá que eu 
te explico.” Sentamos no chão do pátio. Explicou. Não errei nenhum. Tam-
bém não aceitei voar com mais ninguém. 

Houve um período em que o Ten. LYRA foi dispensado por al-
gum motivo. Eu baixei hospital enquanto ele estava ausente; só fiquei 
“bom” quando ele voltou! 

O solo 

O fim do ESPM é o voo sozinho concedido ao cadete-aviador 
que, às vistas de seus instrutores e checadores, era capaz de decolar a ae-
ronave, manobrar de maneira simples mantendo a sua própria segurança 
e preservando a das outras aeronaves, “pegar uma pane” eventual e pou-
sar a aeronave inteira. O meu solo aconteceu no T-21 0743, em 27 de 
maio de 1963, liberado pelo Chefe da Esquadrilha, Ten. Aroldo. Exultei, in-
ternamente e em silêncio. Faria jus ao brevê57 de meia-envergadura58. Vo-
ei 15 minutos sozinho. A página 2 da minha caderneta de voo comprova o 
voo. 

 
A matrícula foi confirmada. Era fim de maio de 1963. 

O voo no estágio seguinte, o primário, era a simples continua-
ção da instrução que, na FAB, se divide em solo (do avião), manobras, 

                                                             
56 Parafuso - Manobra aeronáutica em que, num avião “estolado”, se introduz, intencio-
nalmente ou não, uma derrapagem. Excesso de comando de pé durante a correção de um 
estol. 
57 Brevet – Emblema concedido aos militares que completam um curso qualquer. 
58 Brevet de meia-envergadura (somente uma asa) – Brevet dos Cadetes-do-Ar.  
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acrobacias, voo por instrumento, formatura e navegação. A cada aeronave 
individual, repete-se a ladainha. 

O show dos bichos 

Não sei se havia acontecido antes, nem se foi repetido depois. 
Na minha turma, logo no início de 1963, organizou-se um show entre os 
cadetes. Os veteranos Melchisedecke Ramos Amado e Ricardo (este, de-
pois, brilhante engenheiro aeronáutico) declamaram Tédio (Heinrich 
Heine) com fundo de Luzes da Ribalta. Até os dias de hoje eu tento repe-
tir-lhes a representação sem nenhum sucesso - lamentavelmente. 

Dois palpites para adivinhar quais eram os papéis dos bi-
chos59. Acertou! Todos os papéis ridículos. Eu fiz um débil mental desen-
gonçado tutorado pelo também bicho JORGE CARNEIRO, uma das mais 
brilhantes mentes que a turma produziu. Outra adivinhação: Meu nome 
na escola era 63.186 – Franco Ferreira, G.A. Pergunta-se: Qual o meu 
apelido depois do esquete? Resposta no fim do próximo tema. 

Guaranys, Sérgio Macaco, Dr. Santos, Bororó, Chicão  

Militares, guerreiros, machos na expressão da palavra, pron-
tos para o serviço a qualquer hora e em qualquer lugar. Paraquedistas e 
nadadores, fisiculturistas e cultores das coisas da Pátria, PARA QUE 
OUTROS POSSAM VIVER60. Compunham o núcleo do que viria a ser, pouco 
depois, o PARASAR. Nestas capacidades, somente eram usados em mo-
mentos eventuais, quando lhes chamavam. Classificados na Escola da Ae-
ronáutica, fora do emprego de que faziam atividade-fim, guarneciam a se-
ção de educação física. Excelente aproveitamento para todos os envolvi-
dos; tanto para eles mesmos como para seus alunos, os cadetes.  

Guaranys – também de família tradicional militar - escolheu-
me como exemplo. Estava determinado a incluir-me na turma. 
                                                             
59 Bicho – Aluno do primeiro ano. 
60 Para que os outros possam viver. - Mote do Serviço de Busca e Salvamento. 
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Sérgio Macaco, alguns anos depois, opôs-se a uma ordem ile-
gal e com razão. Sofreu a mais infame perseguição que um militar pode 
enfrentar. Com a dignidade que lhe era peculiar, manteve sua posição ori-
ginal. Morreu sem ver o resultado da sua batalha de várias décadas em 
prol da honra dos militares. 

Bororó era uma “ave rara”. Exercia a humanitária tarefa a que 
se auto impôs com brutalidade. Sentia a necessidade de mostrar a sua vi-
rilidade, mas escolhia exemplos nem sempre adequados. Comia grilos e 
baratas vivos. 

Eu acho que foi neste período que o Dr. Santos (médico) sal-
tou de paraquedas, a partir de um avião comercial desviado de sua rota 
inicial, longe no mar, ao lado do mercante grego Hellus, cujo comandante 
padecia de uma condição abdominal crítica a qual lhe cobraria a vida se 
não houvesse intervenção imediata. O Dr. Santos foi lançado e ficou no 
mar por cerca de 40 minutos até ser embarcado com a tralha de seu ofí-
cio. Interveio no doente, salvando-lhe a vida. Aguardou a chegada do aviso 
da Marinha do Brasil que os resgatou e os devolveu a seus destinos.  

Chicão, um PARASAR, servia de monitor. Tinha u’a marca 
imensa no forte pescoço negro por onde escorrera uma fita de abertura 
de paraquedas. Chicão ficou preso ao C-47, abaixo do profundor. Ouvia as 
ordens do mestre-de-salto e respondia com sinais. Ainda com sinais, pe-
diu para cortarem a fita. O aviador ganhou um pouco mais de altura e, na 
zona de lançamento, cortaram-na. Chicão estabilizou a queda e abriu o re-
serva. Depois, no solo, enquanto era tratado da queimadura que sofreu 
pela abrasão da fita, pediu desculpas “por ter perdido a fita no corte”. Chi-
cão ficou com uma gargantilha cor-de-rosa. Nunca mais ninguém viu Chi-
cão - excelente militar, cabra macho e de escol - com o colarinho aberto.  

O Guaranys inventou um apelido para mim: Mental, D. Não 
gostei. Conforme se verá adiante, “touro sentado” pensou que era verda-
de. Pior que isto, a alcunha haveria de me acompanhar o resto da vida. 
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Não o culpo pela desastrada iniciativa. A intenção era boa. Guaranys havia 
identificado (talvez mesmo, sabido) o “clima” que se havia instalado con-
tra o “intruso”, eu. Ele só queria arranjar um jeito de me integrar à turma. 
Não conseguiu. 

O noivado 

Eu já estava de cabeça feita. Já tinha procurado pela Sandra 
algumas vezes no início de 1963 e, depois do solo, remeti-lhe uma carta 
objetiva: “- Quer casar comigo? Seu pai deixa? Caso afirmativo, vou arran-
jar que os meus te visitem a este respeito no dia 17 de agosto.” Esta data fica 
exatamente entre os nossos dois natalícios; era uma conveniência. 

Meu Pai não acompanhou a família. Havia um estado de pron-
tidão, muito comum naquele ano, que interessava diretamente ao 2º BCC 
que ele comandava em Valença. Eu sei que ele falou com o Gen. Silvino, 
comandante da DB61. Também sei que enfrentou os oitocentos quilôme-
tros da via Dutra de faixa única, ida e volta, em um único estirão. Às 20:00 
do dia aprazado, parou na porta da residência dos Bueno. Estava fardado 
e portava, no coldre, a mesma pistola do episódio do E-3. Subiu. Pediu-me 
a Sandra em casamento. Beijou a ela e a mim. Voltou para Valença onde 
tinha a obrigação de estar. Ele e o Eugênio. 

A vida acadêmica - Lima Verde 

Evidentemente, a Escola de Aeronáutica – assim como atual-
mente a AFA62 - sempre teve o objetivo primário da transformação de 
seus cadetes em oficiais da FAB. Não pode ser diferente. Naquele tempo 
era. Não vai aqui desdouro aos responsáveis pelo ensino acadêmico; sim-
plesmente achavam mais importante o “pé-e-mão63” do que acumular co-
nhecimento militar entre os discentes.  
                                                             
61 DB – Divisão Blindada, à qual era subordinada o 2º BCC. 
62 AFA – Academia da Força Aérea. 
63 Pé e mão – expressão usada para definir a capacidade de pilotagem; é a forma sincopada 
de coordenação de pés e mãos. 
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Esmeravam-se em formar aviadores capazes de fazer conti-
nência, não oficiais capazes de pilotar em combate!  

O exemplo clássico – que poucos, talvez nenhum, conhece – 
era o Coronel Lima Verde. Lima Verde era professor de desenho geomé-
trico no ginásio do CMRJ. Por “desenho geométrico” Lima Verde, e toda a 
cadeia de ensino do CMRJ, entediam uma forma mais didática de ensinar 
geometria descritiva, conhecimento desejado em todas as esferas da ati-
vidade humana. Lima Verde ensinava geometria descritiva no terceiro 
ano ginasial do CMRJ. E ensinava muito bem. Servia-se de sólidos constru-
ídos artesanalmente para demonstrar as projeções que ocorreriam nas 
épuras64, os cortes, os planos, as intersecções, os rebatimentos, as rota-
ções e tudo mais que nos permitiria reduzir a vistas planas a miríade de 
pontos que qualquer objeto - inclusive aviões inteiros ou peças isoladas – 
admitem e encerram. Pois bem. Com Lima Verde aprendi estas coisas; e 
gosto delas! 

Nem a boa didática era uma arte empregada na E. Aer., nem 
eu era bom aluno. A repetição nunca me agradou. O ensino acadêmico ou 
se afigurava como repetitivo (eu chamava de apologia do óbvio) ou como 
desnecessário (a estes eu chamava de exaltação ao inútil). 

Por conta desta realidade; exclusivamente devida a mim 
mesmo, diga-se de passagem; fui reprovado em cálculo diferencial e inte-
gral no primeiro ano. Acabei ficando dependente de aprovação na prova 
escrita que aconteceria nas férias de meio do ano seguinte.  

Éramos sete cadetes nesta situação crítica. Ou passa ou rua, 
sem direito de voltar para a intendência! Na hora fatal, às oito da noite, 
durante as férias de meio do ano, estávamos lá todos os dependurados, 
três para fazer a prova de cálculo e quatro para fazer a de descritiva. O 

                                                             
64 Épura – artifício geométrico que permite desenhar no plano qualquer sólido segundo as 
suas vistas horizontal ou vertical, ou, ainda, com outros artifícios, qualquer outro ponto de 
vista. 
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inspetor (Góes, era um major do quadro de armamento) distribuiu as 
provas e anunciou, em alto e bom som: “- Eu estou aqui só para ter certeza 
que vocês não sejam incomodados durante a prova. Se precisarem de mim, 
vou ficar no Cassino65”. Saiu da sala. Ficamos sem fiscal. Era tudo o que nós 
queríamos. Um dos dependentes em descritiva conhecia cálculo e fez a 
minha prova, arranjando-me um 4,5 suficiente. Eu fiz as provas dos qua-
tro dependentes em descritiva. Cada uma das três questões gráficas re-
solvida por um método diferente. Ao todo, 12 métodos diferentes. Em to-
dos inseri, propositadamente, erros naturais aos incompetentes na maté-
ria. 

No início do 2º semestre, o coronel Lima Verde me chamou 
num canto qualquer. “- Franco”, disse, “eu não ensinei estes métodos aqui 
na Escola.” Não disse mais nada. 

Os franceses 

Durante a permanência na Escola de Aeronáutica, no Campo 
dos Afonsos, houve uma visita da congênere francesa. Os movimentos a 
pé firme daquela força não são idênticos aos feitos aqui no Brasil, princi-
palmente, a posição de “descansar”. Aqui se distribui o peso, igualmente, 
sobre as duas pernas; lá não, o peso recai somente sobre uma das pernas. 
A posição é ergonomicamente desconfortável de tal forma que, de tempos 
em tempos, o comandante da tropa comandava “Changer les pieds66.” A es-
ta ordem a tropa inteira assumia posição de sentido para logo depois, 
quebrando o quadril, apoiar-se na outra perna. Não gostei. Parecia o rebo-
lado da crioula na escola de samba. Dizia contra a masculinidade dos ca-
detes. 

A crise do papel higiênico 

Mais uma escatológica. Esta não é possível esquecer.  

                                                             
65 Cassino – Nome dado, nos quartéis às áreas de alimentação e/ou repouso dos militares. 
66 “Changer le pieds” – Troquem os pés. 
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Em certo momento, falhou a intendência: faltou papel higiêni-
co para o Corpo de Cadetes. Cada qual que se vire, seria a providência na-
tural. Mas não. O comandante do CC reuniu os cadetes no pátio de forma-
tura e tratou da “emergência” (certamente para menosprezo da intendên-
cia): “- Só conseguimos papel higiênico em folhas soltas.” Daquelas que os 
barbeiros usavam para limpar a lâmina das navalhas, durante o corte de 
barbas; também aquelas que os botequins imundos às vezes colocavam 
nos seus banheiros imundos. Aviador, o comandante do CC passou a des-
crever o uso que devia ser dado aos maços de folhas de papel higiênico 
que arranjara: “- Uma folha para tirar o grosso; a segunda para tirar a dú-
vida; e a terceira para dar o brilho!”  

O cisma entre os cadetes 

Uma falange que se apresenta coesa nos desfiles e nas para-
das militares, de fato não o é na vida real. É a soma algébrica das persona-
lidades individuais dos seus componentes. Agora, imagina que tal falange 
seja formada por jovens Cadetes (nível de testosterona a 110%!) aos 
quais foi dado dominar os céus e enfrentar os trovões. Jamais será coesa. 
As habilidades adquiridas individualmente decidem-lhes os atos. Preci-
sam pensar, diferentemente das outras coortes; se não pensarem, mor-
rem. Evidentemente a turma de 65 da EAer não ficou imune a esta reali-
dade.  

Havia quatro facções naquele CC. Quatro não, havia cinco. 

Havia a Força Aérea carioca, esta dividida entre os da zona 
Sul e os dos subúrbios; havia a Força Aérea paulista; havia a Força Aérea 
gaúcha e a nordestina. E havia eu, o estranho no ninho. Alguns desgarra-
dos se incorporavam a uma ou outra das facções existentes. Ainda havia a 
enorme distância que separava os cadetes de cada ano escolar; cujas tur-
mas, de igual modo, também eram divididas em frações de pensamento e 
de atitudes. Verdadeiro cisma entre os cadetes. Nem aqui na Escola de Ae-
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ronáutica, nem na vida militar, nem nas atitudes adotadas na vida civil, 
nunca me agradei de participar de nenhuma “patota,” nem destas. 

Recentemente apareceu na internet uma foto recortada que 
apresenta um único indivíduo no meio de uma turba ignara, toda posta 
em saudação nazista. Aquele cidadão – está neste texto, mais à frente – 
não tem o braço direito erguido na saudação conhecida. Eu sempre agi 
como o homem da foto; fiel aos meus princípios. Há quem os chamem de 
os “únicos certos”. Há os que os chamem de “diferentes”. Quem pode di-
zer? 

Veterano no segundo ano 

A turma de cadetes que antecedeu à minha, na Escola de Ae-
ronáutica, a turma de 1964, foi transferida para cursar o último ano no 
DPEAer - Destacamento Precursor da Escola de Aeronáutica, em Pirassu-
nunga, no que hoje se chama – com propriedade – Academia da Força Aé-
rea, no Campo Fontenelle. 

Esta providência – indispensável à época – gerou novidade 
que alcançou a nossa turma (a de 1965) em cheio. Não tivemos o estágio 
de adaptação que conduz o cadete desde o nível de “obediente, durinho” 
para o nível de “mandão.” A minha turma pulou direto. Não foi bom. Mui-
tos se perderam na transição; e, sendo esta uma fase indispensável da 
formação do caráter individual, falta-lhes, também, esta característica. 

A outra distorção 

Aqui aparece e se constata, com facilidade, outra distorção. Os 
alunos da Escola Preparatória dos Cadetes-do-Ar, estabelecimento de en-
sino médio sediado em Barbacena, Minas Gerais, celeiro de mentes bri-
lhantes, eram conduzidos a considerar “fim” o ingresso na Escola da Ae-
ronáutica, e a consequente promoção a Cadete-do-Ar. Não como o simples 
degrau seguinte na formação de um Oficial de uma Força Armada. A EAer 
era uma escola de pilotagem, não era uma escola de formação de Oficiais 
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Aviadores de uma Força Aérea. Não me parece razoável esta distorção. De 
fato, quem cursasse aqueles três anos de ásperas exigências estava, real-
mente, apto a cursar qualquer outra escola que se lhe pusesse no cami-
nho. Entretanto consideravam o ingresso e a permanência na Escola de 
Aeronáutica como “o objetivo a ser alcançado” em vez de reconhecê-los 
como degrau de sua formação essencial. 

31 de março de 1964 

Nesta data, prestes a completar seu cinquentenário, eu era 
Cadete do segundo ano do CFOAV, com foros de veterano, mandão, sem 
ainda saber sê-lo.  

Com ou sem a complacência dos colegas, fugi da Escola de 
manhã cedo. Fui para casa, com o objetivo de comer alguma coisa uma vez 
que eu só frequentava o rancho da Escola nos café da manhã. Meus Pais 
moravam na Rua Soares Cabral (54) nas Laranjeiras, ao lado do Flumi-
nense e muito próximo do Palácio Guanabara. Cheguei em casa ali pelas 
11:00. As rádios já noticiavam movimentos de tropa. 

Depois do almoço, as notícias ficaram mais assustadoras... Fa-
lavam de assalto ao Palácio. Meu pai já estava no Quartel General onde 
servia. 

Às 14:00 minha irmã Maria teve a infeliz ideia de ir ver o que 
estava acontecendo na Rua Pinheiro Machado, defronte da sede do gover-
no do então Estado da Guanabara, exatamente no desembocar da rua 
Paissandu. Estávamos por ali quando eu reconheci, subindo a Rua Pais-
sandu o “clac clac” característico de veículos sobre lagartas. Eram os M-41 
do 3° Rec. Mec. (Campinho). Saímos dali em desabalada carreira, de mãos 
dadas. Maria tropeçou em uma raiz de árvore, na Rua Álvaro Chaves mas 
não caiu. Voou com o puxão que lhe dei pela mão! 

Voltei à Escola com o intuito de reintegrar-me ao meu Corpo, 
chegando às 19:30, bem no meio do racionamento de luz implementado 
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daqueles dias. A entrada dos fujões era por um buraco na cerca entre o 
corpo da guarda e a Galeria do Cadete Imortal. Depois faceava-se o audi-
tório e se passava por um corredor estreito entre o Corpo de Cadetes e o 
pavilhão de aulas. A guarnição inteira estava às escuras. Aqui e ali um 
lampião brilhava. Um destes no peitoril de uma janela do pavilhão de au-
las. Encostei-me no prédio do Corpo e fui, pé ante pé, em direção à frente 
dos prédios. 

Cabe lembrar que o Campo dos Afonsos foi cenário de covar-
des assassinatos a sangue-frio durante a intentona comunista de 1935. A 
minha rota de retorno ao quartel estava coberta. 

“Claclac, claclac” é o ruído de um mosquetão Mauser 1908. 
Dói no fundo do estômago! O Cadete Nava, o bicho designado para cobrir 
aquela passagem, a postos em outra janela escura, havia me visto aproxi-
mar. Estanquei em meus passos à voz da “Para ai, porra!” 

“É o Franco. Estou voltando de um VI67. Eu vou me aproximar 
do lampião para você me ver.” E, batendo palmas leves mas audíveis, 
aproximei-me do lampião ainda sem ver quem era e onde estava o senti-
nela atento. “Estou duas janelas além, Franco, vem cá.” Conversamos um 
pouquinho. Nava contou-me o que havia se passado e qual tinha sido a 
janta daquele dia: macarrão flutuante. Embarafustei-me pelas janelas do 
alojamento do 1° ano e fui para o minha cama. 

Parêntese. O armamento individual dos Cadetes ficava esto-
cado em cavaletes numerados a cada qual. Quando se distribuía o arma-
mento, o do Cadete ausente ficava lá no lugar; o meu estava lá. Fim do pa-
rêntese. 

Às 08:00 voltou a luz e foi imediatamente apagada em toda a 
Escola. Havia um lampião na sala do Comandante do CC, num canto qual-
quer e os oficiais estavam lá reunidos. Pedi licença e entrei.  

                                                             
67 Neste caso VI é a fuga do quartel, sem permissão. 
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“Coronel – O senhor pode mandar abrir o material bélico para 
eu apanhar meu mosquetão?” “Ué, Franco, porque não pegou com os ou-
tros?” “Eu passei mal com o macarrão e estava no banheiro do cassino; de-
pois a luz apagou e eu resolvi esperar até ela voltar”. Disse com a voz mais 
convincente que podia! Fulano, vai lá e dá o mosquetão dele. 

A transferência para Pirassununga 

O DPEAer68 estava instalado em edificações temporárias al-
gumas das quais, atualmente, demolidas. Dizia-se destinadas a serem 
usadas como paiol de víveres. Serviam de alojamentos, cassinos, refeitó-
rios e tudo o mais necessário à vida vegetativa dos instrutores e cadetes. 

Oficiais e cadetes conviviam no primeiro conjunto com doze 
módulos. Havia um cassino e um refeitório para cada grupo; os outros 
módulos eram alojamentos. Quartos duplos para os oficiais e alojamentos 
abertos (três módulos) para os cadetes. 

O alojamento “aberto” propicia uma convivência singular en-
tre os alunos em formação. Nele afloram todas as personalidades, os ti-
ques nervosos, as ansiedades, as alegrias e as tristezas. Ninguém esconde 
nada de outro alguém. 

A atividade acadêmica era essencialmente profissional. Teo-
ria de tiro aéreo e de tiro terrestre, de patrulha, de busca e salvamento; de 
navegação rádio, estimada ou por contato; de formaturas aéreas; de reu-
niões em voo; de passagens baixas; de interceptações e de treinamento 
simulado. Só as coisas do ofício. Para não dizer que não havia nenhuma 
atividade acadêmica formal, duas vezes por semana buscavam, em Cam-
pinas, de avião, um professor de inglês. 

Certa feita havia, no Campo dos Amarais, em Campinas, uma 
pequena multidão por algum motivo que hoje não me lembro mais qual 
foi. Pois bem. O aviador empolgou-se com a presença da plateia e a brin-
                                                             
68 DPEAer – Destacamento Precursor da Escola de Aeronáutica. 
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dou com uma sequência de acrobacias até a baixa altura. Encerrou a sua 
demonstração com um “peel-off69”. Esqueceu-se de dar o trem. Pousou 
sem rodas. Neste dia não houve aula de inglês. 

O Estágio Avançado, o VI70 e a vida acadêmica - 1965 

A instrução aérea, agora, era bem mais puxada. Além das fa-
ses normais a todas as aeronaves voadas durante a vida inteira, agora 
também havia o voo por instrumentos71, os vários tipos de navegação72, 
os pousos de precisão73, as formaturas74 e os voos noturnos. A quantidade 
de aviões disponíveis era tal que era possível ministrar a instrução exigi-
da e, ainda, nos fins de semana, admitir que os instrutores se servissem 
dos aviões de instrução para visitar suas terras. Era uma festa. 

Aqui cabe uma explicação. A instrução de voo cobra dos ins-
trutores uma atividade diferente daquela para a qual foram formados. Fo-
ram formados para combater; não foram formados para fazer voos de 
uma hora de duração, sempre à vista de um campo de emergência, ensi-
nando aos alunos; cujo interesse único diziam com humor, parece ser ma-
tar o instrutor e demolir o avião. Literalmente todos os instrutores queri-
                                                             
69 Peel-off – Manobra destinada a diminuir drasticamente o tempo que um avião leva no 
circuito de pouso. Consiste em se aproximar da cabeceira de pouso em alta velocidade e 
baixa altura, de maneira a poder puxar uma curva apertada de 360º, enquanto reduz o mo-
tor e aplica todos os comandos necessários ao pouso, pousando sem motor exatamente na 
mesma cabeceira. Há uma corruptela: Quando o peel-off não dá certo, chamamos de “pi-
tombo”. 
70 VI – Estágio de voo por instrumentos. 
71 Voo por instrumentos – capacidade de o piloto reconhecer e atuar sobre a atitude da ae-
ronave durante voo sem visibilidade externa. É obtido pela constante observação cruzada 
dos instrumentos de primários de navegação. 
72 Navegação – Capacidade de o piloto identificar a posição da aeronave sobre o terreno, 
com visibilidade ou sem ela, por instrumentos. 
73 Pousos de precisão (também chamadas de “aproximações”) – Capacidade de um piloto 
para conduzir uma aeronave sem motor até um ponto do circuito, a partir do qual terá as-
segurado um pouso normal. 
74 Formaturas – voos de mais de uma aeronave posições relativas pré-determinadas. Note-
se que, antigamente, a menor fração em voo em combate eram composta de dois aviões, 
um “elemento mínimo”. 
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am ser transferidos para esquadrões guerreiros (que ainda existiam na 
FAB, naqueles tempos). Ninguém queria ficar lá. Esta é uma realidade di-
versa das outras escolas de formação de oficiais. Os instrutores delas que-
rem sê-lo. E isto lhes marca méritos na carreira. Não assim os da Escola de 
Aeronáutica.  

Conversando com um amigo, recentemente, descobri que, pe-
lo menos, mais um oficial aviador – além de eu mesmo - quis ser instrutor. 

O meu INSTRUTOR 

Eu voei com o Tenente Maurício75. Vinte e seis vezes, voei 
com ele, em 1965. Com ele aprendi as artes do ofício aeronáutico. 

Autorizado, cito-o: ANTÔNIO MAURÍCIO FERREIRA. 

A ofensa maior 

Ofendi-o (ele me lembrou agora) com a maior das ofensas. 
Vou contar, evidentemente tentando diminuir minha participação no des-
respeitoso episódio.  

No estágio avançado, o aluno voa na frente. O instrutor atrás. 
É um perigo! As manobras e acrobacias podem ser verticais ou horizon-
tais, conforme o trajeto que o avião é levado a percorrer esteja em um 
destes planos. As verticais geram forças G positivas76, frequentemente 
aceitáveis aos pilotos; as horizontais podem gerar forças G laterais, even-
tualmente inaceitáveis a alguns. A mim eram inaceitáveis desde os tem-
pos difíceis do pré-solo.  

Pois bem.  

                                                             
75 Frase plagiada ao Coronel Aviador R/R Ubirajara Carvalho Cruz, poeta, compositor, mú-
sico, aviador e livreiro. 
76 Força G positiva – reação aerodinâmica que força o corpo do piloto “para baixo”, na ca-
deira. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 89 | 

Logo no início da instrução, num voo com manobras horizon-
tais, eu tive um enjoo incontrolável. Em vez de enterrar a cabeça entre as 
pernas e vomitar no chão do avião, eu tomei a abominável iniciativa de 
tentar vomitar para fora da capota. Ora, nenhuma golfada humana conse-
gue romper a tensão do ar que passa por uma janela aberta a mais de 200 
quilômetros por hora. Não deve ter saído nenhuma gota. Foi tudo lá para 
trás, exatamente onde estava a face (note bem: a face.) do meu instrutor.  

Ainda teve a calma, o INSTRUTOR77, de organizar um pro-
grama de alimentação tal que eu não reagisse mais às manobras horizon-
tais. 

De Maurício aprendi as duas máximas mais importantes da 
aviação. NUNCA DESISTA DO CONTROLE DE SEU AVIÃO e EM PANE DE 
DECOLAGEM, NUNCA VOLTE PARA O CAMPO DE ONDE SAIU. Os que o 
fizeram – audazes – deram azo ao ditado: Há velhos aviadores e há avia-
dores audazes; não há velhos audazes.  

Muitos outros ensinamentos deram ele e sua mulher Edi. 

A visita 

Em 18 de agosto, ali pelas 13:00 mandaram me apresentar ao 
comandante na pista, defronte à torre velha. Fui. Em tempo de assistir ao 
pouso de um jatinho Paris. Estava recebendo a visita de meus Pais. O co-
mandante da Escola apressou-se em convidá-los ao rancho dos oficiais, o 
que fiz negarem com um movimento de cabeça. Almoçamos juntos, no 
cassino dos Cadetes (vazio, nesta hora). Minha Mãe tinha levado uma tra-
vessa com arroz de camarão, o prato simbólico da família. Não foi de gra-
ça. Na parte da tarde fui escalado a voar determinada missão de duas ho-

                                                             
77 Grafado aqui em caixa alta e negrito sublinhado em reverência à pessoa em questão. 
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ras, debaixo da capota78, com o Coronel Penteado, o mais perfeccionista 
dos instrutores de VI79. 

A outra visita 

Lá pelo fim do ano, numa sexta-feira, decretado o fim dos T-6 
para instrução avançada, o DPEAer recebeu a visita comercial de uma 
comitiva da Força Aérea Italiana, chefiada pelo comandante da Academia 
deles, mas composta por mercadores da AeroMacchi. Os cadetes foram 
instruídos a não se atrasarem para o FeBeAPi80.  

O comandante do DPEAer dominava a fila do gargarejo. Pas-
saram um filme sobre o AeroMacchi 326. Parecia u’a máquina diabólica – 
toda pintada de laranja à feição do Bell X-1. O comandante – o mesmo do 
meu “almoço festivo” de poucos dias antes – virou-se para trás e pergun-
tou a alguém: “- Cadê a hélice?” Isto já bastava para fazer acabar a reunião, 
mas ele esmerou-se: “- Ah! É turbina, não é?” Vergonha. 

Depois, montado no Brasil, transformou-se no Xavante, a que 
os aviadores da caça diziam ser um avião de caça! 

As paródias 

Cremildo Cardoso, então Cadete e atualmente Coronel Inten-
dente Reformado, criou paródias como os artistas fazem. “Suave é a noite” 
virou: 

É tão quente a noite, 
Mosquitos a três por dois,  
Ninguém quer se deitar  
P’ra levantar depois. 
O Cadete sempre sofre 

                                                             
78 Capota – artefato de lona existente na cabine traseira dos T-6 capaz de impedir a visão 
para fora da aeronave, desta forma forçando o comando do voo somente por instrumentos. 
79 Nota – No voo de VI, o instrutor vai à frente e o aluno vai na cabine traseira. 
80 FeBeAPi – Festival de Besteira que Assola Pirassununga – Reunião semanal do coman-
dante com oficiais e cadetes. 
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Quando a noite vem. 
A noite não é só nossa,  
Mas sim dos mosquitos, também. 

Outra canção popular da época ficou deste jeito: 

Ai, eu vou contar 
Como é a vida de um Cadete-do-Ar 

Nossa vida é engraçada,  
Engraçada p’ra valer 
Muita aula – Que cacete, 
Movimento no CC. 
Jogar p’ro cu do próximo  
É a lição que Leo nos deu 
Todos jogam p’ro do próximo 
E este próximo sou eu. 

Ai, eu vou contar 
Como é a vida de um Cadete-do-Ar 

A mocinha que é solteira  
E que ainda quer casar, 
Leve a sério a brincadeira,  
Não se deixe enganar. 
Dentre todas as verdades 
Esta serve como base 
Nove entre dez Cadetes 
Ou são noivos; ou são quase. 

Ai, eu vou contar 
Como é a vida de um Cadete-do-Ar 

Voltamos aos Afonsos 
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Dois ou três dias antes do aspirantado, voltamos aos Afonsos. 
Lá seríamos promovidos.  

A viagem ia ocorrer a bordo de dois C-47; transportando cer-
ca de 20 cadetes em cada pernada. O primeiro decolou e o segundo estava 

carregando quando pousou um Curtiss C-46 batendo lata81. O resto dos 
cadetes embarcou no C-46. Viajamos, todos, antes do meio-dia. 

O Aspirantado - 20 de dezembro de 1965 

Ninguém dormiu muito naquela noite. Ninguém dormiu mais, depois do 
raiar do Sol quando, sob o alarido de uma esquadrilha de F-8, a banda de 
música atacou a alvorada festiva.  

É o mais solene momento que vive um oficial em espírito. 

Coexistem nesta data as três maiores alegrias que o acompa-
nham durante longos anos: A conclusão do curso de sua especialidade; o 
recebimento das platinas do primeiro posto no oficialato tanto quanto o 
recebimento da espada de Oficial de sua força. O aspirantado de 1965 
conteve todos estes valores. Das mãos do 1º Tenente-Aviador MAURÍCIO, 
meu instrutor e amigo, recebi o brevê de aviador. De meu respeitado Pai, 
aos ombros, a insígnia de aspirante-a-oficial da Força Aérea Brasileira. 
Minha irmã Helena – tremia qual vara verde. – enganchou o gato-de-
escape82 do talim ao símbolo do oficialato. 

                                                             
81 Batendo lata – vazio. 
82 Gato-de-escape – Gancho, fechado a mola, que termina o talim da espada. 
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Voltamos à casa em duas levas; os mais velhos na carona da 
Willis rural de Paulo Renato Zenóbio da Costa e os menos velhos no trem 
suburbano especial que circulava naquela época. Havia um almoço prepa-
rado. 

Na foto acima, ao meu lado, no cantinho, Sandra, com quem 
haveria de me casar 30 dias depois. Não esteve comigo no pátio da soleni-
dade. Ao contrário, acompanhou-me por toda a vida, sucedendo e substi-
tuindo aos que me haviam levado até ali. Persiste, ainda, a minha compa-
nheira de infância, de juventude, de idade adulta, de sustos e gozos. 

Ao chegarmos à casa, meu Pai me separou em um canto.                
“- Senta ali”, disse. Era uma leve cadeira de palhinha colocada num canto 
da sala. Dissertou sobre a vida de um oficial numa Força Armada, no Bra-
sil. Falou dos deveres para com a Pátria; falou, especialmente, dos valores 
para com os subordinados que, certamente, teria; falou da pirâmide de 
subordinação e da adaptação dela no caso específico da força aérea. Falou 
de Lealdade, falou de Honra. Principalmente, falou de seis dogmas do mi-
litarismo. Em verdade, conselhos, que guardei por toda vida e que exerci   
– à risca – tanto na vida militar como na civil. Foram os seguintes: 

“Nunca diga vá, ao teu Soldado, sempre diga ‘Venha.”             
“– Esteja sempre à frente de teu Soldado; saiba sempre o que ele tem que fa-
zer; treine-o no que tu vais mandar e corrija-o, se precisar. Se tu não conhe-
ces o que ele tem que fazer, aprende antes de mandar.” 

“Dê boa cama e boa comida ao teu Soldado, faça-o traba-
lhar o dia inteiro.” O subordinado militar precisa de atividade dirigida. “- 
Distribua a missão, dê os meios, fiscalize a execução e cobre os resultados”, 
ensinou. 

“Seja rei da merda; não seja merda do Rei.” Fiz uma cara 
estranha, como quem não entendeu. Explicou: “-Se tu procurares pelas 
missões menos agradáveis, as mais difíceis, ou de menos encanto - coisas 
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que os outros não queiram fazer- então tu vais ser único no teu grupo.” 
“Agora,” continuou, “faça-o bem!” 

“Não te preocupes com o conceito dos Chefes; preocupa-
te com o conceito dos subordinados.” E explicou: “-O conceito que teus 
chefes têm de ti depende do comportamento deles; o conceito que teus su-
bordinados têm de ti depende do teu comportamento.”  

“Nunca perca a oportunidade de aprender ou de ensinar.” 
“Tudo ou qualquer coisa, aprenda. Jamais dê uma ordem a teus subordina-
dos que não possas, tu mesmo, realizar.” 

“Se precisar, carrega teu Comandante nas costas; nunca a 
mala dele.”  

Eu ouvi em silêncio. Aprendi tudo. Segui os conselhos durante 
toda a vida profissional, tanto na fase militar quanto na fase civil. O Velho 
Guerreiro Combatente havia falado. 

Foi nesta hora que eu fiz a grande bobagem da minha vida. 
Meu Pai havia se servido da disciplina, do respeito e da verdade; nunca 
havia “passado a mão na minha cabeça”. No dia do aspirantado, depois de 
ouvi-lo, imperou a minha arrogância. “- Sabe, Pai, agora quando o Senhor 
precisar me dar alguma bronca, escreve para o Seu chefe, ele manda ao Seu 
ministro, Seu ministro manda para o meu, chega ao meu chefe que me en-
trega; eu respondo e a resposta segue o caminho inverso.” 

Ele me olhou com o mesmo olhar que eu já conhecia desde os 
tempos do “papai zangado.” Aproximou-se, lentamente, de mim e meteu a 
perna direita entre as minhas. Eu, que continuava sentado na cadeirinha 
de palha e limitado pela parede, não tinha como me levantar ou reagir. 
Ajustou as lapelas da túnica branca ornada pelo brevê e pelas platinas re-
luzentes, novas de poucas horas. Juntou uma à outra e, num movimento 
rápido e inesperado, inclinou seu próprio tronco para trás, desequili-
brando-me, apesar de sentado, completamente. Fiquei à mercê da já des-
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gastada força física do Velho Guerreiro, o meu rosto encostado no tronco 
Dele. Levantou-me, escorrendo-me por seu próprio corpo até acima da 
própria cabeça, e vaticinou: “Ainda posso contigo, moleque.”  

O Velho Guerreiro dominou o jovem insolente.  

Soltou-me onde estava, lá em cima. Caí sobre o assento da ca-
deira que se desmontou completamente. Foi outra lição. 

O Velho Guerreiro morreu cinco anos depois. A minha carrei-
ra na FAB terminou 21 anos depois. Durante esses anos, e depois na ativi-
dade civil, sigo religiosamente os conselhos que recebi d’Ele. 
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PARTE II – ATÉ 28 DE AGOSTO DE 1986 
A vida militar - Aventuras 
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Antes de Fortaleza 

O aspirantado é a verdadeira fronteira entre o aprendizado 
de uma carreira militar e a fase produtiva do oficialato. O período de 
adaptação é a reserva do direito do estado para apreciar o comportamen-
to do indivíduo singular sem as amarras do regime escolar mas, também é 
a graça concedida ao recém-formado para assegurar-se ser aquilo mesmo 
que deseja e, principalmente, para contemplar internamente se está pron-
to – e se deseja - assumir, perante o Pavilhão Nacional, o sagrado jura-
mento de dedicação aos interesses da PÁTRIA que será chamado a profe-
rir quando for promovido ao primeiro posto de oficialato.  

Aos de convencido espírito militar pesam-lhes, aos ombros, a 
pequena insígnia do posto de transição e, à cintura, a espada cingida.  

São fortes os que persistem. Juram pela subida honra de dedi-
car-se inteiramente ao serviço da Pátria, a ponto de proteger-lhe a honra, 
a integridade e as instituições, até com sacrifício da própria vida. 

As férias 

Ao aspirantado seguiram-se previsíveis férias, pelo menos pe-
lo período natalino. Havia reuniões marcadas para o início de 1966, a 
ocorrerem nas instalações do DAC83, no aeroporto Santos=Dumont, no Rio 
de Janeiro. Grandes expectativas. Devaneios soltos. Surpresas, muitas 
surpresas! 

A apologia ao óbvio e a exaltação do inútil 

As reuniões caracterizavam-se pela desmedida apologia ao 
óbvio e pela deslavada exaltação do inútil. Houve uma destas – pasmem - 
destinada exclusivamente a marcar a data da reunião seguinte. O desper-
dício de mão-de-obra nunca era menor de 400 homens/hora por reunião. 
E não houve menos de dez destas reuniões no período. Desperdício! 

                                                             
83 DAC – Departamento de Aviação Civil – Nos 4º e 5º andares do pavilhão do aeroporto  
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Lamentavelmente, o título desta pequena parte repetiu-se em 
todas as atividades (principalmente nos cursos) de formação ou de aper-
feiçoamento desenvolvidas no seio da Força Aérea. Mais à frente, quando 
chegarem as “escolas superiores” desta fase, isto virá com um pouco mais 
de detalhe. 

O casamento - 20/01/1966 

Aspirante não se casa. Nesta fase da vida militar, ainda pode 
ser afastado, ou pode pedir afastamento. E a Nação pensava não dever 
permitir a decisão que poderia ser prejudicial ao formando. Não sei, mas 
neste ano de graça de 2013, aqui no Brasil, eu acho que devem poder. Até 
entre si, independente de sexo. 

O nosso casamento já estava marcado para 27 de janeiro de 
1966. Com a marcação de uma inesperada “viagem de instrução” para ini-
ciar-se em 23 de janeiro e com as providências do casório sendo adotadas 
em surdina, era indispensável adiá-lo ou antecipá-lo. Qualquer uma das 
duas providências “soava mal”. Se adiasse parecia estar querendo “fugir” 
do compromisso; se antecipasse, podia estar querendo “esconder” algum 
mal feito. Antecipamos. Não havia “mal feito.” Marcelo Daniel nasceu em 
01 de dezembro de 1966, nos dando uma folga de seis semanas sobre os 
cálculos dos maledicentes! 

Foi muito simples o nosso casamento. Os parentes, alguns 
amigos, um companheiro de carreira (também aspirante logo casadouro); 
Paulo Renato Zenóbio da Costa e sua mulher Edy e as amigas da Sandra. 

Não fomos à recepção oferecida pelos pais da Sandra. Não sei 
se os meus foram. No meio do caminho, mancomunado com o condutor 
do segundo carro da comitiva, derivamos para a casa do Dr. Generoso 
Concílio, pai de Ceres, onde estavam nossas coisas e de onde nos prepa-
ramos para viajar – num Convair 240 da Cruzeiro do Sul – para o Rio de 
Janeiro. Viagem sem novidades; dois dias de lua-de-mel. 
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A viagem de “instrução” - 23/01/1966 a 05/02/1966 

Em realidade foi uma viagem de propaganda, destinada a exi-
bir a algumas das nações da América do Sul, o novo brinquedinho de 
transporte que a FAB tinha adquirido. Os Lockheed C-130. Empregaram 
dois deles, dividindo a comitiva entre eles.  

Decolamos do Galão dia 23 de janeiro. Chegamos de volta a 05 
de fevereiro. De instrução não houve nada. Pousamos em Montevidéu e 
em Buenos Aires, onde os aviões foram estacionados um defronte ao ou-
tro (para exibir a possibilidade de marcha-a-ré); fomos a Córdoba e pu-
lamos a Cordilheira em direção ao Chile. 

Aqui sim, aprendemos alguma coisa: militarismo e respeito, 
não gratuito, mas decorrentes das ações dos nossos antecessores e da na-
tureza do povo.  

É que alguns anos antes havia assolado a região de Arequipa 
no Norte da Nação, para onde acorreram grupos de resgate de todo o 
mundo, importante catástrofe com perdas de vida. Os brasileiros que es-
tiveram por lá foram incansáveis. Nunca deixaram de cumprir u’a missão 
que lhes fosse pedida e, quase sempre, devolviam os seres vivos. Vieram 
embora, na hora que foram mandados. Os aspirantes de 65 foi o primeiro 
grupo de militares brasileiros a visitar o Chile depois da nobre missão que 
outros membros da Força Aérea Brasileira haviam realizado por lá. 

Desembarcados, recebemos ordem de estar fardados em 
quinze minutos, lá mesmo, na Escola de Aviação onde estávamos. Os cen-
to e vinte que éramos aumentamos para mais de duzentos com a adesão 
de oficiais e cadetes de aviação da Força Aérea Chilena. Fomos escoltados 
até uma avenida central larga, muito larga, onde já nos esperavam – em 
um dos lados da via – hostes e mais hostes de militares em forma e arma-
dos. Cavaleiros, artilheiros, marinheiros e aviadores, todos lá. Do outro 
lado da avenida, o povo. Entramos em forma na ponta do dispositivo. 
Marchamos, sob aplausos da população civil por mais de dois quilôme-
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tros. Ao fim, encontramos nosso comandante junto às autoridades chile-
nas. Ali mesmo o presidente fez um discurso de agradecimento, nas nos-
sas pessoas, aos atos heroicos dos tripulantes que haviam acorrido em so-
corro da Nação Chilena. Ato contínuo, colocaram-nos em duas fileiras, à 
frente do palanque que estava montado, para assistir ao desfile daquela 
tropa que nos havia recebido em parada. As bandeirolas que marcam o 
trecho “em continência” do desfile estavam postas antes do início e depois 
do fim da área ocupada por nós! O comandante da escola comandou fora 
de forma ali mesmo dizendo que o próximo compromisso era no dia se-
guinte às 06:00 na escola onde estávamos alojados.  

Eu sai pela rua, sem direção ou destino e resolvi entrar em 
um bar para tomar um refrigerante. “Quanto é?”, perguntei. “O seu dinhei-
ro não tem valor aqui.” Fui a um cinema (também de graça). Logo depois 
que entramos (nós éramos uns 3 ou 4), acenderam-se as luzes e um locu-
tor informou que estávamos lá, para os aplausos dos presentes. 

No dia seguinte, fomos a Viña Del Mar. Entramos a pé por 
uma rocha recortada tal como as que temos aqui no litoral Sul. “Beba de 
mi copa”, só eu ouvi mais de trinta vezes. Visitamos Antofagasta. 

Dali para Lima, sem lembrar nem o nome do aeroporto. De-
pois Manaus, Brasília e Rio. Belo passeio. Inútil mas belo. 

Em Fortaleza - 1966 

Até hoje eu não descobri qual foi o objetivo dos voos de for-
matura de três aviões que o comandante da base de Fortaleza nos man-
dou fazer, antes mesmo de nos classificar no 1º/4º GAv84. O registro des-
tes voos na minha caderneta de voo demonstra uma impossibilidade ae-
ronáutica indisfarçável: primeiro eu sou o piloto em um voo de instrução 
de formatura diurna e o instrutor aparece como Mauro, B. C. Logo a se-

                                                             
84 1º/4º GAv – 1º Esquadrão do 4º Grupo de Aviação. 
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guir, na mesma data, as posições se invertem. Como se pôde ensinar se 
ainda não aprendeu?  

É provável que ele estivesse querendo reclamar da cota de 
combustível ou de alguma outra coisa menor deste tipo. Eu não sei. Só sei 
que ele perdeu dois dos três T-6 que usou na brincadeira sem graça. 

 
O estágio na caça - 1966 – março a novembro 

Na Força Aérea Brasileira de então, os pilotos recém-
formados eram divididos em duas turmas. Uma turma de cerca de 30 as-
pirantes, destinada a ser instruída nas técnicas da aviação de caça e a ou-
tra nas de bombardeiro. Para Fortaleza iam os primeiros, para Natal os 
segundos. Em ambas as Unidades de instrução e adaptação aos tipos, a 
instrução começava com o “curso do avião”. Não foi diferente para nós, 
em Fortaleza, naquele ano. 

Havia uma diferença importante: No grupo de estagiários sete 
aspirantes casados. Eu era um deles. Morávamos, todos, no edifício Jalcy, à 
Avenida Duque de Caxias, hoje 823. Os apartamentos eram compostos de 
porta e janela, ligados por espremido espaço com, talvez, três metros de 
largura e sete de comprimento. Nós, a Sandra e eu, morávamos no 107, 
que ficava exatamente acima de onde, nesta foto, está a Loterias Machado. 

Eu fazia o expediente e o serviço, sem preocupação com horá-
rio. Acabados, ia para casa curtir o novo estado civil. Cinema era a distra-
ção de preferência da Sandra. Íamos tanto ao cinema que não passava fil-
me sem que o víssemos! 

Na base aérea e no 1º/4º GAV, iniciou-se vida de estagiário 
que nos tomaria o ano todo. Fui escalado para a esquadrilha de espadas, 
cujo comandante veio a falecer em acidente no Chile, anos depois, deixan-
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do herdeiro seguidor na Força e na caça. As instruções coletivas eram mi-
nistradas em uma única sala de briefing85. Os estagiários eram organiza-
dos por antiguidade – vale dizer, por nota – com os mais modernos à fren-
te. Os assentos destinados ao comandante do esquadrão e o seu oficial de 
operações, portanto, eram os últimos. 

A instrução teórica do T-33 era ministrada por Sargentos Es-
pecialistas em cada área, que se serviam de excelentes auxílios de instru-
ção chamados de MTU86, os quais repetiam, em quadros móveis e eletrifi-
cados, cada um dos sistemas da aeronave, acionados por réplicas exatas 
(muitas vezes, a própria peça) do que o estagiário ia encontrar na cabine 
dianteira do avião. A instrução agregava quatro dos sentidos humanos pa-

                                                             
85 Briefing – reunião entre instrutor e aluno, onde se antecipa tudo que vai ocorrer no voo 
previsto e cada atitude a ser tomada. 
86 MTU - Mobile Training Units. 
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ra o fim desejado, só não alcançava o paladar. Bastava prestar atenção aos 
instrutores e não deixar passar nenhuma dúvida.  

A instrução do motor era ministrada defronte de um deles. Os 
componentes externos ao motor eram exibidos, inteiros ou desmontados, 
ou, ainda, cortados, se havia um assim (três anos depois, quando no 
DPEAer um avião acidentou-se, eu mandei cortar o motor dele). Só não 
aprendia quem não quisesse; não dependia da capacidade pessoal de cada 
um, mas da simples atenção ao que o Sargento explicava. Desta vez, ape-
sar de numerado, eu não devolvi o MAPIL 58 (Manual do Piloto) que me 
coube. 

Evidentemente, ao fim da instrução teórica havia uma prova. 
Diziam-na “cavernosa”. A nota exigida era sete. O resultado seria infor-
mado no mesmo dia. Caía tudo, sistemas, limites, dimensões, referências. 
Nota menor que sete significava desligamento do curso, um ano servindo 
na base e repetição do estágio em Natal. 

Na véspera da prova, exatamente quando eu estava para ir ao 
cinema na Praça do Ferreira, o estagiário casado mais antigo da turma, 
(ele morava no prédio) visitou-me em casa. Metido, reclamou com a mi-
nha Sandra que, se eu viesse a ser reprovado na prova do dia seguinte 
atrapalharia a todos os casados ainda “escondidos” das vistas grossas dos 
comandantes do Esquadrão e da Base. Que isto não era possível. Que eu 
tinha que estudar para a prova. Que a Sandra tinha que exigir de mim. 
Coitada da Sandra – ela nem sabia que eu estava fazendo um curso e que a 
prova era no dia seguinte. Olhou-me com um olhar pior que o do “Papai 
Zangado”. Eu juro que estudei por 20 minutos. Li o manual inteiro. Não 
aprendi nada mais. Fomos ao cinema. 

Na hora da prova o Comandante anunciou: A maior nota ga-
nharia uma passagem de Caravelle da Cruzeiro do Sul ao Rio para ser 
usada na Semana Santa. Interessante presente. Depois da prova, enquanto 
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corrigiam a prova, o inevitável “papo de hangar87”. Voltamos à sala. Eu, 
como já se viu, na cadeira central da fila do gargarejo, ao lado do corredor 
de acesso, defronte do Mauro, que ficava do outro lado. Já tinha gente pla-
nejando o passeio no Rio. Ninguém havia sido reprovado, portanto nin-
guém seria desligado. Alívio. O comandante começou a leitura pelas me-
nores notas. Este foi o meu resultado:  

 
Afinal de contas, ontem mesmo eu havia sido advertido pelo 

estagiário casado mais antigo - um palhaço - das minhas responsabilida-
des para com o grupo. Em certo momento, faltavam duas notas: a minha e 
a dele. O comandante anunciou a nota dele e que a passagem era minha. E 
eu dispensei, por enquanto.  

Entendam. A Sandra estava grávida e eu usaria a passagem 
para mandá-la de volta a São Paulo no fim do curso, para ter o nosso Mar-
celo Daniel.  

Nesta mesma data, foi programa-
da a primeira “cervejada” do ano. Eu comprei 
minha caneca (tem uma estampa do “Mayflo-
wer”) e nunca a usei. Eu não gosto de bebida e 
muito menos de bêbados.  

Não fui. Em realidade, nem a esta 
nem a nenhuma das outras cervejadas que se 
seguiram. Nem fui aos “queijos e vinhos” or-
ganizados por um comandante de comando 
aéreo, mais tarde na vida. 

                                                             
87 Papo de hangar – Reunião de aviadores iniciantes, manicacas, estagiários. 
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Há quem diga que sou um chato. É possível.  

Com o curso teórico do avião feito, vai começar o voo. Antes, 
abateu-se uma perda sobre os estagiários. Faleceu Shonan Nagatani, em 
acidente no mar. No fim do curso, perdemos Pedro Spinkus, em acidente 
aeronáutico, não relacionado com a instrução. 

Começou o voo. A vida militar tomou seu formato natural, dis-
tante das exigências impostas aos cadetes e, também, apartada do fosso 
regulamentar derivado pelas categorias dos “alunos”, agora “estagiários” 
e seus instrutores, com os quais – eu, pelo menos - não tinha tido nenhu-
ma intimidade, nem pedida nem concedida.  

É nesta fase da adaptação ao oficialato que ocorreram dois 
episódios marcantes: o primeiro, em determinado momento, tive a honra 
– única em toda minha vida militar – de atuar como porta-bandeira ao Pa-
vilhão Nacional. Se não foi o momento de que mais me ufanei na vida, foi 
um destes. A faixa e o copo estavam rotos e puíram-me a túnica ao lado do 
bolso inferior direito. A Sandra quis cerzir e eu não deixei.  

O segundo foi um encontro fortuito, num domingo, no aero-
porto civil, enquanto eu, de serviço com alcance naquela área, almoçava 
com a Sandra e nos encontramos com um dos instrutores residentes no 
cocorote88 que, com delicadeza, nos convidou à sua casa, lá mesmo, den-
tro da Base. Tivemos uma tarde ótima. Lamentavelmente, aquele oficial, o 
dono da casa, nem tinha origem nem tinha competência social para rece-
ber uma visita que ele mesmo convidou. Talvez tenha ignorado o livreto 
de “etiqueta social” que o Corpo de Cadetes distribuía. Não teve compe-
tência social para entender o respeitoso cumprimento (mão esquerda so-
bre a mão direita) que fiz à sua mulher. No dia seguinte, perguntou-me “... 
quais as minhas intenções para com ela (sua própria mulher)?” Atitude 
estúpida e vil. Pulha. 

                                                             
88 Cocorote – Área residencial, dentro da base, que era usada pelos tenentes instrutores. 
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Ali mesmo, naquele momento, estabeleceu-se a forma como a 
Sandra e eu conduziríamos as nossas futuras relações sociais com todos 
os membros da força. Distantes e cautelosos, muito distantes e muito cau-
telosos. Recentemente nós o encontramos numa destas pontes de embar-
que de aeroporto. Não me lembro mais onde foi. Não me surpreendi ao 
constatar a ínfima estatura que tem.  

A instrução em voo, o trabalho de chão, as primeiras ativida-
des na Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes, o comportamento 
militar e todas as outras pequenas características pessoais demonstradas 
devem ter sido apropriadas. No momento adequado, fui promovido ao 
primeiro posto – 2º Tenente Aviador – junto com meus companheiros de 
carreira, menos um que se desligou da Força. A Nação outorgou-me, en-
tão, a minha primeira carta-patente de Oficial da Força Aérea Brasileira. 
Ufano-me disto, até porque havia deixado o quadro de Praças Especiais e 
ingressado no de Oficiais. 

O avião só tem u’a manete. Empurra para frente, o avião sobe; 
no meio, voa; atrás, desce.  

As grandes diferenças entre os jatos e os aviões convencio-
nais são a trepidação e a forma diferente como se apresenta o ruído – con-
tínuo nos jatos. A aplicação dos comandos nos jatos, requer certa atenção. 
Não pode haver brutalidade. Delicada firmeza impõe-se em todos os mo-
vimentos.  

É nesta fase, ultrapassado o curso teórico do avião, que os es-
tagiários são divididos entre as várias seções existentes em um esquadrão 
para irem aprendendo as várias tarefas que, necessariamente, vão ter que 
realizar na fase produtiva de suas carreiras. Eu não tinha nenhuma vanta-
gem na escolha das funções – alguns tinham. Não me abonavam nem a an-
tiguidade nem a simpatia. Fui escalado para trabalhar na investigação de 
acidentes, lugar de castigo, em todas as unidades militares. 
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Aqui eu vou pular um pouquinho à frente para comentar ou-
tra realidade que, na hora, não me pareceu importante. 

A “prova do avião” não foi a única prova aplicada durante o 
estágio. Houve várias outras. Dentre estas, por motivos que só posso atri-
buir à escolha pessoal do comandante, as provas de navegação e de em-
prego de aviação de caça mereceram, tal como a primeira, um prêmio ao 
estagiário que tirasse o maior grau. Na hora da prova de navegação, o co-
mandante anunciou que daria um computador E-6B89. Insolentemente, 
disse que apreciaria o prêmio. Ganhei-o. A mesma cena se repetiu na pro-
va de emprego de aviação de caça. Agora o prêmio era um exemplar de 
“Dos Primeiros aos Últimos” (Adolf Galland – Editora Flamboyant) que eu 
já havia lido em inglês quando publicado pela editora Ballantine. Repeti a 
insolência exigindo que o livro viesse dedicado pelo comandante com 
uma descrição da forma como o havia recebido. Neste dia (mais de meta-
de do curso já tinha sido feita) já havia um clima de “estranho no ninho” 
para comigo. O comandante não dedicou o exemplar que teve que me dar; 
ao contrário, o fez circular entre os instrutores – alguns rubricaram a fo-
lha de rosto. Os eventos, que por si só poderiam ser inócuos, geraram uma 
reação desfavorável no seio dos estagiários. Parece que eu projetava 
sombra. Estou seguro: dois deles, até hoje, ainda não se recompuseram da 
mágoa que a inveja lhes causa. 

Pois bem, voltando à descrição cronológica, lá na investigação 
de acidentes, a tarefa consistia em ler as pequenas revistas “military revi-
ew” que as diversas forças americanas publicavam com propaganda de 
suas virtudes, ou com conhecimentos técnicos que desejavam divulgar 
amplamente. Os mais interessantes, eu traduzia e iam ao quadro de avi-
sos. De um ou dois, talvez até de cinco destes, o comandante do esquadrão 
mandou produzir cópias individuais. Lembro-me muito bem que um des-

                                                             
89 Computador E-6B – Régua de cálculo circular com a qual os antigos eram capazes de rea-
lizar todos os cálculos necessários ao voo. 
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tes artigos descrevia o que os americanos chamam de “Manobra Zoom90”. 
Em determinadas situações – inclusive a que acometeu Mauro Cavalcanti 
de Albuquerque, meu amigo Mauro, pode fazer a diferença entre a vida e a 
morte do aviador que se ejete. Pois bem. Nenhum dos acidentes registra-
dos em vídeo que envolvam a ejeção de piloto(s) demonstra, que o(s) tri-
pulante(s) se serviu(ram) da “manobra zoom”. É um dos princípios de so-
brevivência que não são transmitidos aos alunos em formação ou, pior 
ainda, demonstra e confirma a perpetuação do arcaico conceito de “salvar 
o avião”. Não leva a nada, nem ajuda a ninguém. Não passa de desperdício 
irracional de vidas. 

O meu primeiro voo de T-33 ocorreu dia 05 de abril de 1966, 
no avião 4322, com duração de 01:05 horas; o meu comandante de es-
quadrilha só voou comigo no terceiro voo de instrução.  

 
O último voo de instrução, no dia 18 de setembro de 1966, 

com o Capt. Stroud da USAF91, quem vigiava sobre o esquadrão, em favor 
dos EEUU. 

Guarneci o estande de tiro real em Aquiraz, ressolei o T-6 com 
o Giraldi e voei de “saco92” um voo de experiência. 

Cabe notar que o T-33 não era avião de combate. Combatente 
era o F-80, seu modelo mono posto. Entre os dois há grandes diferenças. 
Os T-33 eram desarmados. Os TF-33 que começaram a chegar naquele 
ano, tinham duas metralhadoras mal e porcamente instaladas no nariz. Os 
F-80 tinham seis metralhadoras .50 no nariz. Todas agrupadas umas às 
                                                             
90 Manobra zoom - Troca de energia de velocidade por energia de subida, na iminência de 
uma ejeção controlada. 
91 USAF – Força Aérea Americana. 
92 Saco – Gíria destinada a identificar tripulante sem função a bordo. 
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outras. Eu nunca as vi atirarem juntas – acho mesmo que nunca atiraram 
todas as bocas de fogo de uma vez só – mas que era um bruto poder de fo-
go concentrado, isto era! 

O F-80 tinha um vício oculto. Se o aviador deixasse o trem 
principal “quicar” na pista, seguia-se um “porpoising93” incontrolável. Fre-
quentemente fraturava-se a bequilha. O nariz era muito pesado. Operan-
do em uma pista curta como a de Fortaleza naquele então, para parar nos 
limites da pista era necessário abrir a capota, manter as superfícies de ar-
rasto comandadas e montar nos freios.  

Naquele ano, pelo menos dois aviões foram perdidos assim, 
talvez três. Acabou a instrução de F-80. Muitos estagiários-alunos – eu in-
clusive – não voaram o avião. Não se fez mais pilotos de caça, no Brasil, 
até 1975, quando chegaram os primeiros F-5 mono posto. 

O acidente de Mauro Cavalcanti de Albuquerque - 31 de 
agosto de 1966 

Mauro acidentou-se durante a instrução. Era o nº 4 em um 
exercício de tiro. Informou superaquecimento e, logo depois, fogo a bordo. 
Não foi acompanhado no retorno à base. Faltou-lhe a informação externa 
de que lançava um rastro de fumaça. Teria sido o suficiente para determi-
nar a ejeção em tempo hábil. 

O editor da revista Forças de Defesa (2012), em conversa in-
formal pediu-me uma reprodução de um trabalho que fiz então. Reprodu-
zi-o. Foi publicado da seguinte forma: 

“Uma coisa puxa outra”  
“O “post” da perda (atrito) de aeronaves militares [G-LOC – Po-

der Aéreo; 16/01/2012], ilustrada com a foto frontal da ejeção de um F-16, ge-

                                                             
93 Purpoising – Ocorrência oscilatória na qual a aeronave toca, sucessivamente, os trens 
principais e o do nariz como se estivesse corcoveando. 
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rou este texto que trata do evento singular “ejeção”. A memória reacendeu; 
voltei a 1966. 

Mauro Cavalcante de Albuquerque, meu amigo Mauro, colidiu 
um TF-33 na lagoa de Parangaba, a 2 quilômetros da cabeceira, logo antes 
do casario do Montese, então existente entre ela e o deserto da pista 13 de 
Fortaleza. Estava amarrado a uma cadeira-de-ejeção (explosiva) que lhe 
permitiria ejetar ao nível do solo desde que imbuído de certa velocidade linear 
(120 kt, a mesma necessária a manter o controle em voo). A foto abaixo mos-
tra a relação das áreas mencionadas. 

 
No mesmo ano, estagiário como Mauro, já havia traduzido um 

texto estrangeiro que ensinava a manobra “zoom” como eficiente método ca-
paz de garantir uma ejeção bem-sucedida. É certo que Mauro não se serviu 
da manobra. O avião do Mauro estava sob controle. Pode ser que o meu 
amigo tenha ejetado – depois de assegurar-se que o avião não aplainaria o 
casario. 

O voo 
Em voo reto e nivelado, as quatro forças básicas (tração ou em-

puxo, atrito ou arrasto, sustentação e peso) combinam-se no vetor resultante 
reto, nivelado e constante que caracteriza o voo de cruzeiro. O deslocamento 
do avião ocorre pelo excesso de empuxo (aqui apelidado de “vetor avião”), 
como se fosse a única força presente. 

É quase certo que qualquer ejeção ocorrerá durante fase do voo 
em que os componentes do voo reto e nivelado estarão ausentes. Foi publi-
cado na internet um vídeo onde determinado aviador ejeta de um Harrier em 
voo pairado acima de uma praia em uso. Este só serve como exceção para 
confirmar a regra. 
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A cadeira-de-ejeção 
A cadeira-de-ejeção das aeronaves assim equipadas, diferente-

mente das outras desprovidas deste dispositivo, contém a fixação e o trava-
mento dos cintos de segurança. A propósito, estes podem ser de 4, 5 ou 7 
pontos. Os dois cintos e dois suspensórios são permanentes; o 5º ponto, en-
tre as pernas do tripulante, é presente quando a ejeção pode ocorrer por aci-
onamento de argolas acima da cabeça ou entre 

as pernas; os outros 
dois são cintas de 
panturrilha coloca-
das quando a posi-
ção das pernas re-
colhidas é indispen-

sável ao sucesso 
da ejeção. 

Uma cadeira-de-ejeção e tudo que 
contiver estarão animados do mesmo movi-
mento da aeronave. Mas a cadeira-de-ejeção 
dispõe de um mecanismo explosivo ou balístico 
capaz de gerar outra força e de aplicar um novo 
vetor que vai se somar aos básicos do voo. Di-
ferem entre si. A carga balística ganha de lava-
da. O empuxo se mantém por muito mais tem-
po. As curvas de desempenho são estas: 

As curvas de desempenho 

A carga está direcionada à parte superior da 
aeronave e com uma ligeira inclinação (antigamente de 12º) para trás da ae-
ronave. A sequência de eventos é obtida por iniciadores explosivos (carrega-
dos com fulminato de mercúrio) ligados mecanicamente às alavancas que os 
disparam e conectados ao dispositivo que devem acionar por mangueiras 
blindadas, que transportam a língua de fogo gerada no 
iniciador. Com alguma possível variação, a sequência 
de ejeção é a seguinte:  

 1- Os braços da cadeira ficam embuti-
dos no corpo dela, levantar qualquer um dos braços 
dispara um iniciador que ejeta a capota e trava os sus-
pensórios do(s) tripulante(s) além de armar, no proces-
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so, a alavanca que estava embutida dentro do braço direito; é o gatilho das 
cadeiras. 

 2- acionado o gatilho que surge no punho direito, dispara-se o 
iniciador que acende a carga de expulsão, a cadeira começa a subir nos tri-
lhos. No T-33, em “tandem”94, a cadeira do instrutor sai antes da cadeira do 
aluno; um atraso de um segundo que pode ter custado a vida do Mauro) É 
aqui que nasce o “vetor cadeira”; 

 3- a cadeira corre nos trilhos desenrolando um cabo âncora 
de cerca de 6 metros que está preso ao fundo do avião e ao gatilho de outro 
iniciador; nesta fase, também se soltam as mangueiras de oxigênio e de 
pressão (anti-G) e o conector rádio; 

 4- Esticado, o cabo âncora aciona o iniciador que vai cortar o 
cinto da cadeira e esticar o separador cadeira/tripulante, separando um do 
outro; 

 5- a ponta do cabinho de acionamento do paraquedas fica 
presa à estrutura do cinto (no avião) e destrava a caixa aneroide de abertura 
automática do paraquedas;  

 6- A caixa de abertura automática está regulada para 14.000 
pés ou 1 segundo; o tripulante desce em queda livre até 14.000’ e 1 segundo 
depois o paraquedas é acionado, se ejeção ocorreu acima desta altitude; se a 
ejeção foi abaixo de 14.000’, um segundo depois o paraquedas se abre au-
tomaticamente. Todo o processo, inclusive a abertura completa do velame, 
levará entre 4 e 5 segundos. 

Quando a cadeira-de-ejeção é acionada, cria-se um novo vetor 
(aqui apelidado de “Vetor cadeira”) que vai unir-se ao “vetor avião” e gerar 
uma nova resultante que será a trajetória da cadeira e tudo que a ela estiver 
agregado. 

Depois que a cadeira-de-ejeção ultrapassa o limite dos seus tri-
lhos, o empuxo decorrente do movimento do avião deixa de atuar sobre ela, 
restando somente o empuxo decorrente da queima química. Sobre o conjunto 
piloto/cadeira/equipamentos, passa a atuar a própria força de arrasto, impe-
lindo o conjunto na direção em que estava quando da ejeção. No desenho 
denominado “trajetória da cadeira” é a parte útil de toda uma ejeção. 

                                                             
94 Ocupantes sentados um atrás do outro.  
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Ainda há uma pequena questão: a do acionamento acidental. 
Todos os componentes que dão origem ao acionamento da cadeira são de 
natureza mecânica, de pequeno curso e carga dinâmica. É indispensável que, 
no solo, com a aeronave desguarnecida, sejam travados efetivamente contra 
acionamento inadvertido. Todas as alavancas possuem um pino de seguran-
ça (com a célebre fita vermelha “REMOVE BEFORE FLIGHT”) que deve ser 
retirado antes do início da rolagem. Isto se mostra ao mecânico que assiste à 
partida abrindo-se os dedos com a quantidade apropriada. Os serviços de 
inspeção, manutenção e instalação da cadeira-de-ejeção nas aeronaves é 
responsabilidade das equipes de armamento dos esquadrões. 

O paraquedas 
Normalmente, o paraquedas é dorsal. Além do velame, cordoa-

lha e arnês, aqueles destinados a serem usados em cadeiras de ejeção pos-
suem uma conexão mecânica (por um cabo de aço de 1/16” enrolado em alo-
jamento próprio) destinado a ficar preso ao cinto de segurança; uma caixa de 
abertura automática com uma válvula aneroide (normalmente regulada para 
14.000’); uma garrafa de oxigênio de emergência com duração de até 8 minu-
tos; um gancho para ser afixado ou retirado do punho de abertura manual95, 
nos cruzamentos de 10.000’; e, finalmente, uma placa de conexão das man-
gueiras de oxigênio (da aeronave, da máscara e do paraquedas) e as cone-
xões de rádio. Cabe notar que a conexão entre a mangueira de oxigênio do 
avião e a placa é do tipo “conexão rápida”. 

Em caso de emergência a mangueira do avião separa-se e o flu-
xo de oxigênio ao tripulante passa a ser fornecido por uma garrafa de emer-
gência localizada no assento do tripulante; que precisa ser acionada por um 
puxão na bola verde existente embaixo da coxa esquerdo do tripulante. O tri-
pulante usa uma almofada dura que pode conter, além da já mencionada gar-
rafa de oxigênio, um conjunto de sobrevivência. Os paraquedas são apresen-
tados já instalados na respectiva cadeira-de-ejeção. 

Aqui cabe um comentário paralelo: A dedicação que os técnicos 
das diversas seções de equipamento de voo nos vários esquadrões operaci-
onais devotam às tarefas que realizam. Sabem que a última chance de al-
guém pode estar na perfeição do serviço que realizaram. A periódica dobra-
dura dos paraquedas, o correto ajuste dos culotes anti-G, o perfeito condicio-
namento dos capacetes individuais, a seleção da almofada de assento para 
determinado(a) tripulante, o perfeito funcionamento da máscara de oxigênio 
                                                             
95 Gancho– Engatado ou desengatado a 10.000’, propicia a abertura imediata sem o retardo 
da cápsula aneroide. Deve ser engatado, na descida, e desengatado na subida. 
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e, finalmente, o adequado ajuste do arnês do paraquedas para o uso de cada 
tripulante; são tarefas que, tradicionalmente, fazem em silêncio. 

Particularmente, eu usei um paraquedas pela primeira vez em 
1963. Pois bem, nunca, nestes 49 anos atividade aeronáutica eu nunca sou-
be da participação de “equipamentos de voo” entre os fatores contribuintes de 
qualquer acidente ou incidente. Todas as desconformidades que se conhe-
cem decorrem do uso inadequado ou incorreto dos equipamentos disponí-
veis; inclusive a perda do meu amigo Mauro. A estes profissionais – o pessoal 
lá do “equipamento de voo” devemos nosso respeito e, os de nós que usaram 
com sucesso, a gratidão! 

A amarração 
O tripulante encontra a aeronave já com o paraquedas colocado 

e todos os arneses (tanto do paraquedas quanto os da cadeira) completa-
mente frouxos. Ainda do lado de fora do avião, os cautelosos lançam um 
olhar para os pontos onde devem estar os pinos de travamento das cargas 
explosivas e às indicações numéricas do ajuste do arnês nos ombros. A Se-
ção de equipamento sabe e ajusta cada paraquedas ao físico do aviador que 
vai usá-lo. Satisfeito, entra no avião apoiando o pé direito na almofada do as-
sento e descendo o pé esquerdo à bandeja individual para os pés que existe 
entre a cadeira e os pedais. Ao sentar-se, o tripulante assume uma posição 
de ejeção – já em preparação do que pode lhe alcançar. 

Sentado na cadeira-de-ejeção, o tripulante ajusta o peitoral e o 
arnês de pernas de maneira que quase cheguem a estar desconfortáveis; 
nesta hora afrouxa um ponto. Se usar a ejeção, não vai “dançar” durante o 
vetor cadeira e, quando for separado da cadeira, já na posição “em pé”, esta-
rá com todos os arneses firmemente instalados. Um detalhe interessante é 
que não é possível colocar os arneses de ombro passando-se o espaço com 
a mão na frente… Não dá. É preciso recolher os antebraços, alcançar o arnês 
com os cotovelos e, depois que o arnês está nos ombros, liberar as mãos. Fi-
xa-se o peitoral ajustado. As cintas da virilha são fachadas e ajustadas. A ex-
pressão “defenda a joia da família” era muito comum durante as instruções. 

Chegou a vez de ligar o tripulante à máquina. O lado esquerdo 
do cinto contém uma argola chata, chanfrada e móvel (apoiada na mangueira 
do iniciador) que aceita, sucessivamente, a argola oblonga do cabo de acio-
namento da caixa de abertura automática, o suspensório esquerdo, o quinto 
apoio (quando existe), o suspensório esquerdo e, no chanfro, além de restar 
uma ponta perfurada que vai receber o gancho de travamento do cinto que 
está na parte direita dele. Tudo está frouxo. Ajustá-los, depois - os suspensó-
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rios, os cintos e, finalmente, o quinto apoio é a missão seguinte. No caso dos 
aviões que exigem jarreteiras, estas iniciam a amarração, uma vez que não é 
possível alcançá-las depois de amarrado ao cinto e suspensório. 

Coloca, ajusta e trava o capacete, conecta o oxigênio na placa, 
inspeciona o ajuste da máscara e testa o fluxo de oxigênio a 100%, sob pres-
são. Com a mão esquerda, instala o culote anti-G na sua válvula de pressão. 

Agora tripulante e máquina são uma entidade única. Aquele ser-
vindo-se das possibilidades que esta lhe concede, e respondendo à técnica e 
à arte daquele! 

Logo antes da partida o tripulante retira os pinos de segurança 
da cadeira e os exibe ao mecânico que responde com os dedos quantas fitas 
viu. O mecânico responde exibindo as fitas de travamento do trem de pouso; 
o tripulante reconhece com um meneio de cabeça. 

A ejeção 
A ejeção existe nas aeronaves militares para assegurar que, 

quando o voo se torne incontrolável, o piloto ainda tenha uma possibilidade 
de servir-se do paraquedas que possui. Surgiu no fim da Segunda Guerra 
Mundial quando, às vezes, o tripulante não conseguia romper a tensão super-
ficial do ar a altas velocidades e projetar-se para fora do avião. A ejeção só 
será proveitosa, quando todos os componentes do sistema funcionarem cor-
retamente e na sequência desejada, quando não houver nenhum contato do 
tripulante com nenhuma parte do avião, e, também, quando o paraquedas se 
abrir antes de o tripulante cruzar o mesmo plano horizontal em que ela ocor-
reu. Fora destas premissas, o sucesso da ejeção é incerto. É aqui que está o 
“x” da questão. 

É raro, entretanto, que uma ejeção seja necessária em voo con-
trolado. Certamente, no caso mostrado ao lado, o piloto tinha comando sobre 
a aeronave. Note a sequência de ejeção da capota, iniciação do foguete de 
ejeção (que ainda está queimando) e, principalmente, a atitude de nariz alto 
que sugere, provável “climb” positivo. Esta foto será única por muitos anos.  

Há fundada suspeita de que o Mauro, provavelmente sem motor 
mas com comando sobre a aeronave, abandonou o circuito, aproou a lagoa e 
depois ejetou. A capota e a cadeira do instrutor não estavam junto ao grosso 
dos destroços. No T-33 em que ele voava, o procedimento de ejeção começa 
pela extração da capota seguida da cadeira-de-ejeção do instrutor (atrás) pa-
ra só ejetar a cadeira da frente, a do piloto um segundo depois da cadeira do 
instrutor. 
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Talvez tenha sido este o segundo que faltou ao meu amigo Mau-
ro.  

Na situação mais provável, o vetor avião pode não ser reto e ra-
ramente será horizontal. Perigo! A resultante da aplicação do vetor cadeira 
pode não ser reto e, pior, pode não estar apontado para cima. A posição do 
vetor avião é crucial para o sucesso da ejeção. O artigo que me coube tradu-
zir em 1966, ensinava que o desejo de afastar-se do avião em pane durante 
uma ejeção sempre estará presente quando o “climb”96 estiver estabilizado 
em uma indicação positiva (climb positivo - ponteiro acima da horizontal = su-
bida efetiva). Lembremos que o climb é o instrumento de voo mais retardado 
que há. A estabilidade do climb em indicação positiva só ocorre quando todo 
o avião está, realmente, em subida, não somente em atitude de subida (nariz 
para cima) situação em que o climb tanto pode estar indicando um voo nive-
lado como um voo em descida. 

A manobra “zoom” 

A “manobra zoom” é, 
portanto, a introdução de um vetor 
avião voltado para cima; que vai 
assegurar ao tripulante a certeza 
de que, quando passar outra vez 
pelo mesmo plano da ejeção, já se 
terão esgotado os quatro ou cinco 
segundos necessários à completa 
abertura do pára-quedas. Como 
fazê-la? 

Se ocorrer uma 
emergência, interferem na decisão 
a presença ou ausência de con-
trole sobre a aeronave e a pre-
sença ou ausência de empuxo (ou 
tração). 

 1- Se você NÃO 
tem o controle da aeronave, 
EJETE IMEDIATAMENTE. 

 2- Se você não 

                                                             
96 Climb – IVV - Indicador de velocidade vertical. 
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tem empuxo mas tem controle, tente pousar, Se não tiver onde pousar, 
EJETE.  

 3 - Se você perdeu o empuxo mas controla a aeronave 
(como o meu amigo Mauro) e não vê outra alternativa senão a última 
chance da ejeção, desça a aeronave em velocidade maior que a mínima 
de controle ATÉ QUALQUER ALTURA, e cabre a aeronave bruscamente 
para uma situação de nariz alto. Assegure-se que o CLIMB esteja 
POSITIVO. EJETE antes de o “climb” voltar a zero, o que vai ocorrer, fa-
talmente! 

A esta puxada violenta o povo americano dá o nome de “make a 
zoom”. Daí o nome da manobra. 

As primeiras ejeções no Brasil 
A primeira ejeção no Brasil ocorreu após um pouso de um F-8. A 

aeronave pousou na praia, logo para dentro da linha d’água e instalou-se fogo 
na cabine. O piloto ejetou, para cair ao mar, um pouco mar adentro, com o 
paraquedas ainda fechado. Salvou-se. 

A segunda ejeção foi a mal sucedida ejeção do Mauro. 

O tenente Chagas ejetou-se de um T-37 depois de colidir com 
um urubu que, já todo desmembrado, separou-se em duas partes ao encon-
trar o capacete do aviador. O fedor que o instrutor ejetado exalava dentro do 
H-13J que o recuperou na curva-base do procedimento para pista 01 de Pi-
rassununga era tão grande que as portas foram abertas e o helicóptero foi 
posto a voar derrapado para afastar aquela praga. O único ferimento que o 
aviador teve foi um arranhão na testa. 

O Ten. Leão e seu aluno, Maj. Remy, ejetaram-se em Pirassu-
nunga de um T-37 em parafuso sem controle. 

Há uma ejeção, infelizmente, da qual devemos nos envergonhar. 
Quando os T e os TF-33 foram desativados, a FAB os espetou em postes ou 
os distribuiu para o que conviesse ou interessasse. Não se sabe se ocorre-
ram “indenizações” ou “pagamentos” ou não. Um destes foi parar num edu-
candário existente na face Oeste da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã.  

Nos primeiros anos da década de 80, o dono do educandário en-
tendeu-se com o comandante da Base Aérea de Cumbica que destacou um 
funcionário para repintar o avião exposto ao tempo fazia anos. Pois bem, não 
se sabe por quê, o funcionário, acocorado no assento dianteiro do T-33 acio-
nou o sistema de ejeção e – pasme – a cadeira funcionou. O pobre homem 
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passou por dentro da capota (parece que a carga da capota não acendeu) e 
foi cair vários metros adiante, com um poli traumatismo fatal. Ressalta a ir-
responsabilidade inicial de quem cedeu a aeronave ainda equipada com arte-
fatos explosivos conectados e úteis. No aeródromo de Assis (SP), existe um 
T-33 [originariamente doado a Fausto Jorge, de Vera Cruz (SP)] espetado 
num poste. Será que também está carregado? E o T-26 da Av. Olavo de Fon-
toura? E o F-5B PT-ZRX que está ou esteve estacionado no pátio do QG IV? 
Sei não. Fui ver. O PT-ZRX está sem as cadeiras. 

A ejeção do Harrier  
No clipe http://www.youtube.com/watch?v=a5uEguTYq3U há (ou 

havia) a ejeção de alguém a partir de um Harrier em voo pairado. Aos 5 se-
gundos do vídeo, o piloto perde potência, aos 7 segundos ele ejeta. 4 segun-
dos depois, o paraquedas abre, mais dois segundos e EXATAMENTE na ho-
rizontal da ejeção, a cadeira se separa permitindo ao aviador tocar na água 
sobre a espuma da queda da aeronave. Certamente aqui não havia possibili-
dade de realizar a manobra zoom, mas, ainda aqui, com uma cadeira-de-
ejeção de última geração, o pára-quedas estava aberto e o tripulante pode se 
explicar direitinho.” 

Atualização – 08/07/2013 

A “sorbonne da caça” (assim autodenominada) produziu 15 
caçadores no ano de 1966. Destes 14 eram oriundos da turma E. Aer. 65 e 
um era remanescente de turma anterior. Agora, já no ocaso, alguns cole-
gas de turma se reúnem, quase diariamente, por meio eletrônico, para 
trocar experiências, vivências, cuidados e alegrias. A estes se juntou, re-
centemente, um daqueles 14 caçadores. 

O caçador recebeu, de outrem, um exemplar deste artigo de 
minha lavra. Na conversa do dia 08 ofereceu lembranças, e ativou algu-
mas que eu já não tinha mais, sobre o evento descrito nesta parte, o aci-
dente de Mauro Cavalcanti de Albuquerque. Vou transcrever a conversa e 
as memórias revividas na ordem em que ocorreram naquela data fatídica, 
sem referência a qual de nós dois se lembrou delas. 

O meu interlocutor, enquanto estagiário, perfeitamente inte-
grado no espírito da turma, dava-se bem com os instrutores. Esteve de 
serviço (OOP97) no dia anterior. Ao chegar ao Esquadrão, surpreendeu-se 
                                                             
97 Oficial de Operações à Base. 
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com a sua escalação para ser número 498 em missão de tiro terrestre. Pro-
curou pelo auxiliar de operações e informou não estar disponível para 
aquele voo. É de se notar que, na fase de tiro, ocorria pungente competi-
ção entre os instrutores pelas melhores marcas. Era uma competição de 
“faca na boca.” Mauro foi em seu lugar. Ala do segundo elemento da es-
quadrilha, se não me engano, de ouros. 

Ao recuperar de um passe de ataque ao solo, Mauro informou 
o abandono do circuito de tiro por “fumaça na nacele”. O líder da esqua-
drilha (o avião seguinte no circuito), que deveria acompanhá-lo no retor-
no à base, foi dispensado pelo próprio Mauro que fez curva à esquerda ao 
recuperar do mergulho. O líder ficou no circuito.  

Aqui cabe um parêntese. O T-33 é equipado com um motor de 
fluxo centrífugo, vale dizer, o compressor empurra o ar já comprimido 
contra a carcaça externa do motor 
em direção às câmaras de com-
bustão. A turbina é única e reco-
lhe os gases da combustão dire-
tamente das câmaras dispostas ao 
longo do eixo. Exatamente no 
maior diâmetro do motor, e entre 
ela e a carcaça do avião, há uma 
parede-de-fogo. As ocorrências 
anormais são transmitidas ao piloto por luzes de aviso. Aquecimentos à 
frente da parede–de-fogo (chamada área fria) decorrem de danos aos 
acessórios do motor. Os gases destas ocorrências são sugados pela toma-
das de ar condicionado da cabine e geram “fumaça na nacele”. O supera-
quecimento (seção fria) é informado por uma lâmpada amarela. As provi-
dências, neste caso, são muito simples. Já o “fogo a bordo” é sentido por 
um sensor que fica atrás da parede-de-fogo (chamada área quente), por 
inflamação dos equipamentos colocados ali, notadamente cabos elétricos 
e hastes de comando. O fogo a bordo é anunciado por uma lâmpada ver-
melha, como convém. A ocorrência de ambas luzes de alarme acesas re-
comenda ou o pouso imediato ou a ejeção. Não há nenhuma outra indica-

                                                             
98 Ala do segundo elemento. 
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ção ao aviador na ocorrência 
de fogo a bordo. Nem a tempe-
ratura de combustão se altera. 
Ela já está no máximo possí-
vel. Fim do parêntese. 

Já na perna do 
vento, Mauro reportou “fogo a 
bordo.” A situação era crítica 
e o aviador não tinha como 
saber. Um outro avião – como 
o do líder da esquadrilha que 
não acompanhou o estagiário - 
teria visto o rastro de fumaça 
que ele, certamente, soltava. 

Os primeiros mili-
tares da FAB a alcançarem os 
destroços na lagoa da Paran-
gaba encontraram que o para-
quedas (dorsal, anexado à cadeira) estava aberto e sob os destroços do 
avião. O Mauro tinha ejetado, alguns segundos antes de o avião colidir. A 
posição relativa indicava, aos olhos dos aviadores que estavam ali, que a 
ejeção se consumou com a aeronave no dorso. 

Os planos de cauda (leme vertical e profundor) do T-33 são 
mecânicos e de atuação direta. O compensador é elétrico. Cabos de aço 
flexíveis, e fios, percorrem toda a extensão da fuselagem entre o manche e 
os pedais e as alavancas de atuação, nas peças. Com certeza pifou muito 
antes dos comandos mecânicos.  

A minha impressão, durante todos os anos que separam o 
acidente da data de hoje, sempre foi a de que Mauro comandou, intencio-
nalmente, a colisão naquela lagoa. A posição do avião e a situação do ve-
lame indicam, sem sombra de dúvida, que esta impressão estava errada. 
Não. Mauro, certamente, foi impedido de controlar o avião, e a ocorrência 
da colisão no local mais favorável foi fruto da sorte. 
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Eu não vi os destroços do avião depois do acidente; acho 
mesmo que nenhum estagiário viu. Se dependesse de mim, eu teria desa-
parecido com eles àquela plateia. 

O desligamento da caça – O estranho no ninho 

A caça é um estado de espírito! O piloto de caça – o verdadei-
ro – repete nos parâmetros de velocidade, ímpeto, mobilidade e poder; 
aos esquadrões da velha Cavalaria de outros tempos, inclusive no nome 
das frações operacionais. Até as canções de ambas encontram-se em al-
guns poucos pontos. Diferindo uma da outra, principalmente, no anda-
mento. 

Agressivo, egocêntrico, franco, belicoso e aguerrido, impulsi-
vo e impetuoso, ríspido mas generoso, pronto; tudo isto ele é, não por es-
colha, mas porque se não for, morre na atividade verdadeira para a qual 
foi treinado. Um piloto de caça vê um alvo em cada bolota que encontra; e, 
ajustando os olhos, vê o escantilhão à sua frente. 

Talvez o Ten. Maurício tenha encontrado algumas destas ca-
racterísticas na minha pessoa. Quando lhe perguntei, não respondeu. A 
menos que se lembre e deseje informar, morrerei sem saber. 

A antiga caça admitia outro tipo humano, o “águia99 solitária.” 
Penso seja mais provável que este tenha sido o predicado achado. Orgu-
lho-me, se foi assim. Muitos anos depois, quando pediram um código rá-
dio para a atividade que exercia, escolhi: Carcará – a mais eficiente águia 
que – sozinha - sobrevoa toda a nossa Pátria! 

Um grupo que começou com trinta e poucos e já estava redu-
zido a pouco mais de vinte (acabou com menos da metade) não pode ad-
mitir que solitários habitem seu seio. Muito pequeno o grupo para tal he-
resia. Ainda mais quando se autodenominavam - soube muito tempo de-

                                                             
99 Em inglês – lobo; lobo solitário. 
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pois - membros da assim chamada “Sorbonne da caça.” Era indispensável 
depurar! 

Eu não sei, efetivamente, qual foi o critério para a escolha da-
queles que, nesta fase, seriam desligados da caça. Com certeza, a simpatia 
pessoal e o apelido hão de ter sido considerados. Pegaram o doido, o bu-
fão, o bolinha no centro e mais um cujo apelido não me lembro. 

No meu caso, publicaram, depois de eu ter acabado todo o 
curso, uma decisão de “conselho de instrução” que me desligava, adotada 
45 dias antes.  

Aqui cabe uma lamentável constatação. Na transcrição das 
minhas alterações consta que um “conselho de instrução” decidiu – em 16 
de setembro – desligar-me do estágio de caça, conforme determinado 
item de certas Diretrizes de Instrução. Na caderneta de voo consta que o 
meu último voo de instrução em T-33 ocorreu dois dias depois; e deste 
não há dúvida. Tenho dúvida da realidade do lançamento daquela altera-
ção em meu histórico militar. Há controvérsia. 

Os companheiros que haviam sido desligados anteriormente 
deveriam fazer o estágio de “bombardeio100”, em Natal, no ano seguinte. 
Não nós, nem eu nem os que foram desligados depois de mim. Com o ob-
jeto de tampar o Sol com peneira, inventaram uma classificação nova: ja-
tadores. Que palhaçada! 

Desligado do curso já acabado no 1º/4º GAv, desprezado pe-
los companheiros e desprezando a doutrina aplicada na unidade, casado 
com a mulher grávida de muitos meses, o melhor era eu me recolher à 
minha insignificância, apresentar-me na base aérea para concorrer à esca-
la de Oficial-de-Dia. 

                                                             
100 Liberdade poética. O curso era conduzido em aviões bimotores de transporte executivo, 
com poltronas reclináveis e lavatório! 
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Reencontrei na base, do outro lado da pista e além do Alto da 
Balança, com o Giraldi, um dos companheiros que havia sido desligado lo-
go depois que solou e, agora, trabalhava na esquadrilha de adestramento. 
Chorei as mágoas. Fazia muito tempo que eu não botava os fundilhos num 
avião. Arranja alguma coisa para eu fazer, por favor. Ele me arranjou duas 
viagens “boca podre”. Uma para Parnaíba e outra para Aracati. Bate e vol-
ta. Naquela hora e naquelas circunstâncias duas viagens ótimas! Nem me 
lembro que função eu tinha, se é que tinha alguma! 

Como se verá adiante, lamentavelmente, eu pude devolver, no 
início de 1968, a mesma atenção que teve comigo. Lamento dizer que me 
arrependo, até hoje, como se verá adiante. 

Os estagiários aprovados 

No curso de 1965, foram incluídos na caça quinze oficiais 
(quatorze da turma de 1965 e um de outra turma). Quatro foram conside-
rados “jatadores” e o resto foi desligado. Uma turma que começou com 
mais de trinta, acabou com quatorze. 

De volta a Pirassununga 

No início de novembro de 1966, voltamos para Pirassununga, 
via São Paulo. 

Lembra-se que eu havia ganhado uma passagem de Fortaleza 
para o Sul, na prova do avião? E que não fiz uso imediato com a intenção 
de servir-me dela e transportar a Sandra na hora do nascimento do nosso 
filho? Pois bem, chegou a hora. Em três horas, a minha Sandra barriguda 
chegou ao Rio, passou para um Convair e foi para São Paulo. 

Eu fiquei por lá mesmo, desfazendo as coisas que tinha feito 
para nossa permanência, devolvendo o apartamento e empacotando o 
que queríamos trazer para casa; inclusive uma coleção de aeromodelos de 
plástico que tinha sido orgulhosamente acumulada. As posses dos sete 
aspirantes casados eram tão parcas que um único caminhão de transporte 
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bastou para trazer todas as nossas coisas e ainda, a mudança de um Sar-
gento que também demandava Pirassununga. Heitor, chamava-se. 

Aqui cabe um parêntese. Algumas semanas antes do desliga-
mento, um C-54 pousou em Fortaleza, para pernoite, com trepidação no 
motor número 3. Era comandado por um certo Maj. Fernando. Não podia 
continuar naquele estado e lá não havia nenhum suprimento de C-54. Eu 
era o oficial de operações, cujas únicas utilidades consistiam em apoiar as 
tripulações em trânsito e em controlar o paradeiro dos aviões orgânicos. 
Depois de algum trabalho, o mecânico101 da aeronave localizou a falha em 
um dos conectores de alta tensão do magneto. Estes componentes rara-
mente dão pane, e os nossos aviões a jato não têm magneto. Conectores 
deste tipo não devia haver. Estava armado o cenário para uma permanên-
cia de muitas horas, talvez dias, além do pernoite programado. Fui atrás 
dos meus mecânicos no esquadrão. Levava a pequena peça na mão. “Pro-
curem uma peça igual a esta”, pedi. Já era mais de 11 horas da noite quan-
do o Sargento Pita (armamento) apareceu com uma. Era uma conexão do 
chicote de ignição do F-80. Igual; com o mesmo número de parte. “Chama 
o mecânico do avião.” Trocaram a peça defeituosa, testaram o motor – tu-
do certo – fecharam o anel de velocidade102 e foram dormir. Surpreendeu-
se o comandante da aeronave quando o seu mecânico lhe contou a noite 
que todos tínhamos tido. Agradeceu. Decolou na hora da OMis103. Fim do 
parêntese. 

Pois bem, eu já estava classificado em Pirassununga e pronto 
para ir embora de Fortaleza quando pousou um C-54, outra vez pilotado 
pelo mesmo oficial, agora tenente-coronel. O meu pedido foi simples: 
“Tem uma vaga p’ra mim?” Tinha. Para mim, para a Zunga, B.R.104, e para o 

                                                             
101 Mecânico – Nomenclatura dada aos tripulantes orgânicos dos aviões da FAB encarrega-
dos de verificar, controlar ou reparar defeitos durante as operações aéreas. 
102 Anel de velocidade - Carenagem metálica que cobre o(s) motor(es). 
103 OMis – Ordem de Missão – Documento necessário a todo voo de aeronave militar. 
104 B.R. – Iniciais do sobrenome da perdigueira Zunga. 
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meu pequeno caixote de coisas essenciais. O grosso da mudança (e nem 
era tão grosso assim) iria no caminhão coletivo. 

Desisti do trânsito e apresentei-me no DPEAer. Alertei sobre 
a gravidez da Sandra, que estava em São Paulo, à espera do parto. Resso-
lei105 os aviões de instrução. 

“Ainda é o link-trainer que ninguém gosta? Por favor, me põe 
lá.” 

O Marcelo Daniel 

No dia 1º de dezembro de 1966, ali pelas 10:30, um cabo da 
Seção de comunicações de tráfego aéreo alcançou-me no pátio: “Tenente, 
isto chegou para o senhor. Parabéns.” Procurei por Arnaldo Filizola, então 
respondendo pelo estágio avançado. “Sem problema, Franco, pega o 
1610106 e vai lá. Usa o Marte107”. Fui como estava: macacão, bolachas108, 
botas, faca na bota e revolver na cintura. Cheguei ainda antes do meio-dia. 
Foi um susto na recepção do hospital! 

O Marcelo Daniel não nasceu enrugado. Foi necessário fazer 
uma cesariana na Sandra. Estava completo, saudável e alerta. 

No dia seguinte do nascimento de Marcelo Daniel, minha fa-
mília, Pai, Mãe, irmãs e irmão nos visitaram, ainda no Hospital. Mamãe 
havia feito um mandrião de linho; Papai tinha feito um Cérebro Eletrônico 
artesanal, brinquedo já industrializado, que acendia uma lâmpada a cada 
resposta certa que a criança dava, para presenteá-lo. Em casa, dois dias 
depois, deram à Sandra uma das joias que ela detém com desvelado res-
peito.  

Mais, sobre isto. 

                                                             
105 Ressolar – Solar, de novo. 
106 1610 – T-6D desta matrícula. 
107 Marte – Aeródromo em São Paulo, sede de unidade de manutenção da FAB. 
108 Insígnias de pano usadas no macacão-de-voo. 
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Bibiana Franco Ferreira possuía um colar de ouro formado 
por algumas elipses planas de bom tamanho, arte de seu Pai. No faleci-
mento de Bibiana, os filhos José Maria, Luiz Carlos e João houveram por 
bem desfazer o colar e reter, cada um, uma ou algumas daquelas placas. 
Luiz Carlos mandou empenar adequadamente a placa que lhe coube e 
gravar os dizeres que se vê na foto atual. Lá se lê o nome dele e as expres-
sões Official de Cavalaria e Exército Brasileiro; também o selo da Repúbli-
ca. Zenóbia, sua mulher, minha avó, a usava sistematicamente. Quando 
Zenóbia faleceu, a pulseira veio à posse de meu Pai, que mandou inverter 
o empeno e gravar, outra vez por fora, seus próprios dados pessoais. Deu-
a à minha Mãe, no dia do casamento. Pois bem, garantida a perpetuação 
da linhagem por, pelo menos, mais uma geração, no nascimento de Marce-
lo Daniel, meus Pai e Mãe deram à minha Sandra a tradicional placa, mais 
uma vez empenada ao contrário e inseridos, nos poucos espaços existen-
tes, aproveitando o selo da República, os dizeres: Gustavo Adolfo Franco 
Ferreira / Oficial da Aeronáutica. As três gerações mais recentes estão lá.  

 

A modelo é minha Sandra, atual detentora da joia em questão. 
As falanges distorcidas não lhe tiram o brilho. Sugeri que usássemos a 
mão de uma das noras. “NÃO. A pulseira ainda é minha!”  
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Agora, já em plena idade adulta, Marcelo Daniel tem o seu ter-
ceiro filho – um varão - este de sangue (o primeiro é de afeto). Chama-o 
Gustavo. Perpetua o sobrenome na minha linhagem direta, que também é 
deles. A pulseira caberá a ele, quando Sandra se for. 

O nosso Marcelo tem uma característica singular. Sempre ou-
viu a sua Mãe, e sempre serviu-se dela para as conversas, lamúrias e con-
fidências necessárias. 

Na Rua dos Lemes 

Não havia casa vazia na Vila dos Oficiais, nem eu queria uma. 
Fomos morar na Rua dos Lemes, na cidade. Uma ruazinha simples que, 
um quarteirão ao Norte, fazia a frente da rodoviária recém-inaugurada. 
Da porta de casa via-se a passagem dos aviões de instrução na posição Jú-
piter109.  

Havia um ônibus que levava o pessoal da cidade às suas casas. 
Fazia um pequeno desvio para passar na porta de minha casa. Nós já está-
vamos alojados nesta casinha quando chegou uma notícia pavorosa: O 
caminhão da mudança tinha capotado em Mossoró. 

Os outros companheiros cujas mudanças estavam no cami-
nhão ainda não estavam em condições de ir a Fortaleza, tratar do assunto. 
Fui eu, acompanhado do Sargento Heitor, montados no T-6G110111 1484. 
Chegamos a Fortaleza, depois de cautelosa viagem, para lá ficarmos dois 
dias. O caminhão ainda estava fechado, depois de ter sido rebocado para 
Fortaleza. Entendi-me com a transportadora e com a seguradora assim: 
“Transfere as coisas, no estado em que se encontram para outro caminhão e 
apresenta, neste mesmo estado, aos proprietários lá em Pirassununga. Só 

                                                             
109 Júpiter – Curta perna reta na direção Este, perpendicular e anterior ao circuito de tráfe-
go, por onde os aviões devem transitar para pousar em Pirassununga. 
110 T-6G – Variante do T-6 usado para instrução de navegação rádio. Dispõe de um ADF cu-
jo receptor ficava instalado na cauda e pesava 60 kg. 
111 ADF – Automatic Direction Finder – instrumento embarcado - Rádio compasso. 
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cada proprietário abrirá seu próprio volume por mais danificado que este-
ja.” Os danos havidos seriam ressarcidos após esta inspeção. Assim se 
combinou e assim se fez. Muitos de nós perdemos muita coisa; todos per-
demos as respectivas geladeiras. Nós dois, a Sandra e eu, talvez, tivemos 
mais sorte que todos os outros, só perdemos uma salva de cristal – pre-
sente de casamento – mas também perdemos toda a coleção de aeromo-
delos de plástico que havíamos acumulado desde 1958. O transportador 
tinha colocado as caixas de papelão – mais de dez, estufadas de palha - em 
cima das geladeiras de tal forma que, quando o caminhão entrou no dor-
so, elas ficaram completamente amassadas, com menos de quinze centí-
metros de altura cada uma. O que estava dentro ficou esmigalhado. Isto 
podia parecer uma perda irreparável, mas não foi. 

A minha foi a última inspeção realizada, quando as “mudan-
ças” chegaram. A peça de cristal foi avaliada na cidade mesmo; o trans-
portador comprou outra igual. A geladeira, eu já havia substituído e ele 
me indenizou, em dinheiro, contra a nota fiscal da compra. Passamos aos 
aviõezinhos.  

Dividimos em três partes: aviões completamente prontos; 
aviões iniciados, mas não acabados; e aviões ainda não iniciados. Os pron-
tos se cobrou pelo valor da caixa multiplicado por três; os quase-prontos 
por dois e os outros pelo preço da caixa. A minha coleção de aviõezinhos 
montou nossa casa em Pirassununga, e sustentou o primeiro ano da vida 
do nosso Marcelo.  

Neste período da Rua dos Lemes, dois fatos merecem menção.  

A decolagem do Rio 

A primeira decolagem ocorreu no meio da tarde. Só era pos-
sível ir para o Rio e, no dia seguinte, continuar, a partir dali, pelo litoral 
até Fortaleza. Fizemos assim: estacionamos defronte e de frente ao tor-
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reão da DR112. Na manhã seguinte, tanto meu Pai como minha Mãe, foram 
ao aeroporto. O Heitor já havia preparado o avião e não cabia mais que 
despedir-me deles. Era a primeira vez que me veriam pilotar um avião.  

O motor tossiu sua tosse normal, largou a baforada de fumaça 
pelo escapamento e estabilizou-se para o aquecimento. Nesta hora, eu 
olhei para fora e para frente e os vi, abraçados, os meus dois Velhos, jun-
tinhos. Chequei o avião ali mesmo e, encontrando tudo normal, acelerei 
para girar à direita. Acenei. Estavam abraçados e juntinhos. Fui decolar da 
20113. Na corrida de decolagem, depois de recolher o trem, olhei de novo; 
estavam abraçados e juntinhos. Na perna do vento olhei mais uma vez; es-
tavam abraçados e juntinhos; virei para a proa Leste, desejada. No litoral 
de Niterói, sobre a estação das barcas, derrapei um pouquinho para poder 
olhar o torreão, mais uma vez. Eu juro que eu os vi, lá, no mesmo lugar; 
estavam abraçados e juntinhos. 

 
Pouco antes da morte da minha Mãe, em 1996, estando Ela 

com 89 anos, falei sobre este episódio. Ela enrubesceu e gaguejou ao con-
tar que haviam ficado ali por vários minutos, enquanto viam um minúscu-
lo pontinho no horizonte longínquo. Disse que viram a derrapagem sobre 
                                                             
112 DR – Diretoria de Rotas – Antecessora do DEPV. 
113 20 – Indicativo da pista de Santos=Dumont, que aproa o Pão de Açúcar. 
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Niterói. Muito depois de o avião sumir no horizonte meu Pai disse: “- Ele 
não vai voltar. Vamos p’ra casa.”  

A permanência em Ilhéus 

Durante a volta, em Ilhéus, alcançamos uma frente fria que 
subia o litoral. Ficamos lá por dois dias. Alojados no próprio DPV114 do ae-
roporto e aos cuidados quase paternais do Suboficial comandante do des-
tacamento e de sua Mulher. Vários anos depois, haveria de encontrar-me 
com eles, em Assunção, nas mesmas circunstâncias; nós precisando de so-
corro e o casal pronto a dá-lo. 

O Capitão Capelão Sebastião 

O capitão capelão Sebastião fazia serviço de religião até a 
bordo de avião. Apresentando-se desta forma a um aviador durão daque-
las épocas, ouviu de resposta: “Está apresentado. Quinze dias de prisão!” 

Um dia, Tião ia para a cidade na sua Vemaguete115 marrom. 
Eu pedi carona. Ele deu, desde que eu o ajudasse numa pequena tarefa 
que ainda tinha por fazer. “- Lógico, 
Capelão.”  

Nesta foto, o Capitão 
Capelão Sebastião é o da direita. 
Qualquer analista iniciante encon-
trará as enormes diferenças estam-
padas nas faces dos três persona-
gens fotografados juntos; e eram, 
mesmo, radicalmente diferentes. A 
bondade permeava Sebastião. 

Início de parêntese. Du-

                                                             
114 Destacamento de Proteção ao Voo. 
115 Vemaguete – Caminhonete feita pela DKV, com motor de 3 cilindros de 2 tempos. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 132 | 

rante a instrução aérea, o rancho mandava para os hangares, logo depois 
da primeira decolagem de cada turno, uma ou duas cestas de padeiro, 
enormes, cheias de pequenos sanduíches; e um ou dois camburões de aço 
inoxidável com chá-mate quente, morno ou frio (o “brochante”) ou grose-
lha (o popular “suco de paquete”).  

Quando o pessoal do primeiro tempo de voo pousava, depois 
da instrução, já não havia mais nada. Os que estavam no chão, apesar de 
alimentados pelo almoço recém servido (ou pelo café da manhã), tinham 
comido e bebido tudo. E eles ficavam na fome. O conflito era constante. 
Fim do parêntese. 

O primeiro turno da tarde havia acabado de decolar; o segun-
do turno ainda não tinha chegado. Dentro da Vemaguete do capelão lá es-
tavam seis latas das que atualmente se usa para tinta, de 18 litros, sem 
identificação e completamente limpas, por dentro e por fora. Estacionou 
nos fundos de um hangar. Levamos três latas, cada um de nós. Transferi-
mos para as latas todos os sanduíches. 

A chegada ao asilo infantil da Avenida Newton Prado, na ci-
dade, foi cercada de um alarido infernal. O capelão chegou. Hoje temos 
sanduíches no lanche! Ele olhou para mim, como a se justificar, e disse 
“Sabe, né, Franco, faz mais falta aqui!” Não sei se algum dia o pegaram. 
Tomara que não. 

A viagem a Natal 

A Força Aérea Brasileira tem razões que nem ela mesma en-
tende! O General Ribas tinha razão! 

Certo momento eu fui escalado para compor a tripulação que 
levaria três pneus de bequilha de T-6 desde Pirassununga até Natal. O 
outro piloto era colega de turma, oriundo da caça, onde foi aproveitado e 
muito, muito mais antigo que eu!  
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Na primeira pernada – até Belo Horizonte – ele pilotou e eu 
naveguei e fiz as comunicações externas. Ofereci algumas correções de 
proa. Paramos lá por algumas horas para apertar a gaxeta116 da hélice.  

Na segunda perna, até Ilhéus, eu pilotei e ele devia navegar. 
Na primeira pergunta que lhe fiz por interfone, uns quinze minutos de-
pois da decolagem, recebi a desconcertante resposta: “Sei lá, Franco, eu 
não estou olhando estas coisas.” Do bolso da panturrilha, saquei o compu-
tador E-6B ganhado em Fortaleza e uma carta da área. Era tudo que eu 
precisava para fazer a minha missão e a dele, sem prejuízo da segurança 
de nós dois! Constatei que não seria possível chegar a Ilhéus sem desobe-
decer as regras em vigor e sem desatender o plano de voo apresentado. 
Mudei a proa para Caravelas. Malgrado as objeções que fez, persisti. Dor-
mimos em Caravelas, o pior pernoite que passei em toda minha vida! 

A outra perna era para São Salvador. Ele pilotava. Decolamos 
cedo, baixo (mas não muito) pelo mar. Depois do través de Ilhéus, o tem-
po começou a fechar e ele começou a baixar, apoiado no já impreciso sinal 
do ADF. Demos de cara com o Farol da Barra, já sob chuva forte e raios. 
Desviou para a direita e foi forçado a baixar muito, até colar nas praias de 
dunas. O risco daquela operação era imenso. O ADF endoidou; apontava, 
com desconcertante presteza, todos os raios. Nós dois vimos a cabeceira 
27 da pista de Salvador. O rádio e o interfone não falavam mais, eram es-
tática pura. O comandante da aeronave fez uma curva à esquerda e – ra-
sante - meteu-se para dentro do continente. Ele viu uma faixa de asfalto 
novo no través esquerdo e pousou nela. Desviou, com sucesso, dos carri-
nhos-de-mão, das vassouras, dos dois lançadores de asfalto e do rolo 
compressor que lá estavam abandonados. Parou na própria pista e redu-
ziu o motor, permitindo, desta forma, que o VHF117 funcionasse, ainda que 
mal e porcamente. A torre estava se esgoelando por nós. “Calma, Salvador, 
                                                             
116 Gaxeta – Anel de couro que veda a fuga de óleo pelo cilindro de atuação do passo da hé-
lice. 
117 Rádio comunicador de alta frequência. 
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nós pousamos numa faixa asfaltada, que parece ser uma pista, na direção 
130.” “NÃO! Esta pista está em construção!” O motor foi cortado e nós fi-
camos dentro do avião até que um jipe aberto do oficial de operações nos 
tirasse de lá. A frente fria estacionada durou mais três dias. 

Depois de acomodado no cassino, passei um rádio para Piras-
sununga: “PARTICIPO NÃO PROSSEGUIREI MIS VIRTUDE INDISCIPLINA 
DE VOO REALIZADA PELO CMT ANV PT RETORNO PRIMEIRO CAN PT 
TEN FRANCO FERREIRA”. O primeiro avião que pousou lá, três dias de-
pois, foi um CAN com destino ao Rio. Embarquei nele. 

Esta foi a primeira missão de que participei compondo tripu-
lação com oficial mais antigo que eu (exceção aos voos de instrução). Não 
gostei. Só repeti a façanha mais três vezes, sempre por justificadas razões. 
Desta forma, a quase totalidade dos voos que fiz, ou eu estava sozinho ou 
era o mais antigo a bordo, o comandante. Destarte quase todos os voos 
que fiz correram sob minha única e exclusiva responsabilidade. 

Silvia e Luiz Fontanari 

Na esquina da ladeira da R. Padre Antônio Van Ess com a Rua 
XV de novembro, faceando esta, havia uma loja de ferragens, daquelas an-
tigas, onde era possível encontrar tudo e qualquer coisa, desde garruchas 
até linha de costura, passando por pregos, parafusos, porcas, lâmpadas e 
toda a outra variedade de artigos e utensílios das antigas lojas de ferra-
gens. Dominavam, ali, Luiz e Silvia Fontanari. Luiz Antônio e Silvinha os 
ajudavam. 

Os Fontanari nos “adotaram” e nós a eles. Certamente porque 
se encantaram com a figura do Marcelinho no seu carrinho de bebê, mas 
também porque eram tratados com o respeito que humanos merecem. 
Devolviam em carinho. 

Há quatro episódios marcantes: 

O carrinho do Marcelo - Meados de 1968 
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Sandra parou o carrinho do Marcelo fora da porta da loja dos 
Fontanari, para conversar com a Sílvia. Entrou na loja. Alguns segundos 
depois, olhou para o carrinho. QUE NÃO ESTAVA LÁ. Em dois passos al-
cançou a calçada para vê-lo – sozinho – uns três metros adiante, escondi-
do pela coluna da loja. O Marcelinho tinha descoberto que, esticando-se 
na cadeira do carrinho, podia alcançar a roda dianteira direita com o pé 
do mesmo lado. Aplicou ao seu carrinho de neném, a autopropulsão. Ago-
ra era necessário parar e travar o carrinho para que ele não saísse por aí 
procurando encrenca.  

23 outubro de 1968 

Deixamos o Marcelo na casa do Luiz, encasulado em seu car-
rinho de criança e fomos ao baile. Silvia o colocou num cantinho da sala, 
de onde podia vê-lo debaixo da luz fraca. Quando olhou para verificar al-
go, não estava mais lá. Cadê o Marcelo? Estava no outro canto da sala. Es-
tranho, muito estranho. Leva o carrinho de novo à posição inicial – e fica 
de olho nele. Marcelo havia deslocado o carrinho, desde a parte iluminada 
da sala até o cantinho escuro, onde queria ficar.  

A viagem ao Rio no Natal de 1968 

Sandra estava grávida (leia-se: lindamente barriguda) do Pau-
lo. Nós devíamos ir ao Rio e ela não tinha roupa apresentável que usasse. 
Certa tarde apareceu a Silvinha, pedindo que subisse a rampa, Silvia a 
chamava. Foi. Silvia Fontanari havia comprado tecido, preparado moldes 
e estava a ponto de cortar três vestidos para a Sandra usar. Ficaram pron-
tos naquele mesmo dia. Eu ainda me lembro de um deles: de corte ade-
quado, era feito num pano riscadinho de branco e preto e tinha uma gola 
vermelha. Admitia ajuste com o crescimento do ventre. Sandra - grávida 
era uma figura linda – usou-o até o dia do parto. 

Mudaram-se para a granja em Mogi Guaçu 
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Os Fontanari fecharam a loja em Pirassununga e foram explo-
rar uma granja de criação e abate de frangos em Mogi Guaçu. Ficava na 
barranca esquerda do rio, inclinada como convém. De estranhos, só os 
meus pequenos podiam entrar nos galinheiros. O rio encheu. Muito. Lá 
mesmo no Destacamento se podia imaginar que as instalações da granja 
já estavam sendo atingidas. Sobrevoei a área. A parte baixa da estrada de 
acesso à granja já estava intransponível. Voltei, com alguém a bordo do C-
42118. Lançamos um cartucho metálico contendo instruções, atrelado a 
longa fita de crepe vermelho. Circulei enquanto recolhiam o sinalizador 
que tinha caído na pequena propriedade, no pomar, e liam a mensagem. 
Voltei horas depois. Da lista fornecida, pediam sal e arroz. 

Lançamos dois fardos, contendo – um deles, 2 quilos de sal; 
dez de arroz – o outro. Cada fardo era formado pela embalagem original, 
sobreposta por outra, de lona grossa e, pelo menos, duas vezes o volume 
da interna. Todas as embalagens originais rompiam-se, no impacto; con-
tidos os alimentos pelas embalagens externas. Voltávamos, todos os dias à 
mesma hora, para receber uma mensagem de “repita o lançamento” ou de 
“tudo bem”. Uns dez dias depois, divisei que a passagem da estradinha de 
acesso já estava desimpedida, pelo menos aparentava estar transitável 
para o fusca que nós tínhamos. Voltei correndo para casa. Fomos lá, a 
Sandra e eu, para sermos o primeiro grupo que alcançou os ilhados. Vá-
rios vizinhos dos Fontanari foram chamados ao sítio deles. Eles haviam 
dividido as provisões recebidas. Tinham passado a crise da enchente a ar-
roz salgado. 

Osmar José Giraldi - Fevereiro de 1968 

Giraldi, desligado da caça, passou o ano de 1967 em Natal. Foi 
classificado em Pirassununga. Avisou que chegava no dia tal.  

                                                             
118 C-42 – Regente – Pequeno avião de transporte, fabricado pela Neiva. 
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Querido por todos – e por mim também – montamos uma ca-
sinha para que ele pudesse se instalar com a sua mulher, Neusa. A mim 
coube fazer um abajur de pé que foi colocado junto à cadeira de leitura da 
sala. A base era uma roda de compressor centrífugo, encimada por uma 
bomba de treinamento. Havia um tubo de altura adequada e o quebra-luz 
estava feito por um cilindro de papel canson119 em dobraduras geométri-
cas.  

No dia que chegou, jantamos na casa dele. Então ele pediu: 
“Franco, estou doido para voar. Você tem alguma coisa para mim?” 

Eu tinha u’a missão para o dia seguinte. Faria inspeções de 
aeródromos em proveito da 4ª Zona Aérea. Ophir Dualibi, SO Q AT LT120, 
ia comigo. Mudei a OMis para o nome do Giraldi, entreguei todo o plane-
jamento, organizei um voo de readaptação que fizemos juntos. Ouvi de 
Dualibi, meu suboficial mais antigo, que se não fosse eu a pilotar, então 
ele não fazia questão de ir. Substitui-o por Renato Restier, 3º Sargento 
novinho que, recém-admitido no Link, já havia organizado todo o nosso 
arquivo para melhor trabalho dos outros Sargentos. Emprestei ao Restier 
o meu equipamento de voo, desde capacete até as luvas e botas, tudo 
identificado com meu nome. 

Já passava das 4 horas da tarde quando a notícia chegou: aci-
dente com duas vítimas fatais em Assis, SP. Tenentes Giraldi e Franco. 

Viajamos de Pirassununga para Assis numa Kombi, oito a 
bordo. O motorista mais três casais e a D. Neusa. Paramos três ou quatro 
vezes no caminho e, em cada parada eu simulava um telefonema para a 
escola e era “atualizado” dos andamentos em Assis, cada vez piores. Ao 
chegarmos a Assis, paramos a Kombi na entrada da cidade e dissemos à D. 
Neusa que o Giraldi e o Restier tinham morrido no impacto. Fomos dire-
tamente à Câmara Municipal, onde estavam sendo guardados pelo co-
                                                             
119 Papel canson – Grosso, áspero e rijo, montado sobre linho, capaz de manter dobraduras. 
120 Q A LT – Quadro de Artífices – Link Trainer. 
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mandante e por conscritos do tiro-de-guerra local e velados por membros 
da família dela.  

Meu amigo Giraldi havia feito acrobacia a baixa altura, sobre a 
casa do sogro, e não conseguiu tirar o T-6G de um mergulho após um 
looping121. Colidiu com o terreno, exatamente na vertical e com as asas 
alinhadas em um lote vazio, muito perto da casa do sogro.  

Meu amigo Giraldi iniciou uma novidade na minha própria 
vida. Foi com este acidente que efetivamente entrei na atividade do 
SIPAER, na investigação – mas, principalmente, na prevenção – do aciden-
te aeronáutico. Tudo era meio empírico. O primeiro manual de investiga-
ção mal havia sido impresso. 

Os três de Ribeirão Preto 

Diversos grupos de aeroclubes da região Mogiana frequenta-
vam o DPEAer, com maior ou menor intimidade. Não foram poucos os mi-
litares que, lá mesmo no destacamento, colaboraram com as entidades 
desportivas (em realidade, muito mais que 
desportivas: Formadoras dos tripulantes da 
Aviação Civil.) em qualquer uma da multi-
dão de atividades que precisavam realizar. 
Ainda em 1967, apareceram três indivíduos 
de fina estampa. RAFAEL DIRCEU 
MARQUESE (foto), DÁCIO FRANCO DO 
AMARAL e ANTÔNIO RODRIGO MARTINS 
FILHO, sendo que este já havia treinado 
acrobacias no PT-19 do aeroclube de Ribei-
rão Preto, com os instrutores da Escola. Eles 
sabiam que o Departamento de Aviação Civil 
levava em conta os treinamentos simulados 
                                                             
121 Looping – Manobra vertical que consiste em descrever um círculo completo no plano 

vertical. 
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realizados no exterior. E queriam tentar o mesmo procedimento aqui no 
Brasil. Havia um obstáculo: o único lugar que tinha Treinamento Simula-
do ativo era o DPEAer, sob minha chefia.  

Eu já estava preparando os espíritos para que a Seção traba-
lhasse 24 horas por dia. Estavam juntas a fome e a vontade de comer. Sol-
tei um “balão de ensaio” para ver se o comandante haveria de assinar o 
certificado a que os paisanos fariam jus, depois de concluir o curso. “Nem 
morto. Os links são para os pilotos militares.” Foi a triste decisão.  

Continuamos a instrução assim mesmo. MÁRIO MANCINI, 
querido, capaz, exigente e rabugento Sargento Q AT TS122, continuou a 
ministrar-lhes a instrução às noites, a partir das sete horas, até quanto 
aguentassem. Dormiam na república dos sargentos e viajavam a Ribeirão 
Preto nos fins de semana. Concluíram o longo e apertado curso que havia 
organizado para eles e lhes fiz ministrar. 

Cada um deles havia enchido três ou quatro fichas de ativida-
de. Mandei transcrevê-las em datilografia, assinei-as e sai pelo Destaca-
mento, procurando por carimbos. Cada ficha ganhou uns dez carimbos. 
Até a lavanderia carimbou: NADA DEVE! 

Levaram as fichas para São Paulo e a SAC123 aceitou-as e re-
gistrou a instrução nas fichas individuais de cada qual. Rafael e Dácio ar-
ranjaram trabalho logo depois desta epopeia.  

A natural evolução da Aviação cobrou-lhes a vida a ambos. 
Dácio e Rafael foram vitimados pelas emanações gama dos tubos catódi-
cos inicialmente usados nos EFIS124. Acometeu-lhes – a ambos – câncer de 
cérebro. Eu vi o vistoso Dácio definhado no leito de morte. Ao Rafael tive a 
honra de segurar-lhe um laço da urna. 

                                                             
122 Q AT TS – Quadro de Artífices – Treinamento Simulado – Designação recente dos LT. 
123 SAC – Seção de Aviação Civil – Precursora dos SERAC e da ANAC. 
124 EFIS – “Electronic flight information system.” 
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Pousando em Três Corações - 14/01/1969 

Nós ainda morávamos na cidade, na Rua dos Lemes. A minha 
Sandra frequentava u’a manicure na Avenida Newton Prado, onde fica o 
17º RC, lá mesmo onde também fica o orfanato. Já tínhamos um fusquinha 
velho, 60, verde cor de cocô-de-criança-desarranjada, com o qual ela con-
seguia subir as rampas carregando o ventre pesado. 

A cidade mineira de Três Corações está na trajetória da minha 
família. Meu Pai serviu por lá diversas vezes em sua carreira militar, 
quando ainda lá estava sediado o 4º RCD. Foi lá que iniciaram a prepara-
ção Dele para projetar, comandar, organizar, treinar, transportar e com-
bater com o 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado da 1ª DIE, na 
Itália. O rio Verde envolve a ponta do Atalaia onde está sediada a Escola 
de Sargentos das Armas do EB. Na outra margem, a Oeste da Escola, onde 
atualmente existe um condomínio de mesmo nome, o campo de pouso. 
Pousei no Atalaia por duas vezes. Certa feita me mandaram levar um Sar-
gento do Exército até lá. 220 km; uma hora de voo. Sobrevoo de Poços de 
Caldas. Voo sem nenhuma novidade. Pista lisinha, com a grama recém-
cortada. Missão fácil de ser cumprida.  

Vários meses depois, mandaram me chamar no Link-Trainer: 
“-Franco você já foi a Três Corações, não é mesmo?” Respondi afirmativa-
mente. “-Faz o favor de levar este capitão (do EB) até lá.” Sem problema. 
Era um homem de pequena estatura (duas almofadas de assento e outras 
duas de encosto, no T-6), forte e atento. Eu o fiz tirar as esporas das botas 
de cano alto, com medo de enrosco no trilho dos pedais de trás. Ouviu o 
briefing. Ajustei-o na cadeira. Decolamos e conseguimos falar entre nós, 
sem nenhuma dificuldade. Ao chegarmos a Três Corações fiz uma ou duas 
passagens sobre a ESA125 e vimos um jipe sair do quartel. Pronto; já havia 
transporte. Ao pouso! 

                                                             
125 ESA – Escola de Sargentos das Armas. 
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Não havia nenhum sinal de vento; a única fumaça visível su-
bia verticalmente. A pista parecia um tapete. A reta final passava por so-
bre a Escola. Pousei de pista126 e senti a asa direita levantar. Que estranho. 
Contrariei com o manche e a batida foi muito seca. Outra vez, estranho. 
Taxiamos até a construção de madeira que havia na lateral Norte da pista. 
A criançada juntou rapidamente. Ao desembarcar, uma das crianças cha-
mou minha atenção para a frente do avião: Hélice, motor e parte de baixo 
da carenagem estavam pintados de verde. A tomada de ar inferior estava 
cheia de mato. Cada vez mais estranho. A vegetação da pista e do pátio es-
tava, realmente, paradinha!  

Acompanhamos a trilha do capim batido pelas rodas. Eram 
três fitas absolutamente distintas. A fita do meio acabou onde a bequilha 
havia encostado no chão. Um pouco à frente (em realidade, antes, se con-
siderarmos a direção do pouso) a marca do trem direito começava, de fa-
to. Pouco antes, a marca da roda esquerda e o topo de um cupinzeiro seco 
aplainado. Andamos mais um pouco em direção à cabeceira de pouso para 
encontrar um formigueiro redondo com a marca nítida de colisão da roda 
direita. Voltamos ao avião. O setor central do flap estava fechado e empe-
nado. Havia grama até dentro da carenagem do motor. A perna de força 
direita estava ligeiramente empenada para fora. Pior de tudo, o monoco-
que tinha um rombo enorme, exatamente embaixo da cadeira de trás. 

A pista estava lisinha... Com um metro e meio de altura! 

Concluímos: no “palier127” a roda direita tinha raspado num 
formigueiro vivo (isto fez a asa direita subir e empenou a perna de força), 
o tombo não foi sobre a roda levantada, foi sobre o cupinzeiro seco. Fez 
um pequeno empeno na superfície inferior da seção central da asa, fechou 
o flap na marra e abriu um rombo no monocoque, em baixo da cadeira 
traseira.  

                                                             
126 Pouso de pista – Quando se deixa encostar só as rodas principais, antes da bequilha. 
127 Palier – fase do pouso em que a aeronave é colocada paralela à pista e sem motor. 
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O capitão foi fazer o trabalho dele e eu fiquei no campo de 
pouso. Rodei o motor e pude ver que tudo estava em ordem no grupo mo-
to propulsor. Nenhuma vibração, nada. Medi a simetria do profundor e as 
dimensões eram corretamente desiguais. Os encaixes do monocoque na 
estrutura central da cabine (eram quatro parafusos com coxins de borra-
cha) não tinham sofrido nenhum empeno. A pintura que lá existe estava 
íntegra, não tinha havido nenhuma flexão. Igualmente os coxins do berço 
do motor e a perna de força empenada. Não fosse pelo travamento da se-
ção central do flap, pelo rombo no monocoque e pelo ligeiro empeno da 
perna de força, o avião estava em perfeita ordem. O passageiro voltou. 

A conversa foi curta e grossa: “-Eu vou voltar. O Senhor quer 
vir comigo?” Ele entrou no avião e amarrou-se. Eu chequei a amarração e 
revi o procedimento de abandono. Introduzi um detalhe: “-Se eu disser 
“SALTA” não peça confirmação. Vai falar sozinho.” Expliquei sobre o lado 
do salto e que ia subir até 12.000’ sobre Três Corações; depois, em rota 
com sobrevoo de Machado e Poços de Caldas.  

Decolagem e subida sem nenhuma intercorrência, exceto o fa-
to de que a perna direita, empenada para fora, não ficava travada em ci-
ma. A cada minuto era necessário acionar o “push”128 (que se desligava 
vários segundos depois) para fazer a roda subir. Ao nivelar a 12.000’ e 
aproar Machado, chamei o passageiro, sem sucesso. Insisti. Não conseguia 
mesmo. Olhei para trás e pude ver o meu passageiro completamente lívi-
do e com os olhos esbugalhados, cristalizado. Foi só nesta hora que me 
apercebi que a cadeira do passageiro não tinha fundo. O que o meu passa-
geiro via, embaixo do assento dele, era o planeta azul. Não admira que es-
tivesse apavorado. 

Consegui transmitir a situação para Pirassununga. Um expe-
riente instrutor que saia de viagem, subiu até a altura do meu voo e en-
trou na ala. Não havia contato rádio com ele. Sinalizou para eu abaixar o 
                                                             
128 Push – comando do sistema hidráulico. 
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trem. Vi o abaixamento e pude travar ambas as pernas, manualmente. 
Abaixe os flapes, sinalizou. Os externos abaixaram e o flape central ficou 
fechado. Havia simetria. Nenhum risco ao pouso. Vim desde lá de cima em 
configuração de pouso – flape e tudo o mais. Não mexi em mais nada. 

Havia carros de bombeiro na segunda e na terceira interse-
ções; na quarta interseção os jipes de serviço; na quinta, quase no fim da 
pista, o carro de defuntos. 

Garanto que foi sorte, este foi o pouso mais suave que eu fiz 
em um T-6. Sai na primeira intersecção sem nenhum esforço. Cortei o mo-
tor ali mesmo. O passageiro foi afastado de mim com impressionante ra-
pidez. Desapareceu. 

Alguns dias depois, minha Mulher me encostou em um canto 
da sala: “Gustavo”, perguntou, “o que você fez com um capitão do Exército?” 
Comentaram, no salão de beleza, com espalhafato, sem saberem que a 
Sandra era minha Mulher. Rimos muito. 

Touro sentado e a I.R.I.S - 1968 

Qualquer entidade militar que se preste codifica em regula-
mentos as atitudes adotadas por seus membros. Este é o fundamento da 
Disciplina, valor inerente ao militar. A FAB tentava organizar a atividade 
confidencial129 e periódica de inspeção da capacidade física de seus mem-
bros através do regulamento a que chamava de I.R.I.S. – Instrução Regu-
ladora das Inspeções de Saúde. O artigo 1º das I.R.I.S. vigentes em agosto 
de 1968 tinha por “caput” a seguinte expressão: “Aplica-se o disposto nes-
tas instruções nas seguintes situações:”. A partir desta cabeça, o artigo 
enumerava os casos em sequência de letras. A letra “L” determinava: 
“Suspeito de insanidade mental”.  

                                                             
129 Confidencial – Situação específica sobre a vida particular de cada membro da força que 
só pode ser conhecida dele ou de sua cadeia de comando ascendente. Os casos de moléstias 
eram tratados neste grau de salvaguarda. 
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Os diversos setores do Destaca-
mento eram abrigados em construções mo-
dulares semelhantes a um pente de duas fa-
ces, originariamente destinados a servirem 
como paióis de víveres. O agora renomeado 
“treinamento simulado” era faceado, a Oeste, 
pelos dois dentes do hospital e a Este pelo 
dente da administração. No mesmo dente do 
Treinamento Simulado, ficava a SSIJ. Defron-
te, nos fundos do Corpo da Guarda, o Materi-
al Bélico. No revolto período, eu chefiava o 
TS, a SSIJ130 e o Mat. Bel. Convenientemente, 
de qualquer um deles, podia observar os ou-
tros dois. 

Era uma sexta-feira e ocorreu 
depois do FeBeAPi131. Na viela entre a SSIJ e 
o Mat. Bel., estacionou um pequeno agrupa-
mento (um pelotão, talvez) depois de uma 
etapa de ordem unida. À ordem de “Alto” so-
ou a rajada das placas de soleira batendo no 
chão. A “brincadeira” dos soldados resulta, 
frequentemente, em IPM feitos pelo chefe do 
material bélico, para poder reparar ou des-
carregar a arma danificada. Eu não me conti-
ve. Assumi o comando da pequena fração e 
ensinei a forma correta de transpor a arma 
da posição de “em ombro armas” para a po-
sição de “em sentido”. Comandei “arma sus-
pensa”, seguido de “firme”. A tropa toda de-

                                                             
130 SSIJ – Sub-Seção de Investigação e Justiça. 
131 FeBeAPi – Festival de Besteira que assola Pirassununga. 
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positou as armas no solo, com delicada firmeza; menos o soldado que es-
tava exatamente à minha frente, o qual me olhou nos olhos e abriu a mão. 
Repeti a ordem e ele repetiu a desobediência. Mais uma vez repeti; mais 
uma vez ele insistiu na desobediência. Peguei um mosquetão e demons-
trei o movimento correto – não serviu para nada. Fiz um pequeno discur-
so idiota dizendo-lhe “que a arma, sua melhor amiga, sofria com cada que-
da”. Mandei mostrar os mosquetões que já estavam quebrados, exatamen-
te pelo mesmo motivo. Repeti a ordem executando-a, junto com ele, com o 
mosquetão que agora empunhava; ele abriu a mão outra vez. Mandei que 
pusesse o pé onde a arma fosse cair – ideia de jerico! Ele soltou a arma e 
tirou o pé. 

Acabou a calma. Chegou o limite da paciência. Reagi com fir-
meza, muita firmeza. E não só sobre o insolente e indisciplinado soldado, 
mas também outros que se riram com ele. “- Arma suspensa - Firme.” Ne-
nhuma placa-da-soleira bateu contra o solo. Recolheram o armamento, 
inspecionaram o mosquetão daquele soldado quanto a danos e a fração de 
tropa foi a seu destino. 

Na manhã da segunda-feira, o comandante da companhia de 
infantaria de guarda me informou: “-Franco, dois soldados passaram o fim-
de-semana no hospital. Ambos estão machucados.” - Pronto, fedeu. Pensei 
comigo mesmo. “- O comandante do Destacamento quer falar contigo.” Fe-
deu mesmo. 

Sentei-me na porta da sala do comandante enquanto o IG132 
informava minha presença. Ele saiu apontando a entrada da sala, por cima 
do ombro. Entrei. A Santa Ceia estava completa. Todos os sete sentados 
em volta naquela manhã de segunda-feira. 

Touro Sentado, o comandante do Destacamento estava cerca-
do dos oficiais que, habitual e frequentemente - em verdade, permanen-
                                                             
132 IG – Sigla dos membros da Infantaria de Guarda, na FAB, atualmente infantaria da aero-
náutica.  
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temente - ficavam na sala do comando. Eram sete, sempre os mesmos sete 
aos quais, irreverentemente, eu chamava de “santa ceia”. Apresentei-me. 
Falou o comandante do Destacamento: “- Franco, você está doido, você 
enlouqueceu?” Nem eu gostava do apelido nem ele tinha direito de usá-lo. 
Retruquei “- Louco, comandante, é função de quem julga.” “- Pode ir” foi 
a resposta inesperada. 

Aqui cabe um parêntese. O treinamento simulado dispunha 
de treze treinadores “link-trainer” Singer C-60, consumindo pouco mais 
de 1 kW/h cada um, todos montados em torno de servomecanismos com-
postos de válvulas eletrônicas. As frequentes quedas de energia danifica-
vam severamente os equipamentos. Na compra dos equipamentos, a FAB 
comprou (ou ganhou) dois grupos geradores de 10 kW cada, automáticos, 
capazes de impedir dano nos eventos de queda de energia. O hospital - ao 
lado - não tinha gerador. Esta realidade não me agradava nada e os Sar-
gentos técnicos em eletrônica do Treinamento Simulado haviam projeta-
do uma chave de reversão manual e um sistema de informação da partida 
dos geradores, de tal maneira que, em havendo uma queda de energia, era 
possível desligar os treinadores e transferir a energia dos geradores para 
o hospital, tudo dentro do primeiro minuto. Estávamos na fase de fazer as 
ligações no hospital, com a seleção dos equipamentos a serem supridos 
sendo definida pelo médico que exercia as funções de vice-diretor do 
hospital, Dr. Monteiro, bonachão, agregador e simpático. Pessoa do bem. 
Fim do parêntese. 

Duas horas depois, ainda sob forte expectativa do que viria a 
fazer o comandante do Destacamento, chamou-me o médico amigo. Fui lá, 
inocentemente esperando que o assunto fosse a instalação da energia de 
emergência no hospital. Ledo engano. Cheio de dedos, o médico informou 
que o comandante lhe havia determinado fazer um relatório que eu levas-
se ao ISCP133 para ser submetido a inspeção de saúde, suspeito de insani-

                                                             
133 ISCP – Instituto de Seleção, Controle e Pesquisa – sede de bancas de inspeção de saúde. 
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dade mental (IRIS, art. 1º, letra “L”). O médico também era um bom mili-
tar e militar não discute ordem recebida. O sangue ferveu, outra vez. 

Na segunda-feira seguinte o Boletim Ostensivo cantou a or-
dem de inspeção de saúde “suspeito de insanidade mental”, com todas 
as letras. Touro Sentado tinha falado. É bem verdade que falou besteira, 
mas falou. E quando mesmo Touro Sentado fala, ainda que só por discipli-
na, eu ainda obedecia. 

O meu amigo médico entregou-me o maçudo envelope pardo, 
lacrado, para ser apresentado na inspeção. Na avaliação pessoal de Touro 
Sentado e de sua santa ceia, a piada inventada por Guaranys – destemido 
guerreiro do bem – tornou-se verdadeira: o Franco é doido. 

Na madrugada do dia seguinte rompi para o Rio de Janeiro a 
bordo do meu super-fusca 60 com mulher e filho; tralha para uma quin-
zena. Recebeu-me o Pai. Não contei a que ia, e nem Ele me perguntou. Fi-
camos na casa dele. Na quarta-feira fui ao ISCP, muito bem alimentado, ali 
pelas 10:00; mandaram voltar às 07:00 na quinta, em jejum. Voltei – co-
meçou a inspeção de saúde. 

É bem verdade que a inspeção de saúde foi um rotundo fra-
casso. Eu fui ao pau em tudo, até no exame de urina. Não passei na abreu-
grafia, nem fui aprovado na fisiologia. A audiometria foi um horror: surdo. 
No exame oftalmológico, não consegui ler nem uma letra certa, ao menos. 
Algo estava profundamente errado. Resolveram aplicar a bateria de psico-
lógico. Não surtiu efeito. Repetiram. A mesma coisa. Não consegui contar 
nenhum dos quadradinhos, nem completar nenhuma das sequências lógi-
cas, nem descobri quantos tijolinhos havia na pilha incompleta. Tentaram 
os exames psicomotores (máquina de cortar salame, toca-discos de velo-
cidade variável, aviãozinho de mentira, medidor de reflexo e de rapidez). 
Nesta hora confirmaram: este tenente havia sido aprovado inicialmente, e 
em todos os outros exames periódicos subsequentes por engano. A bate-
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ria de exames estava levando mais de uma semana. Era perda de tempo, o 
cara não tem jeito. Ele está louco. 

Tradicionalmente, nas inspeções de saúde que a FAB faz, a 
conclusão cabe ao psiquiatra, que é o último a examinar o sujeito-objeto. 
O meu exame psiquiátrico foi com hora marcada. Segunda-feira às 15:00. 
Encarou-me altivo; e eu a ele, submisso, abatido, acabrunhado, sofrendo 
dos tiques nervosos adquiridos e treinados nas duas semanas anteriores. 

Ele tinha em mãos duas folhas de papel. Cada inspeção gerava 
uma folha onde os índices obtidos pelo inspecionando são apontados em 
três colunas, segundo valores de dez pontos. As colunas da esquerda, 
abaixo do normal; as do centro, sombreadas, normal; e as da direita acima 
do normal.  

O psiquiatra-inspetor: “-Franco, você sabe o que é isto?” Mos-
trando-me as duas folhas. 

“- Sei, não.” balbuciei num imprevisível ataque da gagueira. 

O psiquiatra-inspetor: “-Esta é a ficha da tua primeira inspe-
ção aqui no ISCP. E esta é a ficha da inspeção atual.” 

“- Puxa, que decadência.” 

O psiquiatra-inspetor: “- Franco que tal o teu comandante?” 

Ainda acometido do inesperado ataque de gagueira, balbuciei: 
“-Ex ce ce lente ooooficial. Vai a bri bri brigadeiro logo, logo.” 

O psiquiatra-inspetor: “-Eu me refiro como homem, que tal é 
ele?” 

“- Um grande filho da puta.” 

O psiquiatra-inspetor: “-Eu também acho. Você está aprovado.” 
E me entregou o cartão de saúde que já estava pronto, na gaveta. O Bole-
tim Interno estampa: 
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No raiar do dia seguinte iniciamos o trajeto de volta a Piras-
sununga. 

Outro parêntese. No regulamento que descreve o comporta-
mento normal dos militares (RISAer134) constava a ordem de que, quando 
um destes retorna de uma missão qualquer, apresenta-se ao seu chefe e 
descreve o resultado da missão. Esta apresentação era feita em uniforme 
de passeio completo, isto é, gravata, túnica ou jaqueta e quepe. Nos tem-
pos deste episódio havia uma ordem de que todos os oficiais usariam, 
sempre, armas portáteis. Fim do parêntese. 

Apresentei-me ao comandante do Destacamento que, como 
sempre, estava rodeado da santa ceia. Eu trajava o 5º B, gravata e jaqueta. 
A jaqueta escondia o cinto de guarnição que apoiava o pequenino coldre 
de um revólver calibre .38, com cano de oito polegadas, carregado. O cão 
estava armado e a tramela do coldre impedia seu movimento. No bolso 
esquerdo da jaqueta, com os pelos projetados para frente e para fora, uma 
escova de dente – o único utensílio indispensável para quem vai ficar pre-
so. Em cada bolso (quatro ao todo, dois na jaqueta e dois na calça) um 
maço de cigarros. Na palma da mão esquerda, o cartão de saúde recente-
mente concedido. De pronto o comandante pretendeu me dispensar. Não 
obedeci, declinando o artigo regulamentar que determinava que eu in-
formasse o resultado da missão que me havia sido atribuída. “- Informe”, 
vociferou Touro Sentado, com visível desprazer. 

“- Na última vez que nos vimos, aqui mesmo nesta sala, e na 
frente destes mesmos oficiais, ficou claro que um de nós dois era louco. Eu 

                                                             
134 RISAer - Regulamento interno dos serviços na aeronáutica. 
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fui à Inspeção da Saúde. Eu não sou; eis aqui o meu cartão.” E exibi o cartão 
que tinha na palma da mão esquerda. “- Recolha-se ao cassino dos oficiais.” 
foi a irada resposta. 

Quinze dias de cadeia, no Boletim Reservado. Até que não foi 
muito. O touro sentado fez uma confusão danada na hora de publicar a 
punição, não tinha como enquadrar a transgressão. Deixa p’ra lá, o touro 
dorme.  

 

 
O evento gerou duas distintas consequências muito nítidas. A 

meu respeito espalharam a notícia de que eu não podia ser contrariado. 
Deste momento para frente nunca mais faltou nada que eu precisasse pa-
ra nenhuma das seções ou subseções em que trabalhasse. O Treinamento 
Simulado estourou na instrução. Eu escolhia o dia em que queria voar e o 
tipo de voo que queria fazer. Viajava para onde queria, quando queria e 
usando o que queria. E ninguém 
me contrariava.  

Já a Sandra enfrentou 
reação diferente: afastaram-se to-
dos os poucos conhecidos dela. 
Quando iam se cruzar nas calçadas, 
os outros atravessavam a rua para 
não ter que cumprimentá-la. Afinal 
de contas, se mulher de Tenente 
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era Capitão, mulher de louco tinha que ser desvairada.  

No fim de semana do cumprimento do castigo, o padrinho e a 
madrinha de Marcelo Daniel, foram com a Sandra e comigo fazer um pi-
quenique dentro das instalações do Destacamento. Levaram um farnel 
que comemos na estação de captação d’água. Passeamos pela margem do 
Rio Mogi, eu e Sandra. Contando nos dedos das mãos, não há dúvida. O 
meu segundo filho, Paulo Rafael, foi concebido ao ar livre, neste passeio. 

Paulo Rafael - A partir de 9 de março de 1969 

Nenhum dos meus dois filhos foi “programado”. Vieram como 
manda a natureza, e foram bem-vindos.  

O Paulinho foi alvo, no nascimento, de uma farsa médica que 
demorei muito a esquecer. E só agora, na velhice, consigo falar do assunto 
sem que me sobrevenha desmedida ira. O agente já partiu para outra di-
mensão. 

O pré-natal foi feito lá mesmo, em Pirassununga. Por um mé-
dico ginecologista manjado, tido como bom, filho de Chico Assombração. 
Chico Assombração frequentou o noticiário comum quando de sua morte. 
Havia escrito seu próprio epitáfio que, se não me engano, ia mais ou me-
nos assim: “Eis o fim prosaico de um espermatozoide que penetrou em um 
óvulo, cresceu e multiplicou-se. Xingai por mim.” As “otoridades” da época 
não gostaram da menção ao espermatozoide, nem do pedido de xinga-
mento; a única coisa – dizia Chico Assombração – que se faz com amor e 
intensidade. 

Na hora do parto, era noite, eu que tinha sido retirado da sala 
onde ocorriam os trabalhos e estava sentado no chão, do lado de fora, na 
Santa Casa da cidade, ouvi um grito horrível. Tentei entrar. Obstaram-me 
dizendo que eu ia atrapalhar. 

No dia seguinte, já na cama do quarto, tendo chorado de do-
res a noite inteira, Sandra recebe a visita de u’a “madre-de-caridade” tra-
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vestida em enfermeira-chefe. Este ser desprezível perguntou qual perna 
doía e levantou a direita, até ficar perpendicular ao corpo. Outro grito lan-
cinante! Forçou-a sair da cama e, como não andasse pelas dores que sen-
tia na coluna baixa, vaticinou: “Efeito psicológico do parto.” Não era. Esta-
va errada, com a conivência do médico. Havia duas vértebras fraturadas, 
com espículas projetadas para dentro do canal medular a atritar o feixe 
nervoso principal, na região lombar. Em suma, copiando Chico Assombra-
ção: o parto havia sido uma cagada completa. 

O Paulo nasceu em parto via baixa. Não se pode dizer que te-
nha sido “normal”. Contudo, estava completo, saudável e alerta; mas gra-
ças a Deus, não à equipe que o ajudou a vir à luz. 

As dificuldades que a Sandra teve depois, abordarei adiante.  

Paulinho foi cuidado por ANDRÉ LYRIO FILHO, médico pedi-
atra interiorano. Cuidava de suas otites, rinites e todas as outras “ites”, 
com desvelo. Certa feita, ainda antes de um ano da vida, Dr. Lyrio pergun-
tou-me se eu seria capaz de aplicar uma sequência de injeções doloridas 
no Paulinho, para o bem dele. Disse que sim. Eu deveria comprar um vi-
dro de determinado remédio a aplicar 1/10 de cm3 no primeiro dia, 2/10 
no seguinte até completar o vidro todo, sempre aumentando 1/10 de cm3 
por dia. Eu chorava sozinho antes e depois de fazê-lo.  

O resultado foi bom. Repetimos a dose. As rinites e otites do 
Paulinho sumiram. Ganhou massa e vigor. Vingou, para tornar-se forte e 
esforçado jovem. Era um remédio amargo, mas funcionou. 

Alguns anos depois, de brincadeirinha com os amigos da rua, 
inverteu a posição de estacionamento do carro de um deles junto da cal-
çada, em três movimentos. As rodas que estavam junto ao meio-fio eram 
as direitas e passaram a ser as rodas esquerdas. Consta que o primeiro 
movimento foi levantar a traseira do carro e o colocar perpendicular ao 
meio-fio, o segundo teria sido colocar as rodas dianteiras ligeiramente 
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afastadas e inclinadas em relação ao meio-fio e o terceiro terá sido ajustar 
o veículo na vaga, em sentido invertido. 

Quando Paulinho tinha 13 ou 14 anos, um conhecido nos deu 
cursos de mergulho autônomo ministrados por ex-campeão da modalida-
de esportiva. Havia uma excursão à Ilha das Couves, em Ubatuba, como 
coroamento. Mergulhamos juntos, nós três – eu no meio e cada um dos fi-
lhos em um lado. Lá no fundo (talvez uns 12 metros), tive desmedida e 
desnecessária preocupação com ambos e fiquei nadando de um lado para 
o outro, de modo a manter vigilância sobre os dois. Cansei. Cansei muito e 
usei todo o ar do cilindro. Estava à vista do Paulo quando bateu o deses-
pero. Emergi completamente desesperado, alijando os pesos. Paulinho 
apareceu ao meu lado, na superfície: “- Calma, Pai, que houve? Vira de cos-
tas que eu te reboco.” Levou-me até próximo da pedra defronte da qual es-
távamos e deixou-se arrastar, por uma onda, para a pedra molhada. Agar-
rou-se numa fresta da rocha, quando a onda retraiu. “- Pai, Você consegue 
me dar a mão?”. Eu fui até perto dele, que me travou com a mão esquerda. 
Na onda seguinte, em um único movimento, atirou-me no alto da pedra e 
soltou-se. Disse: “- Pai, eu vou ao barco e te trago uma boia.” Fez isto. Eu 
pulei no mar, agarrei-me à boia e fui, sob escolta, até o barco. 

Paulinho voltou ao local do evento, mergulhou e recolheu 
meu equipamento todo. Ajudei a carregá-lo; depois, a subir no barco. 

Todo o tronco, o calção e as partes frontais das coxas estavam 
retalhados por cortes feitos pela craca, pequenos e profundos. Sangrava 
toda a frente do corpanzil dele. Retirei uma infinidade de espinhos de ou-
riço. 

Aracnoidite – De meados de 1969 até 29/11/1975 

Que nome feio! 

No Aurélio aprende-se: 1- aracnoidite [De aracnóide + -ite1.] 
Substantivo feminino.1. Patol. Inflamação da aracnóide (1). 2- Aracnóide 
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[Do gr. arachnoeidés.] Substantivo feminino. 1. Anat. Membrana serosa 
delgada e transparente que envolve o encéfalo, e fica entre a dura-máter e 
a pia-máter. [V. meninge.]. Trocando em miúdos, aracnoidite é a inflama-
ção de uma das camadas que envolve a medula espinhal e a meninge. Nos 
livros de anatomia é retratada como sendo uma centopeia com a cabeça 
enorme. 

No parto do nosso Paulinho, o parteiro, filho de Chico Assom-
bração, lesionou as vértebras da Sandra de tal forma que espículas fica-
ram atritando as capas da medula baixa até instalar, na área lombar, uma 
infecção irremovível. Médico incompetente, sem conhecimento do que se 
tratava e sem tratamento nenhum, deixou progredir a infecção coluna 
acima até alcançar as vértebras cervicais.  

A reação era dor permanente e lancinante. Nas pernas, inici-
almente; no tronco, a seguir e; finalmente, na cabeça. Não andava, não se 
mexia. Nem cuidou do Paulinho, por absoluta impossibilidade. As indis-
pensáveis tarefas necessárias ao bem-estar do filho recém-nascido foram 
distribuídas entre a avó dele, Antonietta, e eu. Ela durante o dia, eu à noi-
te. 

O Dr. LLOYDE – radiologista – diagnosticou: lesão, provavel-
mente interna, nas vértebras lombares. Crescimento anormal nos buracos 
radiculares, principalmente no lado direito. O Dr. CARLOS SACRAMENTO 
interveio cirurgicamente, excretando as anomalias e fornecendo, por lar-
go período, alívio que já não se conhecia há muito.  

A inversão meteorológica - 6 de agosto de 1969 

Meteorologia esquisita. Muito esquisita. No início da tarde, de 
Oeste infiltrou-se uma densa massa cinzenta. Dizem que cobriu tudo, des-
de o paralelo de Brasília até as pontas do continente. Veio acompanhada 
de ventos muito fortes. 
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A Sandra estava na varanda da casa 12 da Rua D (de face Les-
te), cuidando do Marcelo que brincava no gramado recém-plantado pelo 
seu Aparecido, rude jardineiro que estava se transformando em “empre-
sário” dos jardineiros da Vila. Seu Aparecido era o pai da pequena Maria 
que ia com ele para nossa casa todos os dias, para acompanhar e brincar 
com o nosso Marcelo. Pai e filha eram muito queridos. 

Eu estava no Destacamento, na Seção de Equipamento – no 
segundo hangar - cuja porta dava, exatamente, para Oeste. A Torre de 
Controle ainda era a original, de madeira, construída de sanduíche de pe-
roba, somente accessível por um alçapão, acima da escada externa, no 
chão da cúpula envidraçada. No pátio estava estacionado o primeiro 
exemplar do C-95 Bandeirante, que o então Coronel Ozires Silva havia 
mandado levar a Pirassununga para mostrar aos Cadetes. Julgando pelo 
comportamento natural ao Guerreiro-Aviador-Engenheiro-Visionário, 
acho que foi ele mesmo fazer a apresentação. 

A formação meteorológica, precedida por intensas rajadas de 
vento, deve ter atingido a casa e o campo ao mesmo tempo. O Marcelinho 
não conseguiu se manter em pé e foi arrastado, rolando, em direção às ca-
sas da Rua C. Sandra correu atrás dele e ficaram, os dois, por alguns ins-
tantes, deitados no chão até que ela conseguisse levá-lo de volta à casa. 
Ela classifica os momentos como “horríveis”. No Destacamento, saindo da 
sala do equipamento, eu vi a aproximação da massa, ainda antes que o 
vento precedente chegasse por lá. Mostrei aos mecânicos de pista e subi, 
tão rápido quanto pude, até a torre. Havia dez prefixos em voo de forma-
ção de instrutores, dois eram elementos135. Doze aviões ao todo.  

O turno era do Apolinário, Terceiro-Sargento Controlador de 
Voo que fez vida inteira neste respeitado ofício. Apolinário reconhecia a 
voz de cada um de seus pilotos amigos. A cada qual cumprimentava, com 

                                                             
135 Elemento – Voo de formatura de dois aviões – Conjunto mínimo para combate. 
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posto e nome. Naquele turno, tinha como auxiliar um Cabo da Sala de Trá-
fego. A massa meteorológica já havia atingido o campo.  

A instrução de voo em Pirassununga, naqueles tempos (pare-
ce que até hoje é assim) era conduzida em áreas físicas dentro do polígo-
no geográfico reservado à Academia. Dentro de cada área de instrução 
cabiam quatro aviões, sendo dois na porção alta (acima de 20.000’) e os 
outros dois na porção baixa. 

Quando cheguei à torre, a frequência operacional era uma ca-
cofonia infernal! O Auxiliar tinha a cabeça enfiada nas mãos; não ajudava 
mais nada. O Apolinário, negro forte de sorriso largo e inteligência rápida, 
amigo certo na hora incerta, olhou-me com olhos esbugalhados. Sentei-
me na cadeira dele. Haviam recentemente instalado um VOR a Oeste da 
Pista principal (está lá, no mesmo lugar, até hoje). Na Torre também havia 
um receptor de recalada136, raramente usado. Radar? Nem pensar. Só ha-
via dois no Brasil, um em Congonhas e outro no Galeão; ambos frequen-
temente inoperantes. 

“Deixa comigo. - Atenção Cometas na frequência – Silêncio-
rádio.”  

O Apolinário alinhou as tarjetas de controle. Eu não me lem-
bro mais quem decolou primeiro, mas foi a este que chamei: “- Cometa tal 
– Conta corrente137, nível138 e condição139?” E o instrutor informou – com 
voz calma e pausada - a quantidade de combustível a bordo, o nível em 
que se encontrava e a condição de voo visual, vale dizer, acima do fenô-
meno meteorológico que se instalara. Exigia rapidez, mas não inspirava 
cuidado.  

                                                             
136 recalada – equipamento terrestre que aponta, a direção de onde vem a transmissão rá-
dio. 
137 Conta corrente – código rádio para “quantidade de combustível a bordo”. 
138 Nível [de voo] - altitude, referida em milhares de pés de altitude. 
139 Condição de voo – Presença (ou ausência) de restrições à visibilidade em voo. 
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“Cometa tal – Informe se tem marcação do VOR?” “-Afirmativo” 
foi a resposta firme. “- Atenção Cometas – Check-rádio. Informem conta 
corrente”. O mesmo instrutor que havia sido inicialmente chamado repe-
tiu suas informações. Os outros se seguiram, ordenada e calmamente. O 
Apolinário anotou os momentos das respostas e a quantidade de combus-
tível de cada um na respectiva tarjeta; organizou-as pelos setores de ins-
trução onde estavam e pela quantidade de combustível a bordo.  

Chamei o Cometa com menos combustível e soube que tam-
bém tinha marcações do VOR. Sugeri descer até o nível em que entrasse 
em restrição de voo visual, na proa do VOR, pedindo, ainda, que informas-
se a altitude em que entrasse em voo por instrumento e a radial que usa-
ria para se aproximar do VOR YS. Informou. Avisei aos outros para saírem 
daquela radial. O Aviador informou restrição à visibilidade aos 12.000’. Eu 
mandei o segundo avião com menos combustível baixar para 13.000’ e 
aproar o VOR. Fiz isto com todos, separando-os de 1.000’, uns dos outros. 
O primeiro avião chegou à vertical do VOR aos 10.000’. Iniciou um afas-
tamento para a pista 19. Fez a curva base a 7.000’ e baixou até a altitude 
crítica usando uma marcação140 maior que a prevista na carta. Entrou na 
curva-do-cão141. Voando afastado lateralmente da trajetória desejada, 
surpreendentemente, o instrutor acusou ver a pista. Nós, na torre, só fo-
mos achá-lo vários segundos depois, bastante afastado da trajetória ima-
ginada. Instruções para o toque: Vento de 270o com tantos nós (não me 
lembro) e rajadas até outros tantos. O Aviador pousou. Recalculamos as 
proas de afastamento e de aproximação, os tempos em cada perna e o ta-
manho da aproximação final. “Cometa tal – Livre baixar para 120 na proa 
de YS; afaste na proa tal baixando até 70 - Informe abandonando 130.” Dito 
e feito. Alguns minutos depois, do meio da bruma intensa, apareceu o for-

                                                             
140 Marcação – proa magnética que, do avião, passa sobre a antena do auxílio-rádio. 
141 Curva-do-cão – Trajetória que um avião é levado a cumprir na presença de ventos late-
rais intensos. Constante mudança da proa de aproximação a um apoio no solo. 
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te olho vermelho da luz de passagem do avião, ligeiramente defasado da 
pista.  

À medida que cada avião saía do nível 120, outro era liberado 
para o nível inicial recém-abandonado. Foram recolhidos oito prefixos, 
inclusive os dois elementos. Só a torre falou, mais ninguém! Imperou a 
disciplina do perigo! 

Dois Instrutores que voavam isolados informaram avistar 
campos de pouso abertos. Optaram por pousar neles. Em Pirassununga 
não sabíamos onde estavam, até porque nem eles mesmos sabiam onde 
estavam pousando. A bem da verdade eram campos impróprios, escolhi-
dos num momento de grande ansiedade a bordo. 

O fenômeno dissipou-se com a mesma rapidez como havia 
surgido. O vento acalmou. Não demorou muito para o Bandeirante deco-
lar à busca dos dois aviões ainda ausentes. Encontrou-os logo, um em Ca-
sa Branca e outro em Guaxupé. Os quatro tripulantes - a pé - fora dos avi-
ões inteiros.  

A tarefa estava concluída, somente 30 minutos depois de ini-
ciada. O Apolinário deu baixa nas tarjetas. O auxiliar arrumou a bancada e 
eu desci do banquinho.  

Surpresa! 

Atrás de nós tinham estado, por algum tempo, no mais abso-
luto silêncio, o Comandante do Destacamento, o Comandante do Esqua-
drão de Instrução e vários Comandantes de Esquadrilhas. Eu os saudei 
regularmente e desci. Os aviões que estavam fora de sede foram retirados, 
em voo, no dia seguinte.  

A respeito, o Comandante do Esquadrão de Instrução mandou 
lavrar referência em meu histórico militar. Disse: 
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Quando cheguei à casa, soube da ocorrência por lá. 

Hoje, mais de quarenta e cinco anos depois, tanto Sandra 
quanto eu ainda nos lembramos das sensações daquele dia. 

Muitos anos depois, já na década de 90, chamei a estação de 
aerovia em Bauru. A voz de resposta era conhecida. “- Apolinário?” “- Sim, 
Franco. Mantenha seu nível e, se puder, informe o pouso no destino. Se não 
conseguir via rádio, telefone.” O meu Amigo Apolinário ainda era o Senhor 
do tráfego aéreo atribuído a ele. 

No 17º Regimento de Cavalaria - 25 de agosto de 1969 

 

Pirassununga sedia, desde as mais antigas eras, uma unidade 
de cavalaria do Exército Brasileiro. Nos anos em que vivemos lá, era o 17º 
RC; depois transferido para Amambay – MS. As instalações físicas passa-
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ram a ser usadas pelo 2º BCC142, vindo de Valença – RJ. A família, toda ori-
ginária da Arma de Osório, tinha passagens por estas duas unidades.  

Em 1999 passei na Av. Newton Prado, defronte do portão das 
armas do aquartelamento. Havia dois carros de combate preservados, um 
Peugeot à direita e um Patton do 2º BCC, à esquerda. Ambos haviam sido 
veículos blindados que tinham equipado o regimento de origem.  

Atualmente, o Patton ainda está lá, mas o Peugeot foi substi-
tuído por um M-8 do lado direito. Os M8 nunca foram carros blindados. 
São carros de reconhecimento recebidos pelo Brasil, na II Grande Guerra, 
outra vez - coincidentemente - pelo meu Pai, enquanto comandava o 1º 
Esqd. Rec. Mec.143 na Itália. Bastante para história. 

Tanto como cadete (1965) como já na condição de oficial (67 
a 72), convivi fraternalmente com membros do 17º RC144. Vi terem vida 
normal de um regimento de cavalaria hipo-móvel e assisti a degradação 
que foi imposta ao garboso regimento quando de sua mudança de sede. 
Não cheguei a ver a ocupação das instalações pelo 2º BCC, no qual, outra 
vez coincidentemente, havia convivido nos anos de 1962 e 1963, enquan-
to ainda estava aquartelado em Valença – RJ. Volto ao que interessa. 

Eu e a Sandra exercitávamos equitação no 17º RC. Lamenta-
velmente não me lembro do nome do Subtenente que nos acompanhava 
nas seções de exercício. O Comandante – este as permitia acontecer – era 
Rapozão, apelido respeitoso do Cel. Cav. Raposo. A nossa convivência era 
intermediada pelo Cap. Nelson e pelo Ten. R/2145 Tupã. 

                                                             
142 BCC – Batalhão de Carros de Combate. 
143 1º Esqd Rec Mec – 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado – Esquadrão Ten. 
Amaro; atualmente aquartelado em Valença – RJ. 
144 17 RC – 17º Regimento de Cavalaria. 
145 R/2 - Oficial oriundo dos CPOR – Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. 
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No dia do Soldado de 1968, na presença de uma comitiva do 
1º RCG146, veio um convite para assistir à solenidade militar e para ficar 
um pouco mais. Haveria um concurso hípico acompanhado de churrasco. 
Fomos. O cavaleiro que ganhou o concurso fez a pista com quatro pontos 
perdidos, isto é, havia derrubado uma vara. Eu tinha levado – escondido - 
o culote azul e as botas de cano alto. Depois do churrasco, quando ficou 
oportuno, acerquei-me do Cap. Nelson e pedi para montar um pouquinho. 
“Vou falar com o comandante”; e foi. Na pérgola, estavam os oficiais supe-
riores tanto do regimento como do DPEAer. Eu os vi rirem muito. Só não 
sabia o porquê. O Nelson mandou que eu fosse trocar de roupa. 

O acesso das baias à pista de equitação passa por trás do pá-
tio de desfiles. Só se viam os animais quando já estavam bem próximos da 
pista. Surpresa, outra vez. O cavalariço estava trazendo um burro encilha-
do!  

Não me fiz de rogado e montei no burro, sob as gargalhadas 
de todos. Pode ser que o que vou contar-lhes aqui seja fruto da minha 
imaginação, mas eu juro que não é: O burro manhoso virou a cabeça para 
trás e riu de mim. “- Nelson me empresta este rebenque.” Tesei as rédeas, 
apertei os joelhos, desfiz o pé de bailarina, ainda apoiado nos estribos e 
dei ao animal a informação de “quem” mandava no conjunto. Outra vez 
aprumado no dorso do burro, agora ele obedeceu a todos os comandos. 
De nada lhe serviram os coices, as cabeçadas e o ensaio de corcoveio que 
não conseguia fazer.  

Lá da curva das baias apareceu – completamente encilhado – 
o mesmo cavalo que eu montava habitualmente, e eu estava sozinho na 
pista; a plateia ululava.  

Montei o manga-larga saltador. Eu me sentia muito confortá-
vel, tanto quanto eu nunca tinha estado em toda a atividade equestre an-

                                                             
146 RCG – Regimento de Cavalaria de Guardas. Os Dragões da Independência. 
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terior. A pista da prova que havia sido disputada ali ainda estava monta-
da. Havia um rolo com vara bem no setor onde eu me exercitava e aquecia 
o cavalo. Enfrentei o rolo, com sucesso; fui outra vez e mais outra, sem 
derrubar a vara. Empolguei-me. “- Pista livre!”  

O gênio do riso abateu-se sobre a plateia. A turba gozava; 
“corram todos, venham ver, o aviador vai saltar!” Os cavalariços que ainda 
estavam na pista se puseram ao lado dos seus respectivos obstáculos e eu 
iniciei a pista. Sandra – lá junto do grupo que a tudo assistia - conta que a 
chacota começou desenfreada e foi diminuindo à medida que cada obstá-
culo era transposto. Calaram-se, ali pelo meio do percurso. Eu não derru-
bei nenhuma vara, nem deixei o cavalo refugar. Tivesse participado do 
concurso, teria ganhado. Senti o clima. Aproximei-me da pérgola ao passo. 
Chamei o cavalariço que estava defronte da pérgola e mandei-o acalmar o 
cavalo.  

A pé, ainda na areia da pista, dirigi-me ao comandante do 
DPEAer, em alto e bom som: “- Comandante, o Senhor deixa eu convidar 
qualquer um dos Oficiais do Exército para tentar pilotar nossos aviões? Os 
burros e os cavalos deles nós pilotamos.” “Está autorizado!” 

Rapozão aceitou. À 
noite nos reencontramos na 
festividade organizada; deram-
me uma pequena salva com o 
emblema do EB, como se, sim-
bolicamente, fosse a taça do 
concurso do dia. No dia seguin-
te, Rapozão foi ao Destacamen-
to, recebeu um briefing comple-
to, foi amarrado em um T-37 e 
voou comigo por mais de uma 
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hora, no pôr-do-Sol, o momento mágico de todos os voos.  

A bem da verdade, eu nunca tinha “zerado” uma pista. E para 
poder manter a chama do sucesso inesperado, eu nunca mais montei em 
público. Assim, orgulho-me da meia-verdade repetida aqui: “o meu último 
concurso? Zerei a pista!” Só não conto que também foi a única vez em que 
isto aconteceu.  

Algum 
tempo depois, a Sandra 
me deu de presente es-
ta estatueta equestre. 
Tem a tábua do pesco-
ço igual à do Emboaba! 

Em Piras-
sununga, depois da 
cadeia 

O exercí-
cio - 23 de fevereiro 
de 1970 

Em certo momento da história recente do Brasil, enfrenta-
ram-se as Forças Armadas – incluindo a minha Força Aérea – e grupos 
armados de filosofia oposta à dos militares. Eu era um fio de dente na en-
grenagem dos militares. Os meados do ano de 1970 marcaram atividade 
destes grupos segundo o eixo Sul/Norte, a partir do Vale do Rio Ribeira, 
possível ou provavelmente servindo-se da Rodovia Anhanguera. Nesta 
época, a Escola de Aeronáutica já era chamada de Academia da Força Aé-
rea e o seu destacamento precursor em Pirassununga de DPAFA147. Co-
mandava-o Osório Medeiros Cavalcante. O organograma do Destacamento 
era muito confuso. Eu servia, também, como seu assistente, um primeiro-

                                                             
147 DPAFA – Destacamento Precursor da Academia da Força Aérea. 
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tenente em função de tenente-coronel. Entre as atividades que me eram 
distribuídas estava a de realizar os contatos cifrados veiculados. Também 
funcionava, em proveito do comando do Destacamento, como uma espé-
cie de “responsável” pelas áreas de segurança atribuídas ao DPAFA, inclu-
sive a sua própria. Dava-me bem com o meu Comandante. O quanto falta-
va em intimidade, sobrava em lealdade – de parte a parte. 

O rio Mogi-Guaçu tinha transbordado.  

Em determinado momento, surgiu um rádio cifrado dando 
conta de um movimento ao longo da estrada, com a possibilidade de con-
torno na área do destacamento, ou infiltração, por Oeste. A situação car-
reava certo risco. Era perigosa. No despacho com o Comandante, fiz ver 
que todo o perímetro era completamente desguarnecido, o que impossibi-
litava qualquer defesa das instalações e dos meios existentes lá dentro. 
Entramos em debate franco; a opinião do Comandante era a de que não 
havia nenhum risco. Mas a responsabilidade era minha. Lancei um desa-
fio: Eu entraria no destacamento, à noite, do mesmo modo como faziam os 
SAS descritos por Virginia Cowles, e haveria de deixar u’a marca em cada 
avião, em cada equipamento fixo importante e uma caveira na porta da 
sala dele. O Comandante não acreditou.  

Telefonei ao capitão Nelson, lá no 17º RC e pedi alguns artefa-
tos explosivos de maneira a poder criar uma diversão capaz de descon-
centrar a guarda. Dividi os meus homens em grupos de 3 ou 4 e atribuí a 
cada grupo seu objetivo e seu trajeto de infiltração. 

Marcamos os pontos de reunião e as horas de atuação de cada 
grupo. Nelson falou com Rapozão. Rapozão telefonou para Osório e con-
tou o meu pedido. Osório foi à revista da Bandeira, no pôr-do-Sol, e in-
formou ao Oficial-de-dia e à guarda formada: 

“- Chegou ao meu conhecimento que, em qualquer momento a 
partir de agora, pode haver uma tentativa de infiltração no destacamento 
com o objetivo de simular a explosão de prédios e aviões. É o grupo lá do 
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treinamento simulado, coordenado pelo chefe deles, o Tenente Franco Fer-
reira. Evidentemente, eu não acredito que eles consigam alguma coisa; con-
fio na minha guarda.” e foi embora, deixando a bomba acesa nas mãos do 
Oficial-de-dia, Tenente ALDO CESAR VOIGT, oficial de escol, precoce e 
lamentavelmente falecido.  

Eu ainda estava no quartel. Cruzei com o Sargento da Guarda 
e este sorriu um sorriso torto. “- Que houve, fulano?” “Ah, Tenente, o Se-
nhor não vai conseguir nada, não.”  

Voltei ao Treinamento Simulado e cancelei tudo. Fui para ca-
sa, desacorçoado. 

Aqui cabe um parêntese. Se acontecesse alguma coisa com al-
guém por iniciativa de um dos terroristas então belicamente ativos, os 
primeiros alvos naquela região seriam ou eu ou minha família. Sandra sa-
bia disto e estava treinada para reagir. Havia equipamento capaz de re-
solver a situação, até em casa. Evidentemente, Sandra não sabia dos deta-
lhes das operações reais, mas sabia dos treinamentos, inclusive deste. Fe-
cha parêntese. 

Contei o cancelamento. “- Puxa, Gustavo, e teus homens? Como 
vão reagir?” 

“- Célia148, cuida das crianças.” 

Saímos à procura de José Roberto Ribeiro, 3S Q AT TS149, ca-
bra macho e decidido. “Ribeiro, vamos voltar lá?” “É p’ra já!”. 

                                                             
148 Célia – Maria Célia Stocco – Doméstica querida, amiga e comadre, que trabalhava em ca-
sa e já se tornara muito mais que simples serviçal. 
149 José Roberto Ribeiro – falecido em acidente rodoviário – aparece comigo na foto se-
guinte. 
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Alertei ao Sargento mais antigo do Link que ia faltar luz150. 
Deixamos o Roberto na casa de força do destacamento e fomos para a 
área atrás do Corpo da Guarda. Tínhamos os explosivos que o Nelson ar-
ranjou e um cordel de fogo com duração provável de 12 minutos.  

Montamos a espoleta, enterramos o artefato no chão arenoso 
e, no minuto aprazado, acendemos o estopim. A partir daí, voltamos à ca-
sa de força que fica afastada, junto à Vila dos Oficiais. Já estávamos lá 
quando o petardo explodiu. Assaltamos, eu e o Roberto, a casa de força e 
desligamos a luz da Academia. Tivemos cuidado ao amarrar o operador 
de modo a não machucá-lo. Levei 
o Ribeiro à casa dele e voltei para 
a minha. 

O rio Mogi-Guaçu ha-
via transbordado. Eu e a Sandra 
fomos à Cachoeira de Emas ver 
como estava naquela hora da noi-
te. Encontramos com uma patru-
lha inesperada. “- Como vai, fula-
no, tudo bem?” “Que nada, Tenen-
te, puseram uma bomba no corpo 
da guarda e tem um soldado desa-
parecido;” foi a desconcertante 
resposta. No olhar que troquei com a Sandra vi os olhos dela fora das ór-
bitas. Eu também estava tremendo de medo. Deixei a Sandra em casa e fui 
ao quartel.  

Na guarda reforçada, o Cabo da Guarda sacou a arma151 e bo-
tou na minha cabeça. Logo chegou o Aldo que assumiu a mesma firme ati-
tude. Fomos a pé para a sala dele. O soldado desaparecido (ele tinha sido 

                                                             
150 Lembra – Para ele transferir o gerador ao hospital. 
151 E era uma daquelas Beretta 9mm que disparavam sozinha. 
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colocado num posto novo perto de onde eu plantei o petardo) apareceu. 
Até hoje eu digo que ele correu cinco minutos em direção à cidade e levou 
duas horas para voltar. O Aldo telefonou para a casa do Coronel Osório e 
este se dispôs a ir ao Quartel. Apareceu trajando uma bermuda com as 
pernas remendadas por esparadrapos, uma vez que havia sofrido uma 
pequena cirurgia naquela mesma noite. 

Cada qual contou sua história e o Comandante do Destaca-
mento vaticinou: “- Aldo, enquanto nós estamos aqui batendo papo, nin-
guém sabe o que os homens do Franco estão fazendo agora. Será que eles 
não estão aqui dentro?” Fomos os dois embora para nossas casas. Eu ainda 
não conseguia dormir. Ninguém dorme depois de um lance destes! 

Voltei à casa do Roberto. “Vamos lá?” “Vamos”. A Sandra nos 
levou e voltou para casa. Nós entramos pela casa do Capelão, no lago que 
ficava ao Sul dos terrenos da Academia, onde hoje está o Portão d’Armas. 
Nós dois pintamos os bocais de abastecimento de todos os aviões e a por-
ta da torre. Mandei o Roberto embora e pintei a caveira na porta da sala 
do Comandante. Às cinco e meia da manhã, acordei o Aldo, dentro do seu 
alojamento. 

 
No dia seguinte, o comandante me chamou na sala dele.  

O Comandante: “- Franco, você mostrou a porteira aberta.  

FECHA!” 
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A defesa do perímetro - 18/08/1970 

Papai. Socorro! Evidentemente, eu não tinha competência ne-
cessária para criar um plano capaz de prover a defesa do perímetro do 
Destacamento. Mas eu sabia quem tinha! 

Por mera coincidência, o Treinamento Simulado estava pres-
tes a quebrar um recorde qualquer, e haveria uma comemoração organi-
zada pelo EIA152. Combinei com o Comandante do Destacamento e foram 
trazidos, na véspera, do Rio de Janeiro, meus Pai e Mãe e uma das minhas 
irmãs. O Velho precisava voltar no próprio dia 18 de agosto.  

Na manhã do dia 18, depois de uma conferência com o Co-
mandante do DPEAer, o meu Velho percorreu o Destacamento. Apreciou o 
perímetro do alto da caixa d’água. Em casa, produziu um croqui e relacio-
nou o material necessário. Servia-se, 26 anos depois, da experiência ad-
quirida na Itália, nos malsucedidos ataques ao Monte Castelo quando, com 
duas metralhadoras Browning .50 havia sustentado e defendido o flanco 
direito das tropas atacantes. 

Conversaram, de novo, no almoço e no início da tarde, o coro-
nel Osório e o meu Velho. Prometeu o equipamento bélico necessário que 
obteria em Osasco, por ordem do DPG153. 

O Comandante mandou buscar minha Mãe, minha irmã e mi-
nha Mulher-Companheira em casa, para assistir à comemoração no Link. 
Eu assisti a instrução que era ministrada no salão, inteira. Elas chegaram. 

Na hora aprazada, chegaram o Comandante e o meu Pai. O ca-
dete escalado nada sabia da marca que estava quebrando e surpreendeu-
se com a comitiva presente. Quando completou a missão, o Sargento-
Monitor – que também tinha sido escolhido em razão da sua proficiência 
nas tarefas de sua responsabilidade – ministrou a crítica, assistido de per-
                                                             
152 EIA – Esquadrão de Instrução Aérea. 
153 DPG – Departamento de Provisões Gerais. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 169 | 

to por mim. Não tenho 
certeza, mas acho que 
foi Mancini, o mesmo 
eficiente “rabugento” 
dos “três de Ribeirão 
Preto”. 

Parêntese. 
Na ficha da atividade 
do cadete, ele mesmo 
assina cada instrução. 
Neste caso, especial-
mente, porque eu es-
tava presente, fui eu 
quem assinou a ficha 
daquele voo. Fim do 
parêntese.  

Todos fo-
ram cumprimentados 
pelo sucesso coletivo 
alcançado. Depois do 
brinde, meu Pai acer-
cou-se de mim e, mui-
to baixinho, lembrando-se de seus conselhos do dia do aspirantado, per-
guntou: “-Esta seção é uma merda, e ninguém gosta dela?” Meneei a cabeça 
em resposta afirmativa. “Sois rei da merda!” 

O Comandante do Destacamento mandou que eu o levasse 
para casa, lá no Rio. O voo faz parte de matéria publicada em Poder Aéreo, 
há alguns anos, e transcrita aqui. Por pouco mais de uma hora tive, ao 
meu lado, uniformizado como um de nós, um Senhor de 64 anos, identifi-
cado com os galardões do seu posto na produtiva inatividade. 
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Alguns dias depois, o Comandante do Destacamento mostrou-
me uma correspondência trocada entre ambos: Eu devia ir pessoalmente 
a determinado quartel do exército e receber o material bélico necessário à 
implementação do plano aceito.  

‘Brigado, Pai – mais uma vez.  

O curso de Tática Aérea 

A FAB aplicava aos seus oficiais-aviadores um curso chamado 
de “tática aérea”, ministrado na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a 
qual, naqueles tempos, ficava dentro da Base Aérea de Cumbica. Seis anos 
depois de esparramados por estes Brasis, voltavam a um mesmo teto os 
companheiros, cada qual trazendo suas marcas já fincadas nas respectivas 
personalidades. 

O curso poderia ser interessante, se fosse conduzido com pa-
râmetros atualizados. A “tchurma” era dividida em grupos para exercitar 
os trabalhos. Saíam juntos para pizzas ou churrascos. Isto não era lugar 
para um “lobo solitário” que não gostava nem de bebida nem de bêbados. 
Salvo raras e honrosas exceções, o corpo docente era ridículo. Os ensina-
mentos transmitidos como a fina-flor da aplicação tática do meio de com-
bate aéreo, não passavam de incompetente mímica de opiniões de guer-
reiros de outras terras, fartamente publicados em livros de venda comer-
cial. O “gran finale” do curso foi u’a “manobra” fingida no papel. A cada 
grupo deram um quadro de situação154 que devia ser mantido atualizado. 
O meu grupo foi “dispensado” da manobra de brincadeirinha quando eu 
completei o quadro todo com o único desfecho possível, já nos primeiros 
movimentos. Os outros grupos também foram aprovados, uma vez que 
todos os quadros eram iguais e ninguém errava mais nada. Desconfio que 
a direção da Escola sabia o porquê. 

                                                             
154 Quadro de situação – mapa grande, emoldurado, da área onde se travavam os hipotéti-
cos combates. Destes quadros se pode retirar decalques que vão ilustrar as ordens trans-
mitidas. 
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Este já foi o segundo exemplo da “apologia ao óbvio” ou da 
“exaltação do inútil.” Houve mais um exemplo com o qual convivi. Recu-
sei-me a participar do último. 

“Do T-6 ao T-37 
A atual Academia da Força Aérea nasceu no Campo dos 

Afonsos – RJ com o nome de Escola de Aeronáutica. Em 1964, trans-
feriu o último ano da formação profissional de seus Cadetes-Aviadores 
para Pirassununga, onde já vinha instalando meios terrestres, desde 
1942, denominado Destacamento Precursor da Escola de Aeronáuti-
ca. Os Oficiais-Intendentes da mesma turma continuaram seus estu-
dos acadêmicos no Campo dos Afonsos. Os aviadores da minha turma 
completaram sua formação em 1965 – segunda turma a ser formada 
lá. Muitos voltamos ao berço, agora na situação de instrutores, depois 
dos estágios necessários para adaptação ao emprego bélico das ae-
ronaves. Alguns voltaram de Fortaleza, outros de Natal. Voávamos o 
mesmo T-6 de sempre. E era nele que se ensinava a voar. O T-6, em 
verdade, é a “máquina que separava os homens dos meninos”, no di-
zer de Milton Mallet Aleixo – aviador e crítico notável da Aviação. 

Parêntese. Recentemente, o editor-chefe da revista For-
ças de Defesa e responsável pelos blogs Poder Aéreo, Pode Naval e 
Forças Terrestres, pediu-me um retrospecto da transição dos T-6 para 
os T-37, ocorrida no fim dos anos 60. Obteve fotos com Aparecido 
Camazano Alamino (este também aviador e conhecido colunista e ar-
quivista). Ficou bonito; ajustado aqui. Fim do parêntese. 

 
O primeiro registro de meu interesse pessoal pela Aviação 

ocorre no inverno de 1950 ou 51, no jardim da casa nº 12 da Av. Du-
que de Caxias, na Vila Militar, ao lado do quartel da 1ª D.I. Logo no 
raiar do Sol, havia um P-47 voando muito alto, fazendo o que, depois, 
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aprendi serem sucessivos “loopings”. O fato não passou despercebido 
à argúcia de meu Pai, então Tenente-Coronel do Exército. 

Os registros seguintes passam pela obtenção de farta co-
leção de livros da época da II Grande Guerra, e pela convivência mais 
estreita com meu Velho, nas várias tarefas que realizou. Perdi dois 
anos escolares enquanto Ele serviu na Embaixada em Washington 
D.C.; e depois, sem nenhuma vergonha, mais um em São Paulo, 
quando convivi, no Colégio Estadual de São Paulo, com minha Com-
panheira de mais de meio século. 

Sete anos no CMRJ e mais três na Escola de Aeronáutica. 
Soldado pronto em 1959, pela Arma de Cavalaria [ainda no CMRJ]. 
Sou praça na Força Aérea de 22 de fevereiro de 1963; matriculado 
sob o nº 63.186, numa turma de 187, onde o último, o 63.187, era Pe-
dro Villalaz Cordero, panamenho e precursor da Força Aérea deles. 

No dia do Aspirantado, 20 de dezembro de 1965, meu Ve-
lho Pai me deu os conselhos que nortearam minha curta carreira na 
FAB e toda a minha vida nela e fora dela. Um destes foi que procuras-
se interessar-me por coisas não cobiçadas, de maneira ser “cabeça de 
sardinha”, não “rabo de baleia” (A expressão que Ele usou não foi es-
ta, mas não cabe neste “site”155). Outro ensinamento foi o de aprender 
e ensinar, sempre. Obedeci ambos. 

Depois o estágio em Fortaleza, do qual fui desligado após 
tê-lo completado, adorei a classificação no Destacamento Precursor 
da Escola de Aeronáutica, em Pirassununga. Eu ia ensinar a voar no 
T-6, “a máquina que separa os homens dos meninos.” Chegando lá, 
perguntei: “-o que ninguém gosta?” E era o Link Trainer. Fui para o 
Link, depois chamado de Treinamento Simulado. 

O T-37 na FAB 
Talvez o uso dos T-37C tenha começado em agosto de 

1965, no Destacamento Precursor da Escola de Aeronáutica em Pi-

                                                             
155 A expressão verdadeira foi: “Seja rei da merda; não merda do Rei. 
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rassununga. O comandante do DPEAer156 era alvo da seguinte canção 
de escárnio criada pelos cadetes: 

Cadete voa T-6, / A Escola não tem solução. / A hélice é 
cheia de mossas, na asa tem corrosão. / Se fizer acrobacia, / O motor 
pode parar. / Na reversão da cobrinha, a asa vai se soltar.  -  Coronel 
na sua sala, / Tenente dando instrução. / Coronel vai para o Rio / Te-
nente vai pro caixão / Mas é que o bom filho da puta quer medalha e 
promoção. 

Já haviam morrido o Cap. Coutinho e o Ten. Libardi por 
separação das asas. As hélices já estavam quebrando na estação 42 
polegadas, com perda total. João Jorge Bertoldo Glazer (então tenen-
te) já tinha pousado um T-6 fora-de-campo, sem um pedaço enorme 
de uma das pás e com a mão direita aberta em uma única chaga pro-
duzida pela vibração. Numa sexta-feira qualquer, o Comandante do 
Corpo de Cadetes informou que a presença ao FeBeAPi157 daquele 
dia era obrigatória. Estávamos sendo visitados pelo Comandante da 
Força Aérea Italiana. A reunião foi na única sala de instrução existente 
no DPEAer. 

O assunto em voga era a substituição dos T-6 como avião 
de treinamento avançado e o militar estrangeiro esmerou-se em apre-
sentar o AeroMacchi 326, então em introdução na academia deles. 
Muitos anos depois, seria usado no Brasil como o Xavante. Disseram 
que o Brigadeiro Ballousier (então diretor da DM – Diretoria de Material 
antecessora da DIRMA) não havia gostado do avião. Há fato jocoso 
ocorrido neste “FeBeAPi” que não cabe neste relato. Os emissários de 
Ballousier saíram procurando um substituto do T-6 pelo mundo afora. 
Franceses ofereceram o Fouga Magister; americanos, os T-37. Com 
apropriada razão, a escolha recaiu sobre o T-37C, principalmente de-
vido ao seu alcance quando equipado com “tip-tank158”. O aviãozinho 
já era usado pela USAF, como treinamento primário. O apelido dele 
era “Cessna’s Joke”. Valiam US$ 250,000.00 cada um. Compraram 
40. 

                                                             
156 DPEAer – Destacamento Precursor da Escola de Aeronáutica. 
157 FeBeAPi – Festival de besteira que assola Pirassununga. 
158 Tip-tank – Tanque de ponta de asa. 
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Andei por Fortaleza, no ano de 66, de volta ao DPEAer, 
agora como instrutor, em 1967. Esta classificação para servir na Esco-
la – desprezada por quase todos os colegas de turma que fomos para 
lá, a mim me serviu como uma luva: Atendia, de ponta a ponta, o se-
gundo mais importante conselho que meu Pai me dera no dia do Aspi-
rantado: Nunca diga “vá” ao teu Soldado; diga sempre “venha”. Há um 
detalhe que vou usar à frente: Também trabalhava na Seção de Link 
Trainer (depois nomeada de treinamento simulado). 

Já em 1968 uma equipe de aviadores foi para Williams 
AFB em Phoenix, AZ treinar no avião. Enquanto isto, outra equipe – da 
qual fazia participava brilhantemente o SO Q Av JORGE DOS 
SANTOS BOA-VISTA – foi para Wichita, KA fazer a COMFIREM T-37 
(Comissão de Fiscalização e Recebimento de Material). Os cinco pri-
meiros aviões foram trazidos por este grupo, acompanhando um C-
115. Foi quando estes chegaram que eu conheci o T-37. 

Os instrutores do DPEAer foram adaptados ao tipo (CPI – 
Curso de Padronização de Instrutores) e seis Cadetes foram escolhi-
dos para serem “cobaias” na nova instrução que se inaugurava. Não 
me lembro o resultado, só me lembro que a instrução deles só era da-
da pelo grupo de instrutores inicial. Em 1969, na turma que se deno-
mina “É p’ra Leão”, a instrução foi iniciada no tipo. O avião não difere 
em nada dos outros: manetes à frente, sobe; manetes no meio, voa; 
manetes atrás, desce. Mas tem um vício nojento: Não sai de parafuso. 

Eu guardei na memória alguns episódios… 

A adaptação ao tipo era muito fácil. Dois oficiais em instru-
ção colidiram com um urubu no painel direito do para brisa. A ave su-
biu pelo nariz do avião, quebrou o painel, colidiu com o capacete do 
instrutor e foi se alojar – em duas partes- lá fundo da parte traseira do 
cockpit. O instrutor não via mais nada, e o aluno só tinha ouvido o ba-
rulho do impacto sem saber o que era. Depois, o aluno informa que 
ouviu 3 estouros e olhou para o lado e não tinha mais instrutor a bor-
do. O avião era o # 2 de um elemento na curva base para aproxima-
ção da pista 01. Atribui-se ao aluno a transmissão rádio: “- O instrutor 
abandonou a aeronave. Vou pousar.” Foi um Deus nos acuda. Boa 
Vista (que ainda estava em Wichita) teve que ejetar um assento para 
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descobrir o que era necessário para consertar o avião que – sem ca-
pota e cadeira da direita - ainda estava muito bom. 

José Araken Leão dos Santos dava instrução de “2P de 
traslado” para o Maj. Remy. Ao mesmo tempo, eu dava o mesmo tipo 
de instrução ao Maj. Monteiro. Era o primeiro voo de cada um dos alu-
nos e se fazia demonstração de parafuso. Pois bem. No segundo pa-
rafuso que eu fiz, o avião não saiu e nós descemos rodando de 25.000 
pés até 5.000 pés, três quilômetros a Oeste de Casa Branca. Este epi-
sódio exige muito mais descrição do que cabe neste relato. A história 
curta é que eu desmaiei por hiper-ventilação e só acordei quando o 
Maj. Monteiro desligou meu suprimento de oxigênio. “-Pousa esta jaca 
que eu não sei pousar.” O evento havia sido transmitido via rádio e di-
versos oficiais esperavam pelo pouso. Ainda na pista viu-se, no QDR 
360, dois paraquedas abrindo: Leão e Remy tinham ejetado. A investi-
gação comprovou que o meu avião [0882 (foto do mesmo avião no iní-
cio desta transcrição)] estava com cabos de comando de profundor 
frouxos e que, dos vinte e poucos do pátio, somente dois tinham a 
tensão correta naqueles cabos. 

A cachorrada vadia que existia no Campo Fontenelle de-
sapareceu completamente com a chegada dos T-37. Resolvido o mis-
tério com a medição da frequência do ruído da turbina (muito alta) in-
suportável aos cães.  

Certa feita eu voei de YS para RJ, visual. Em Barra do Pi-
rai havia uma cobertura 8/8159 que exigia a conclusão do voo por re-
gras de voo por instrumento. Um Electra da Varig estava ocupando a 
frequência na saída da barra. Sobre Barra do Pirai, chegávamos dois 
aviões: o meu T-37 e um Dart Herald da Sadia. Quando o Varig calou, 
o Dart entrou imediatamente e foi mandado descer, com risco de coli-
são, cruzando o meu nível (ele vinha no 130 e eu estava no 115). Eu 
tinha visto o Dart, e desviei muito longe. Depois que ele passou, cha-
mei o controle que me deu uma desculpa esfarrapada. O piloto do Dart 
riu na frequência. Eu praguejei contra ele: “- Você vai se lascar”. Me-
nos de dez minutos depois, já sobre o Galeão velho, o controle me 
                                                             
159 8/8 – Fração matemática que, em meteorologia, significa céu completamente encober-
to.  
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mandou arremeter do pouso em RJ “por aeronave acidentada na pista 
do Santos=Dumont”. “Quem era?” - perguntei. O Dart Herald. Fui para 
118.1 e falei com a TWR RJ160 perguntando quanto tempo ia demorar. 
A resposta, depois de consultar o Dart com os pneus estourados, era 
mais do que eu podia esperar. Ao arremeter sobre o Dart Herald, na 
proa do Pão de Açúcar, ele ouviu: “Eu não disse…” Por muitos anos, 
pilotos da Transbrasil contaram que aquele comandante vivia me ca-
çando pelas aerovias. Graças a Deus, nunca me encontrou. 

Em 18 de agosto de 1970, houve algo que deixou uma 
marca profunda: o treinamento simulado havia quebrado um recorde 
qualquer. O Comandante da época, Osório Medeiros Cavalcanti, con-
vidou e transportou meus Pais a Pirassununga para assistirem a co-
memoração que seria realizada lá mesmo no salão dos treinadores. 
Meu Pai precisava voltar no mesmo dia. Depois do evento, o Cel. Osó-
rio chamou-me a um canto e me deu um T-37 para eu levar meu pró-
prio Pai ao Rio. No equipamento, haviam preparado um macacão com 
o nome dele, a tampa da viseira tinha o cocar do General. Esta eu não 
esqueço jamais!  

O avião era exagera-
damente iluminado e tinha a ca-
pacidade de fazer acrobacia por 
instrumentos. Alguns instrutores 
em voo noturno faziam a seguinte 
arte: ganhavam velocidade com 
tudo apagado e entravam em um 
looping normal. Ao passar pelo 
dorso acendiam tudo de uma vez 
só. No dia seguinte, o Coman-
dante só fazia receber informa-
ção de disco-voador na área.  

O maior gosto do an-
tigo aviador militar é o voo em 
formatura. Aviões novos admitem 
a realização de grandes formatu-
                                                             
160 Torre do Santos=Dumont. 
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ras, sempre auxiliado por manutenção facilitada pelo pequeno uso das 
maquinas. A foto aqui do lado demonstra um destes eventos. É da his-
tória da Academia da Força Aérea a realização de um grupão com trin-
ta e dois aviões, dois “diamantões”. 

Com a criação do CFPM (Centro de Formação de Pilotos 
Militares) mais T-37 foram adquiridos e a Academia passou a se inte-
ressar exclusivamente pela formação acadêmica dos oficiais. Nesta al-
tura, ainda tenente e com função de tenente-coronel, foi melhor pedir 
as contas. Mas isto já é outra história.” 

Sobre a “outra história”, a formação de instrutores para o 
CFPM, assim se manifestou o Comandante: 

 
Parafuso sem controle 

O Cessna T-37 foi chamado, aqui no Brasil, de “bela-garça”. 
Nome que lhe caiu bem. Na origem, lá nos EEUU, tinha outro apelido: 
“Cessna’s joke161.” Era um avião fácil e dócil, mas era um avião. Diferia 
muito do T-6; estes, possuindo todos os defeitos que um avião pode ter, 
sempre exagerados, eram até capazes de separar os homens dos meninos! 
O T-37 tinha u’a mania perigosa: se entrasse em parafuso, comandado ou 
não, e se todo o trem-de-comando não estivesse em perfeitos alinhamento 
e tensão, não saía. E se ficasse no parafuso, eu garanto - era apavorante. 
Aconteceu comigo.  

Neste dia – era um início de semana - dávamos instrução de 
“2P de traslado” para diversos oficiais da Escola, servindo nos Afonsos. 

                                                             
161 A piada da Cessna. 
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Era um curso de mentirinha. O painel de rádios, três ou quatro voos, o sis-
tema de oxigênio e de ejeção, dois ou três pousos. Tudo muito simples. 
Tudo adequado para quem se dispusesse a fazer uma viagem internacio-
nal inteira no lado direito de um avião de treinamento militar. Variação 
sintomática era que o aluno voava do lado direito. O Ten. Leão (José 
Araken Leão dos Santos – o Bufão – jatador como eu – leal companheiro) 
ministrava instrução ao major Remy. Eu, ao major Monteiro. O Major Re-
nato Cláudio da Costa Pereira, que viria a ser secretário-geral da ICAO, 
também voava em umas das áreas altas existentes. A OMis incluía “de-
monstração de parafusos”. Um para cada lado... E chega! 

No hangar do Esquadrão e na linha-de-voo havia 26 aviões já 
trazidos. Eu usei o 0882.  

Fiz um parafuso para a direita. Nenhuma novidade, sem pro-
blema. Voltei aos 25000 pés e chutei outro para esquerda. Foi ai que as 
coisas ficaram pretas. Não havia meio de o avião sair do parafuso; tentei 
tudo, chegando a pedir ao Major Monteiro que “cantasse as alturas”162. 
Havia a ordem de ejetar a 10000’, se não tivéssemos controle. Ouvi 18, 17, 
16 enquanto “brigava com o avião”. Ouvi: “- 10 mil, Franco – Vamos sair?” 
“- Mais uma tentativa só.” Durante os segundos em que demorou o tombo 
eu mantive apertada a tecla da manete, vale dizer, transmitia tudo o que 
se passava. Foi a sorte.  

O 82 saiu do parafuso, até hoje não sei o porquê. Monteiro fa-
lou: “Deixa comigo.” e tirou o avião do mergulho em que se encontrava. Eu 
soltei o manche e desmaiei por hiperventilação. Monteiro falou com Rena-
to e aprendeu que devia desligar meu suprimento de oxigênio. Acordei 
vários minutos depois, já no circuito de pouso. “Pousa esta porra que eu 
não sei pousar,” foi a reação do major Monteiro! 

                                                             
162 Cantar a altura – indicação verbal que um piloto dá para o outro em momentos críticos. 
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Do pátio vimos dois paraquedas caindo além da margem di-
reita do Rio Mogi-Guaçú, muito além dos terrenos da escola. Leão e o Ma-
jor Remy haviam ejetado. Todos se reuniram no pátio aberto– até touro 
sentado e seu séquito - enquanto o helicóptero ia buscar os paraquedis-
tas. Surpreendentemente, do nada surgiu a esposa de touro sentado. Deu-
lhe uma espinafração enorme e sem nenhum sentido porque “... um avião 
caiu nos fundos de casa.” A mim me mandaram fazer um relatório. 

Na sexta-feira, depois do almoço, ocorria o FeBeAPi163. Na en-
trada, o Azakura (Sazuko Azakura - Oficial QAV – Encarregado da manu-
tenção) entregou-me o achado da manutenção. Haviam examinado meu 
avião (o 82) e encontrado os cabos de comando de profundor excessiva-
mente frouxos. Examinaram a frota toda e somente dois aviões tinham a 
tensão correta nestes cabos. O Leão não podia sair do parafuso! O meu 
ego foi para as alturas! Touro Sentado abriu o FeBeAPi.  

Fez, o Comandante do DPEAer, duas bobagens naquele dia: 1- 
Disse que ia mandar verificar se o Leão estava na área de instrução para 
cobrar – ou não – dele, o avião do qual ejetara; e 2- deu-me, a pedido, a 
palavra. 

Aqui cabe, outra vez, um parêntese. Numa destas lamentáveis 
reuniões semanais anteriores, Touro Sentado havia dado uma ordem cre-
tina e insustentável: “... quando os T-6 e os T-21 demonstrarem que vão en-
trar em cavalo-de-pau164, em vez de contrariar o movimento, os instrutores 
deveriam colaborar com a intenção do avião”, exatamente como ele, touro 
sentado, fazia quando era instrutor em Stearmans165. Opôs-se JOÃO 
JORGE BERTOLDO GLASER, aquele mesmo que, em voo, havia trazido ao 
pouso um T-6 ausente cerca de 10 polegadas de uma das pás de hélice. De 

                                                             
163 FEBEAPI – Festival de besteiras que assola Pirassununga. 
164 Cavalo-de-pau – manobra inadvertida indesejada, muito comum nos aviões de cauda 
baixa, que consiste numa volta abrupta sobre uma das rodas principais. Em alguns mode-
los, frequentemente resulta na quebra das pernas de força. 
165 Stearman – Avião de instrução predecessor dos T-6. 
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nada serviu a objeção. A ordem permaneceu. Na segunda-feira seguinte 
quebraram-se mais de dez aviões. A instrução aérea parou. São Bartolo-
meu andou por lá. Fim do parêntese. 

Depois que touro sentado enunciou a sua decisão de cobrar o 
avião do Leão, se estivesse voando “nos fundos da casa dele”, deu azo à 
minha contestação, ele deixou-me falar – Grande erro. 

“Esse Comando não desconhece que o mesmo evento ocorreu 
comigo, minutos antes de o Ten. Leão ejetar. Está gravado que eu passei dos 
10.000 pés durante o tombo sem controle e que esta é a altura mínima para 
ejeção, nestes casos. Por óbvio, o DPEAer devia ter perdido dois T-37 naque-
la hora, não um só. O meu avião, o 0882, foi examinado de ponta-a-ponta e 
encontraram cabos-de-comando de profundor folgados muito além da tole-
rância. Não havia como sair do parafuso. A manutenção inspecionou toda a 
frota quanto a tensão de cabos-de-comando – E QUASE TODOS OS CABOS 
DE PROFUNDOR ESTAVAM FROUXOS. A ficha de inspeção omitiu este passo, 
causando o acidente do Ten. Leão. Se esse Comando resolver cobrar o avião 
do qual o Leão ejetou, por dever de lógica e de coerência, vai descarregar o 
0882, no mesmo boletim, e me dar a propriedade dele. Eu dou o 82 ao Leão, 
ele paga ao Senhor e ficamos todos quites.” Levei uma cadeiazinha. Nunca 
mais se falou no assunto. 

O fim do guerreiro - 25/11/1970  

Eu ainda servia no Destacamento Precursor da Academia da 
Força Aérea, em Pirassununga. Naquele tempo havia a subespecialidade Q 
AT TS – Quadro de Artífices - Treinamento Simulado, no Corpo de Gradu-
ados da FAB. Eu chefiava o setor. Por um motivo qualquer amanheci o dia 
injuriado. 

“- Chefe, não tenho nenhuma justificativa, mas quero ir ao Rio 
ver os meus.” Pedi ao comandante do Esquadrão. “Pega um T-37; leva um 
dos teus Sargentos mostrando os procedimentos de instrumentos; passa no 
Ministério e traz...” um papel de algum lugar que eu não me lembro mais. 
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Assim agiu Ajax Augusto Men-
des Corrêa. O convidado foi o 
Sérgio, 3S Q AT TS. Na chegada, o 
Sérgio foi para Ministério pegar a 
obrigação e eu fui para casa. Era 
meio-dia. Encontrei meu Velho 
bastante enfraquecido. Já vinha 
de alguns enfartos contornados e 
tinha saído do hospital poucos 
dias antes, depois de se recupe-
rar de outro destes. Só havia con-
viver com a Mãe e as irmãs. 
Acompanhei meu Pai ao banheiro 
e estendi-lhe a mão em apoio. 
Voltou ao quarto.  

Deitou-se. A Mãe 
chegou ao seu lado. Eu fui para a 

sala. Não demorou cinco minutos.  

O grito denunciou. Era o fim. Às 13:00 de 25 de novembro de 
1970, terminou a vida do Militar, Marido e Pai dedicado, subordinado 
respeitoso, instrutor eficaz, Guerreiro e Combatente, Soldado obediente, 
além de Chefe rigoroso e justo; e eu não sabia o que fazer. 

Eu tive a honra de fechar-lhe os olhos.  

Havia se apagado uma fonte inesgotável de caráter, de fidal-
guia, de hombridade, de respeito e de consideração, sempre acompanha-
dos de indispensável firmeza e clara definição dos princípios seguidos e 
dos objetivos colimados.  

Mas não terminaram por aí as instruções claras.  
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Havia um envelope na segunda gaveta da pequena escrivani-
nha. Isto já se tinha ouvido antes. Quando o socorro médico se retirou, fui 
à gaveta. Não foi surpresa. Lá havia um envelope pardo, grande e polpudo 
que anunciava no seu anverso: Para ser aberto na hora em que eu 
morrer. Abri. Dois envelopes ligeiramente menores, um para a hipótese 
de a Mãe estar viva, outro para a hipótese de haverem passado juntos. 
Abri o primeiro. Havia uma página de instruções datilografada com espa-
ços nos nomes, endereços e telefones; estes inscritos a lápis e muitas ve-
zes atualizados. Acompanhavam os necessários requerimentos sem a in-
dispensável assinatura.  

Fiz os telefonemas determinados; preenchi os requerimentos 
prontos.  

Avisei ao Sérgio e ao Esquadrão. À noite, chegou a minha San-
dra - Companheira, trazida pelos colegas de trabalho. No dia seguinte, no 
velório, fui surpreendido com 
a presença de Oficiais do meu 
Esquadrão. O já mencionado 
então Major Ajax, acompa-
nhado de mais três aviadores 
que completariam o meu voo 
e retornariam com o Sargento 
Sérgio e com o T-37 0887, que 
eu abandonara. 

Muitos anos de-
pois, de fato só depois da mor-
te de minha Mãe em 1996, foi 
que eu soube ter havido, na-
quele dia uma tristeza irre-
movível: O 1º Esqd. Rec. Mec. 
da FEB não se abalou em 
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mandar nem ao menos um cabo para representá-lo, no funeral de seu or-
ganizador e primeiro Comandante. Afinal de contas, o morto não passava 
de um simples oficial da reserva. 

Orgulhosamente, eu tive a presença, a companhia e o respeito 
dos meus companheiros e chefes. 

O socorro em Manaus 

Havia um esquadrão de T-37 voando entre Pirassununga e 
Manaus. Doze aviões, três esquadrilhas completas. Era prêmio pelo suces-
so no primeiro ano de instrução da “bela garça”. De fato, o prêmio cabia. 
Lamentavelmente, entre os que foram agentes do sucesso, não imperava a 
harmonia. 

Um dos aviões teve uma pane em Manaus. Vazamento pela 
mangueira de partida. Não era incomum. Avisaram o Destacamento. 
Ocorre que a escolha dos participantes do voo de prêmio não tinha obe-
decido a critérios muito claros. Era isto que se dizia à boca pequena. Os 
aviadores que tinham ficado – eu, inclusive – estavam reunidos no cassi-
no, ali pelo meio da tarde de um dia. O comandante chegou e perguntou: 
“- Quem pode ir a São Paulo entregar estas mangueiras para serem man-
dadas a Manaus?” Nenhuma reação. “- Eu vou trocar o macacão e já levo.” 
foi a minha opinião. Alguém ofereceu ir comigo. 

Quando eu voltei de casa, o comandante informou que chovia 
muito em São Paulo e que nós deveríamos levar a mangueira, no dia se-
guinte, a Manaus. Decolagem no raiar do Sol. Um pequeno atraso em Bra-
sília. Cruzamos com o esquadrão em Belém. Eles foram para o pernoite 
em Brasília e nós continuamos. Chegamos em Manaus às cinco da tarde. 
Entrega a mangueira, assiste a troca, e vai dormir para decolar no raiar do 
dia seguinte. 

No segundo dia do nosso voo, o esquadrão permaneceu em 
Brasília, esperando o avião desgarrado. Nós dois, do socorro, decolamos 
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antes do atrasado e derivamos para pousar em Goiânia. Decolamos, nesta 
mesma segunda noite, para Pirassununga. Voltamos a Goiânia porque 
ocorreu “fogo de Santelmo166”. Pernoitamos em Goiânia. Pedimos ao trá-
fego aéreo para informar quando o esquadrão decolasse de Brasília. Feito. 
Decolamos, nós também, com uma pequena vantagem, de maneira a estar 
“no poleiro167”, no Sol, em cima de Uberaba. Vimos o esquadrão chegando 
agrupado - estávamos ouvindo na mesma frequência. Ouvimos o líder de-
terminar a troca de frequências para a da estação de aerovia de Uberaba. 
Ouvimos a ordem de cheque-rádio168; foi ai que descemos e nos coloca-
mos embaixo do esquadrão. “Cometa uno” disse o líder; “Cometa dois”... 
“Cometa doze”. Ai eu disse: “- Cometa treze”.  

O esquadrão se mexeu todinho. Com voz brava, o líder trans-
mitiu: “- aeronave que se identificou como cometa treze, informe tipo, prefi-
xo, posição e nome do comandante.” A resposta foi imediata: “T-37 08 
qualquer coisa; em forma; Cometa 36”. O esquadrão se desmontou todo e, 
rapidamente, reagrupou. O líder do voo e Comandante do Esquadrão de 
instrução não se deu por achado: “- Ciente. Esquadrão Cometa agora com 
13.” 

Até Assunção 

Nas férias deste ano, saímos de Pirassununga em direção Sul. 
A manobra consistia em rodar até chegar aos dois terços dos 1.200 di-
nheiros que tínhamos. Paramos em São Paulo para uma revisão do carro e 
para descarregar as crias que ficariam com a Vovó Antonietta e com o Vo-
vô Benedicto. Lembro-me bem que um tanque de gasolina da Variant 70 
custava 10 dinheiros. 

                                                             
166 Fogo de Santelmo – ocorrência eletro magnética que produz pequenas línguas de fogo, 
a partir de pontos de descarga de eletricidade estática. 
167 Poleiro – Posição onde se pode esperar – e atacar - sem ser vistos, por outras aeronaves 
que se aproximam em altitude menor. 
168 Cheque-rádio – chamada rádio que permite ao líder do esquadrão saber se todos os 
aviões dele estão na escuta. 
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Em Ponta Grossa ocorreu um evento interessante. Já meio di-
lapidado nos fundos disponíveis, sem encontrar hotel para pernoitar, fo-
mos ao cinema. Mais para fugir da necessidade à mão que qualquer outra 
coisa. Depois fomos jantar numa lanchonete. 

Do outro lado da rua havia uma família composta de mãe e 
seis filhos pequenos. O segundo menor atravessou a rua e pediu um pão. 
Era mais de 11 horas da noite. “Qual foi a última coisa que você comeu?” 
perguntei. “Tomamos café de manhã”, respondeu. “E teus irmãos?” “O me-
norzinho almoçou.” Chamei a tropa toda. A mãe confirmou a história: “To-
dos tinham tomado café de manhã, o menorzinho almoçou.” 

Mandei servir um sanduíche com Toddy para cada um. Senta-
ram-se ao meu lado. Comeram em silêncio e em ordem, ao mesmo tempo 
em que nós dois, a Sandra e eu, também comíamos junto deles. Nós aca-
bamos primeiro. Perguntei às crianças se queriam mais alguma coisa e a 
Mãe interveio: “Eles estão satisfeitos!” O mais velho raspava as migalhas 
de pão no prato. Paguei. Levantamos e fomos em direção à porta. “Moço, 
moço!” interveio a mãe; “Deus há de lhe pagar.” Textualmente, foi esta a 
expressão que usou. 

Nos sete dias seguintes, certamente por força daquele voto, os 
dinheiros que tínhamos foram suficientes até para chegar a Assunção! En-
contramos onde dormir nesta noite; no dia seguinte não nos cobraram 
combustível; chegando a Foz do Iguaçu fomos protegidos pelo comandan-
te do quartel; no cassino tivemos sorte; em Assunção encontramos, no 
alojamento da Embaixada, os medicamentos que precisávamos dados pe-
lo Suboficial que já me havia protegido em Ilhéus, durante a viagem des-
crita aqui.  

O Adido quem era? Touro Sentado. Tentei fugir de lá antes 
que chegasse. Não foi possível. Chegou antes da hora normal porque ia a 
uma obrigação. O diálogo que mantivemos – da minha parte - não foi de 
respeito. Não tem espaço nesta narração. 
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Ainda não tínhamos alcançado o último terço do dinheiro. Ba-
teu a saudade. Voltamos. De Assunção até São Paulo em uma pernada só. 
Trouxemos até pequenos presentes para todos! 

O fim do destacamento 

Nada mais natural. Decepciona, mas é natural. A instrução de 
Cadetes-do-Ar no espaço aéreo da terminal do Rio de Janeiro não podia 
continuar. A Academia da Força Aérea, antes instalada no Campo dos 
Afonsos, hoje mais que centenário berço da Aviação Militar, precisava 
transferir-se para uma área mais isolada, para o bem da aviação civil e pa-
cífica. 

O comando da Academia transferiu-se, com muitos de seus 
oficiais, para Pirassununga, local por décadas preparado para recebê-lo. 
Extinguiu-se o Destacamento Precursor da Academia da Força Aérea.  

Evidentemente, o brigadeiro que fez a mudança não pode le-
var para o interior de São Paulo todos os oficiais que lhe serviam no co-
mando da Academia, enquanto estava aquartelada no Campo dos Afonsos. 
E a ele, ao novo comandante da guarnição, nem todos que estavam em Pi-
rassununga eram simpáticos.  

Numa hora destas, pica-fumo169 não tem escolha. É feito briga 
de boate no escuro – quem está dentro não sai e quem está fora não entra. 
Quem está, fica.  

O novo comandante determinou que, por enquanto, não ha-
veria mudança de funções. O Coronel Osório foi dispensado logo de saída. 
No mesmo primeiro dia, mudou o Diretor de Ensino e os Comandantes 
das frações de instrução de voo. As minhas funções não mudaram. Eu 
acho que foi porque não encontrou ninguém – nem trouxe do Rio – capaz 
de resistir ao azedume do tratamento pessoal. Afinal de contas, o novo 
comandante não exibia à frente de seus papéis de trabalho uma placa com 
                                                             
169 Oficial novinho – tenentes. 
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seu nome; exibia uma placa com a palavra PENSE, escrita assim, em caixa-
alta. A mim não me agradava nada, nem eu lhe tinha mais respeito por is-
to. Sem sombra de nenhuma dúvida, a hora era de recolhimento e discri-
ção. 

O fim do Destacamento significava a transferência para Piras-
sununga de todos os meios necessários a uma Academia de formação. O 
comando da AFA era de oficial-general. Ali mesmo, na Fazenda da Barra, 
nascia a AFA. O primeiro comandante a implantou com mão-de-ferro. Tal-
vez pudesse ser de outra forma; mas não foi. Cunhou u’a medalha.  

 
A segunda decepção - Logo depois. 

Não demorou muito para que o comandante da Academia me 
determinasse (ele não comandava, ele mandava) apresentar as “fichas 
verdes170” dos militares na Academia. Fiz uma lista e pretendi entregar-
lhe. Negou. Queria que eu levasse todas as fichas à sua sala e lesse cada 
anotação de cada uma. Obedeci. 

Parêntese. Naqueles tempos, as bases aéreas de Manaus e de 
Belém eram os calabouços da FAB. Para lá mandavam todos os que, de al-
                                                             
170 Fichas-verdes – Registro individual existente na Seção de Informações sobre as pre-
gressas atividades políticas dos militares (oficiais e praças) que as tivessem. Não passavam 
de três dezenas. 
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guma forma, deviam ser “castigados.” Esta, a tônica da segunda decepção. 
Fim do parêntese. 

Enquanto eu lia o nome, mostrava a foto e descrevia o assen-
tamento existente de cada um, ele permanecia estático. Quando eu men-
cionei o nome de determinado suboficial, ele anotou as quatro letras no 
seu risque e rabisque. Mais à frente selecionou, sem nenhum motivo apa-
rente, um Sargento, anotando as sete letras deste nome. Terminei a des-
crição. “Transfere este para Manaus e este para Belém.” Foi a ordem des-
cabida. Tentei argumentar: “Fulano é o único CM171 que temos aqui e Bel-
trano é mola-mestra no 3º escalão172.” “- Você me ouviu? Manda um rádio 
cifrado para a DIRAP!” 

Dez passos separavam a sala do comandante da porta da sala 
da Seção de Informações. Foram os dez passos mais demorados que per-
corri naqueles dias. E eu já não tinha mais a quem consultar. Meu Pai já 
tinha morrido, Osório já tinha sido transferido.  

SOL VOSSENCIA TRANSF DESTA AFA P/BELÉM BIPT SO 
FULANO PTVG P/MANAUS BIPT SGTO BELTRANO PT AFA PT, transmiti 
em rádio cifrado. A resposta veio célere pelo mesmo meio: Transferidos 
pelo BI número tal desta diretoria, como solicitado. 

Assim que eu decifrei o rádio de resposta da DIRAP173 tomei 
três atitudes: 1- Telefonei ao Coronel Osório e pedi uma vaga para mim no 
COMZAE 4174 - confirmada poucos instantes depois; 2- Mandei correr a 
minha ficha de desimpedimento175; e 3- Escrevi os dois itens de boletim 
(um para as transferências dos Praças e outro para a minha própria trans-

                                                             
171 CM – Chapas de Metais. 
172 3º escalão – Nível de serviços de manutenção em aeronaves no qual é necessário des-
cravar elementos de um conjunto ou subconjunto.  
173 DIRAP – Diretoria de administração de pessoal. 
174 Comando da 4ª Zona Aérea – precursora do IV COMAR 
175 Ficha de desimpedimento – Documento interno onde cada seção de uma unidade assina 
que o “desimpedido” nada deve naquele setor. 
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ferência) para serem assinados pelo próprio comandante. Entrei na sala 
da fera. Apresentei-me regularmente.  

A primeira iniciativa adotada foi a de virar a placa PENSE con-
tra o tampo da mesa. Ele percebeu que algo não estava bem, afinal de con-
tas, ele só era mal-educado, ele não era burro. 

Informei a resposta da DIRAP. “- Está bem, publica.” Estendi o 
item de boletim para assinatura dele mesmo. Assinou. “- É só? Pode ir” 
disse com inesperada serenidade. 

“- Não, comandante, há outra coisa. Eu também quero a minha 
transferência.” 

“- Ué! Por quê? Você não quer ser meu assistente?” 

“- Eu cumpro qualquer missão legal, senhor. O que eu não que-
ro é ser surpreendido com uma ordem deste tipo.” 

Com escárnio - sabia muito bem usá-lo - disse: “- Se alguém te 
quiser você pode ir”. 

Exibi o rádio de transferência que o Cel. Osório já tinha provi-
denciado e minha ficha de desimpedimento, entreguei o item de boletim 
pronto para ele assinar – assinou. Arrumei a placa PENSE e coloquei ao 
lado dela as chaves do cofre e da porta da Seção de Informações; fiz meia-
volta, fui para casa. Quatro horas depois apresentei-me no IV COMAR.  

 
Esta decisão singular ombreia com as mais importantes ja-

mais tomadas na minha vida militar. Foi dela que se consolidou o ofício 
que fiz meu por todo o resto da vida. 
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Em São Paulo e Santos 

O aprendizado da investigação de acidentes 

A comissão era presidida pelo Ten.-Cel. AMORIM. Um “asa 
branca176”, imagino. Este era o tempo de implantação do decreto 
70.050/72 que norteou a atividade de investigação e prevenção de aci-
dentes aeronáuticos no Brasil, até meados dos anos 80. 

Nos termos do decreto, cabia às comissões instaladas nas se-
des dos comandos aéreos regionais a investigação dos acidentes havidos 
com as aeronaves civis, desde que equipados com motores convencionais 
e ocorridos na sua área de atuação. A comissão do DAC fazia a investiga-
ção dos aviões comerciais e daqueles equipados com motores a jato puro 
ou turboélice. Ninguém fazia prevenção de acidentes. Nem o CENIPA, nem 
o DAC nem a CIPAA. 

Investigar acidentes aeronáuticos, aprendi com AMORIM. En-
sinou-me o “pulo do gato.” Por questão de lealdade e de justiça, asseguro 
que me sirvo, até os dias de hoje, de um singular ensinamento que me 
deu. Eu já o tentei transferir, muitas vezes, sem – contudo – ser ouvido, 
nem obter o sucesso que ele teve, quando o transferiu a mim. 

Quem compunha os QG177 dos Comar178? 

Os comandos aéreos regionais sucederam às zonas aéreas 
com algumas outras atribuições. Cabe ao Comar o suporte logístico às 
operações aéreas que venham a ser realizadas em sua área territorial, 
além de ser responsabilizado pela manutenção da disciplina, principal-
mente depois que os regulamentos disciplinares passaram a alcançar, 
também, os inativos. Os comandos aéreos regionais também eram res-

                                                             
176 Asa branca – Oficiais que, formados na reserva durante os anos de pós-guerra, foram 
aproveitados no corpo de oficias aviadores da ativa. 
177 QG – Quartel-General. 
178 COMAR – Comandos Aéreos Regionais. 
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ponsabilizados por todas as coisas dos outros dois pés de sustentação da 
Aviação no Brasil: a Infraestrutura Aeronáutica e a Aviação Civil. Desta 
forma, o tripé que, desde os primórdios da Força Aérea no Brasil, passada 
a era de JOAQUIM DE SALGADO FILHO, a FAB se dizia responsável por ele.  

As responsabilidades executivas atribuídas aos comandos aé-
reos regionais determinavam o perfil dos militares que o deviam guarne-
cer: no mínimo, majores. Não havia vaga de capitão. Oh, meu Deus. Outra 
vez estranho no ninho. 

Na vida militar 

Aqui cabe um tópico à parte que, de tão importante, merece 
uma caixa a separá-lo dos outros textos. Já se viu que eu não fazia parte de 
nenhuma “patota” na FAB. Era, realmente um estranho no ninho. Enquan-
to – não posso negar – eu valorizo de modo exorbitante os modos, princí-
pios, dogmas e outros valores característicos dos militares, adquiridos na 
infância e na primeira juventude. PÁTRIA, avulta sobre tudo; HONRA e 
LEALDADE, nesta ordem, se seguem.  

Nunca fugi de nenhum trabalho, nem nunca me escondi em 
cima do muro ou atrás das paredes! Nem até aqui, e se Deus quiser, nem 
daqui para frente. Todos os erros que cometi, cometi-os por excesso, nun-
ca por omissão!  

O IPM do Electra  

Um desvairado resolveu sequestrar um Electra II da Varig em 
Congonhas. Naquela hora, eu estava voando “vistoria179”. A notícia veio 
pelo rádio. Entrei no meu fusquinha e fui correndo para lá, desafortuna-
damente para ser dispensado pelos oficiais superiores do QG-4 que já 
dominavam a área e a situação.  

                                                             
179 [Voo de] vistoria – Atividade aérea que consistia em verificar a operacionalidade dos 
aviões civis de todas as categorias, inclusive com operação em voo. 
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Ferido nos meus brios de combativo capitão, e já conhecendo 
os membros da companhia de aviação interessada no evento, juntei-me 
aos mecânicos da VARIG, no hangar que faceava a pista. E lá ouvimos se 
desligarem, sucessivamente, em não mais de 5 minutos, todos os quatro 
motores do avião. Já era noite. 

Logo depois soubemos que trocaram os passageiros por um 
GPU180 para alimentar o avião com energia elétrica. Lá no hangar, nós vi-
mos os passageiros serem libertados, em troca do equipamento. Eu estava 
entre os quatro que, vestidos em macacões brancos da Varig, levamos o 
GPU até embaixo do avião. Cada um de nós levava, também, uma “caixa de 
ferramentas” contendo máquinas de furar, artefatos de expansão imedia-
ta e tubos formadores de fumaça ou de gases. Os outros três “mecânicos” 
eram da Polícia Militar de São Paulo e não conheciam nada de avião. 

Instalamos o GPU e, por ordem, cortamos as tubulações de 
freio. Vimos pousar um H-13 e de dentro dele saírem três paraquedas 
(soubemos depois que estavam “preparados” na altura dos rizzi181). Os 
paraquedas foram colocados no chão, junto da escada retrátil do avião. 
Embaixo da escada e protegido pela sombra do avião, eu via o pé de um 
indivíduo parado na porta. Constava que dentro do avião, agora, somente 
quatro pessoas: dois pilotos, o engenheiro de voo e o sequestrador. 

Subitamente, saltaram pelas janelas laterais da cabine de pilo-
tagem, mais de três metros acima do terreno, tanto o piloto como o copi-
loto. Eu os vi atendidos pelos outros três “mecânicos” embaixo do avião. 
Subi a escada. Ainda estava na escada quando ouvi duas detonações de 
arma de fogo. Destravei a minha e, ao entrar no avião, deparei-me com 
um corpo inerte caído no pequeno degrau que há entre a cabine de passa-
geiros e a de pilotagem. Escancarei a porta para assegurar-me que o indi-
                                                             
180 GPU – Ground Power Unit – Gerador portátil. 
181 Rizzi – fita muito forte que reúne os cabos do velame. A “preparação” consistia na reti-
rada da algema que prende os cabos aos 4 rizzi. Desta forma o velame estava desligado do 
arnês. 
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víduo estava morto. O mecânico também havia pulado pela janela. Percor-
ri o corredor da cabine de passageiros e não encontrei mais ninguém; só 
eu e o corpo. 

No lado direito da entrada da cabine dos Electra II ficava o 
cubículo do engenheiro de voo; no lado esquerdo, faceando a porta, um 
painel de corta-circuitos182. Na entrada havia um degrau com cerca de 
quinze centímetros de altura. 

O exame necroscópico revelou: perfuração iniciada em baixo 
da mandíbula, do lado esquerdo, chamuscada, transfixando todo o crânio 
e a massa encefálica e saindo pela região parietal direita alta, cinco centí-
metros acima da orelha. No avião havia duas marcas novas: uma perfura-
ção inclinada no painel de anti-ofuscamento, à frente da posição do copi-
loto, e uma marca de impacto contra o para-brisas direito, logo acima do 
montante inferior. Obviamente, o projétil ainda estava dentro do avião. 
Alguém o achou, no fim da tarde do segundo dia. Tanto na perfuração da 
cobertura do painel, como no ponto de impacto com o vidro quanto no 
projétil, havia sangue do mesmo tipo do sequestrador e fragmentos de 
massa encefálica e de cabelo, idênticos aos dele. 

Os dois pontos existentes na cabine (na foto, as pintas verme-
lhas) permitiram reconstituir a trajetória da bala desde o momento em 
que saiu do corpo do indigitado até o impacto na parte inferior do painel. 
Esta trajetória se inicia na face interna do armário de corta-circuitos, a um 
metro de altura e explica todo o evento.  

O sequestrador vai até a porta aberta do avião (este é o mo-
mento em que é visto por baixo e se interessa pelos paraquedas largados 
no chão ao pé da escada). Os dois pilotos saltam pelas janelas laterais; o 
sequestrador vê (por fora do avião) o salto do piloto e volta correndo pa-
ra a cabine de pilotagem, cuja porta está fechada pelo corpo do engenhei-
                                                             
182 Corta-circuitos – Equipamento termo sensível que desliga o circuito elétrico corres-
pondente em caso de sobrecarga.  
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ro de voo. Confrontam-se, um e outro, de cada lado da porta. O sequestra-
dor –ainda em pé - mete a mão esquerda na fresta da porta e dispara um 
tiro para dentro da cabine (trajetória amarela). Achado o estojo e nunca 
encontrado nenhum sinal do projétil, é lícito supor que o tiro tenha saído 
pela janela aberta na posição do copiloto. O engenheiro se recolhe ao seu 
cubículo e larga a porta. O sequestrador se desequilibra e cai junto da 
quina do armário de corta-circuitos. 

O único lugar que existe para se apoiar durante o pequeno 
tombo é o gatilho da arma na sua mão esquerda. O segundo tiro é dispa-
rado atingindo-o na forma descrita acima. 

Na hora em que esta sequência de eventos foi descrita ao en-
carregado do IPM, não havia expressão para definir esta ocorrência. In-
ventaram: Suicídio acidental. O IPM foi arquivado.  

A atividade aérea em São Paulo 
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O QDP183 do IV COMAR não previa a existência de capitão avi-
ador. Não havia, portanto, atividade aérea para tal posto, nos esquadrões 
da área. A única possibilidade era servir-me da “boca podre” do voo de 
vistoria em aeronaves executivas ou de turismo, conduzidos no Campo de 
Marte. 

Os Sargentos da Seção de Vistoria da SAC184 inspecionavam as 
cadernetas de voo e as máquinas, superficialmente. Se tudo parecesse 
correto, entregavam o avião para o voo que era conduzido em um único 
circuito de cerca de 5 minutos, em torno do aeródromo, durante o qual 
era possível desligar e religar todos os equipamentos de voo e avaliar – no 
sentimento – as reações da aeronave. Era um procedimento rápido. Apro-
vado, o vistoriador assinava no verso do certificado de aero navegabilida-
de do avião. O expediente no IV COMAR começava no almoço das 12:00. 
Das 08:00 às 12:00 cheguei a fazer mais de vinte voos! 

O mesmo procedimento se aplicava aos aviões comerciais, 
com a diferença que as vistorias eram conduzidas nos voos em rota. Esta 
diferença vai propiciar, no futuro próximo, depois de outro procedimento 
investigatório qualquer no qual eu não era o investigado, uma reviravolta 
da mais significante importância para mim e para minha família. 

A transferência para Santos 

Eu fiquei sabendo pelo boletim interno. Grande surpresa. Fui 
à sala do cel. Osório, chefe do gabinete. Interrompeu-me de pronto. 

“Obedece, Franco.” 

“Mas...” 

“OBEDECE, Franco!” 

                                                             
183 QDP – Quadro de distribuição de pessoal. 
184 SAC – Seção de Aviação Civil – interna ao QG do IV COMAR. 
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Desimpedi-me no dia seguinte e logo me apresentei em San-
tos.  

Surpreendentemente, o comandante de Santos mandou-me 
fazer, rapidamente, o curso de H-13, e preparar o de H-1D. Sem prejuízo 
do conhecido desespero da quinta hora185, solei o helicóptero, na primeira 
semana de instrução. 

Já no fim da semana, outra surpresa; o comandante de Santos 
mandou um rádio melado para o Comandante do Comar informando, não 
sei porquê, que eu havia solado o H-13. Na mesma hora recebeu a ordem 
de mandar-me apresentar em São Paulo, com um helicóptero e um mecâ-
nico para ficar à disposição daquele Comando.  

Osório tinha razão e ambos – Délio e Osório - tinham cartas 
nas mangas! 

 

O Edifício Joelma 

Em 01 de fevereiro de 1974, indo para o Marte pela Avenida 9 
de julho, fui obrigado a desviar para a Av. Pacaembu. Havia uma fumacei-
ra enorme na Praça da Bandeira. O rádio trouxe a notícia: intenso incên-
dio no início da Av. 9 de julho consumia o edifício Joelma, do qual, apesar 
de passar por ali todo santo dia, eu não me lembrava. 

O aeroclube de São Paulo tinha, nesta época, dois H-13. Sen-
tei-me sozinho em um deles e fui direto para a região do incêndio. Outros 
helicópteros já estavam lá. Tentei uma aproximação para o corpo do pré-
dio que tinha vítimas no telhado. Ainda cerca de trinta metros distante do 

                                                             
185 Na quinta hora de um curso de helicóptero, acorre ao aluno uma incapacidade generali-
zada. Ele desaprende tudo. Torna-se incapaz de qualquer coisa. Isto passa. 
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ponto de pairar, o H-13 despencou violentamente para o chão, tendo sido 
necessário aplicar uma autorrotação186 seguida de recuperação de mergu-
lho que só se estabilizou na altura do terço inferior do prédio. Tentei ou-
tra vez, em outra direção. Nenhuma diferença. Outro tombo apavorante. 
Desisti, não podia fazer nada! Sai do circuito enquanto os outros tenta-
vam, com semelhantes resultados. Chamei o Controle São Paulo: “Vocês fa-
lam com Santos?” “Sim”, foi a resposta. “Pede para subir um H-1D, com ur-
gência!”  

O prédio da Câmara Municipal de São Paulo, fica defronte do 
local do incêndio e tem dois corpos planos, na cobertura, um deles mar-
cado como heliporto, o outro usado como campo de antenas. Havia mais 
de seis helicópteros no circuito, todos pilotados por consagrados heróis 
do incêndio do Andraus, dois anos antes. Aplainei o campo de antenas e 
pousei o meu helicóptero entre os dois espaços. O heliporto ficou para o 
sapão187 e o campo de antenas - agora aplainado - para os outros. 

O ruído sincopado do H-1D é característico. Cada batimento 
do rotor principal é audível a grande distância. Pôff, Pôff, Pôff, ouvia-se no 
alto da Câmara Municipal. O então Major-Aviador SÉRGIO MARQUES 
PRADAVSKI e seu instrutor, o Tenente-Aviador VANDERLEI LUIZ 
TAKETANI subiram a serra do Mar e levaram o sapão direto ao baliza-
mento de fumaça visível à distância. O resultado é público.  

A minha colaboração havia sido, realmente, acessória. Tenho 
a convicção que colaborei com os esforços dos Bombeiros e outros que ali 
atuavam, mas não me vanglorio da minha própria atividade no evento si-
nistro. Parece que esta não foi a impressão do Comandante do IV COMAR, 
o Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, quem, depois de contornada a situa-

                                                             
186 Auto-rotação – manobra que permite o controle dos rotores com enorme perda de altu-
ra. 
187 Sapão – Apelido atribuído aos H-1D e H-1H. 
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ção por seus subordinados hierárquicos, foi ao local para assegurar-se do 
que se passara. A meu respeito assim falou o Comandante do IV COMAR: 

 

 

Para o gosto dos tenentes-coronéis do IV COMAR era demais. 
Não dava mais para conviver comigo. Parece que a minha sombra os al-
cançava. Alguém arranja um jeito de transferir este cara!  

O Dr. Sérgio Ferraz Rocha 

Nestes tempos, SERGIO FERRAZ ROCHA, médico da Força 
Aérea Brasileira, chamou-me num canto: “- Franco, faz o que a tua mu-
lher quiser porque ela não passa de seis meses.” 

A aracnoidite progredia. Estava nas vértebras cervicais; res-
tava-lhe o cérebro. Se chegasse lá, na caixa craniana, as consequências se-
riam ou fatais ou de mais nítido e permanente mal-estar. Meu tio Arman-
do tinha sido completamente surdo devido à meningite que se podia an-
tecipar na Sandra. Ela quis estudar. Voltamos para a escola. Na Faculdade 
de Letras da USP188. 

                                                             
188 USP – Universidade de São Paulo. 
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Foi um período difícil. Eu acordava às 05:30 e viajava (pela 
estrada velha de Santos) a Vicente de Carvalho, no Guarujá, onde ficavam 
a BAST189 e o CIH190. Participava do expediente, lá no litoral, e chegava de 
volta ali pelas 18:00 em São Paulo. Embarcava a Sandra na Variante (no 
colo, depois de descer 54 degraus) e íamos para a escola. A saída da escola 
era às dez e meia ou onze da noite. Havia que devolver Delfina Rey Rey 
Moreira em casa, não sem antes comer um sanduiche com um chope (eu 
tomava Guaraná.) lá pelas bandas da Av. Brás Leme. Para voltar à casa, os 
degraus eram para cima. O sono começava a 01:00. Tudo de novo, no dia 
seguinte. 

A sindicância (IPM, averiguação, sei lá.) na SAC191. 

Eu não sabia o que era; mas algo estava acontecendo. Agora, 
muitos anos depois, eu imagino. Quase todos os coronéis do IV COMAR 
voavam na SAC. Eles cumpriam dois tipos de voo, os de cheque192 de tri-
pulantes e os de vistoria de aeronaves. Eu não tinha função no Comar. 
AJAX, Comandante do 4° EMRA193, ajudava com voos de AT-26, até que eu 
quebrei um destes em Belo Horizonte. Eu mesmo fiz a investigação. Não 
foi bem assim, a bem da verdade; a minha declaração continha todos os 
elementos da investigação, a relação entre causa e efeito, os fatores con-
tribuintes e a conclusão adequadas. O investigador não teve nenhum tra-
balho. 

No QG4, nem eu pedia nada, nem nada me ofereciam. Não 
concorria a nenhuma escala de voo. Então, para aplacar a minha sede de 
voar, o jeito era ir ao Campo de Marte cedo, antes do expediente, e filar al-
guns “voos de vistoria” na Aviação Geral. 

                                                             
189 BAST – Base Aérea de Santos. 
190 CIH – Centro de instrução em helicópteros. 
191 SAC – Seção de aviação civil, do Comar. 
192 Cheque – nomenclatura dada aos voos de “prova”. 
193 4° EMRA – Quarto Esquadrão Misto de Reconhecimento e Ataque. 
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Já os coronéis e tenentes-coronéis não voavam no Marte (ha-
via uma honrosa exceção), mas voavam em Congonhas, nas companhias 
comerciais, pelo menos nos operadores executivos de jatos puros. Três 
horas no Campo de Marte eram suficientes para fazer entre 10 e 20 voos 
de vistoria de aviões miúdos; três dias em Congonhas não dava para fazer 
uma vistoria ou um cheque – note bem – às expensas do vistoriado ou do 
checado. Algo estava podre no reino paulista. Délio e Osório sabiam. Cala-
dinhos, mas sabiam. 

Talvez isto justifique a ordem que me deu Osório. 

O resultado prático foi que eu era de Santos tendo ido lá mui-
to pouco; e trabalhava no IV COMAR, apesar de ter sido desligado. De tro-
co, tinha um H-13 como meio de transporte e de trabalho. O Comandante 
só usou o helicóptero uma única vez, para visitar – na correria – ao Go-
vernador do Estado. Eu me servia do helicóptero para fazer investigações 
de acidentes aeronáuticos num raio de 150 km.  

O encontro fortuito 

Encontraram-se, fortuitamente, no acesso ao prédio residen-
cial em São Paulo, a minha Sandra acompanhada dos dois meninos e D. 
Ruth, a mulher de Délio. Não se conheciam, uma à outra. Sandra vinha do 
mercado ou da padaria da esquina e os dois meninos carregavam as com-
pras. Sandra se escorava pelas paredes. 

Interveio a visitante. Ajudou, surpreendida com as impossibi-
lidades da minha Sandra, menina. 

A reunião social do comandante 

Na casa do Brigadeiro Délio havia, neste mesmo dia, uma 
reunião social. Evidentemente, não faço a menor ideia de para que ser-
viria ou o quê comemorava. Sei que estiveram lá o Cel. Osório, sua mulher 
Norma, o Gen. Figueiredo, então trabalhando na Presidência da República. 
Sei que, em determinado momento, estando este grupinho reunido, terá 
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se acercado a anfitriã contando, surpresa, o episódio que presenciara na-
quele mesmo dia. Esta situação da Sandra vinha desde o nascimento do 
Paulo Rafael, lá em Pirassununga. Dona Norma conhecia.  

Penso que conversaram entre si, associando os dois menores 
(eu e a Sandra) com o meu Velho e com algumas das histórias da FEB, 
principalmente com as questões da revolta dos oficiais intermediários e 
subalternos pela condução das operações. Já era bem conhecido o fato de 
meu Velho haver ficado entrincheirado 38 dias para, logo depois da ins-
peção do E-3, ser substituído pelo “bugre safado” e repatriado a toque de 
caixa!  

O coronel Osório me disse, depois, que foi nesta reunião soci-
al que adotaram a decisão que viria a intervir na nossa vida profissional 
daí para frente. 

De volta aos EEUU 

Incluíram o meu nome na portaria de designação da 
COMFIREM F-5. Ficaram caladinhos, tanto para o Brigadeiro Délio, quanto 
para o Osório e para mim. Há uma Portaria do Ministro de 29.01.1974 de-
signando a COMFIREM F-5. O meu nome está lá. Por uma destas anomali-
as que ocorrem de vez em quando, o meu comandante lá em Santos – 
aquele que era sem nunca ter sido - publicou-a em 23 de março, quase 45 
dias depois. Estavam escondendo a ordem. 
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Logo depois publicaram outra, atualizando as coisas, confir-

mando a missão. Acho que alguém andou apertando a moleira de outro 
alguém. 
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A viagem e a chegada 

Viajamos todos no domingo de Páscoa de 1974, a partir de 
Congonhas, com transbordo para um 707 da VARIG, no Rio. Os meninos 
(então com 7 e 5 anos) haviam sido regalados com uma quantidade 
enorme de ovos de chocolate, da qual não houve meio de abrirem mão. Eu 
tive que levar tudo. Tinha tanto ovo de páscoa que duraram até o dia da 
volta. Aí não teve jeito: joguei fora o resto. 

Chegamos no Kennedy e a ponte aérea para Washington par-
tia de La Guardia. Grandes sustos, grandes novidades. Surpresas a dar 
com pau. A maior foi que não havia compra de bilhete de Nova Iorque pa-
ra Washington. Entra direto no avião e, quando se completam os assentos, 
o avião fecha a porta e decola. É lá dentro que os comissários viam se a 
gente tinha bilhete ou não. A bagagem já tinha sido despachada para Wa-
shington. E só ia no mesmo avião por coincidência. É provável que a mi-
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nha tenha ido no avião anterior. Imagino que saía um avião a cada 15 ou 
20 minutos. Qual a companhia? Eu não faço a mínima ideia. 

Chegamos ao National – território conhecido – pouco antes 
das dez horas da manhã. Esperava-nos alguém da CAB194 com o “seo” 
Américo. Falavam português um pouco alto para serem identificados. 
Achei-os. Alívio, grande e profundo alívio. Fomos levados ao Colonial Inn, 
na Rockville Pike. Havia uns presentes de boas-vindas, inclusive uma gar-
rafa de uísque que ficou guardada por muito tempo - de fato, até que mi-
nha sogra chegou e deu cabo dela nos meses que passou por lá. 

No dia seguinte, apresentei-me ao Adido Aeronáutico, abri a 
conta no banco Riggs do Dupont Circle e passei a dominar no depósito do 
Escritório do Adido. Não demorou muito até que Brigadeiro Paulo Vitor 
arranjasse algo para eu fazer. Ainda neste dia tive uma meia-dúzia de 
surpresas importantes: nenhum dos dois oficiais do escritório falava in-
glês, muito menos ao telefone; os entendimentos verbais eram do Gentil, 
sem nenhuma possibilidade de controle; D. Vera “determinava” e entre-
gava o prato feito aos oficiais que não tinham como controlar nada; o Adi-
do tinha sido colocado lá para, simplesmente, colaborar – e o fez muito 
bem – com a introdução do Bandeirante nos céus americanos; o motorista 
do adido ficava na garagem e não dava as caras. 

A maior surpresa, quando comecei a mexer no depósito, foi 
ter encontrado um monte de pequenos fascículos, com ou 20 ou 30 folhas, 
datilografados em frente e verso, a capa cor-de-rosa, identificada por uma 
data. Eram sinopses diárias. Fiz uma conferência rápida, prestando aten-
ção nas orelhas. Nenhum dos fascículos havia sido sequer, manuseado. 
Tratavam de tudo, inclusive da aplicação do SALT195 e das encomendas de 
aviões, tanto pela USAF como por outras forças aéreas. Atravessei o cor-
redor. O adjunto não estava. O Gentil não sabia de nada. D. Vera simples-

                                                             
194 CAB – Comissão Aeronáutica Brasileira. 
195 SALT – Strategic Arms Limitation Treaty. 
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mente encaminhava os fascículos ao depósito. O Adido não tinha tempo 
para ler os fascículos. A fabulosa fonte de informações era totalmente 
desprezada. Outra coisa: não havia vaga de capitão no Escritório. Estra-
nho no ninho, outra vez. 

No Escritório do Adido Aeronáutico 

 
Esta já era a frente da Embaixada do Brasil196 em Washington, 

em 1974. O Escritório do Adido Aeronáutico197 fica no segundo andar, 
exatamente nos vidros da frente. O mastro parece alinhado com o corre-
dor; à nossa esquerda o Adido, seu Adjunto e D. Vera; à direita operava o 
Gentil e seu arquivo de trabalho. Atrás da sala do Gentil, na lateral do pré-
dio, o depósito. Eu ficava no depósito! 

Lá no depósito também havia uma quantidade enorme de ma-
terial encadernado em pastas pretas, provavelmente emborrachadas, con-
tendo as atividades desenvolvidas no Escritório a partir do fim da guerra. 
Era muito material, e muito velho. O Brigadeiro Paulo Vitor mandou-me 
rever o material e, à minha discrição, destruísse o inútil. Obedeci. Guardei 
algumas para uso futuro. 

                                                             
196 BRASEMB. 
197 ADIAERBRASEMB. 
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O advogado Ferreira  

Entre os brasileiros ligados 
à embaixada ou aos membros das for-
ças armadas servindo na área, o advo-
gado Dr. Ferreira. Ele vinha da DIRAP, 
sem função nos EEUU, exclusivamente 
para tentar obter algum alívio das lan-
cinantes dores que sentia na coluna. O 
Dr. Ferreira deixou as coisas avança-
rem um pouco mais que a minha San-
dra. Já não tinha meios de sustentar o 
próprio corpo em pé, sem o auxílio dos coletes de aço que se apoiavam 
nas cadeiras, seguravam as axilas e chegavam a segurar o pescoço. Era 
ferramenta de tortura medieval. 

O Dr. Ferreira – parece que por iniciativa do Dr. Lauro Carnei-
ro ou própria – encontrou o médico alemão Ludwig Kempe. 

Os Doutores Ludwig Kempe, Marvin Zwerin e Valdemar 
Hial 

Ludwig Kempe (1915-2012) alemão, então com 59 anos de 
idade, era um cidadão do mundo. Médico, há de ter sido “importado ou 
admitido” no fim da segunda guerra mundial. Notável especialista no no-
vo campo da neurocirurgia que exercia, também, nos hospitais da Admi-
nistração dos Veteranos Americanos e nos hospitais militares dos EEUU. 

Tínhamos consulta marcada para as 14:00. Recebeu-nos em 
seu escritório no Hospital dos Veteranos em Charleston, com recomenda-
ção de repouso prévio de 48 horas. Era um cubículo de 6,5m2. Havia três 
mesas juntas e três cadeiras. Desculpou-se do atraso. Vinha de uma cirur-
gia que tinha demorado mais que o previsto. O Dr. Kempe sentou-se à sua 
mesa e indicou a mesa defronte para acomodação da Sandra. Ignorou-me. 
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Não dava mais para entrar, e à indicação dele mesmo, eu pas-
sei por cima das duas mesas e sua pilha de livros e outros papeis para ir 
sentar-me à mesa que ficava de costas para a janela. Bateram na porta e 
lhe entregaram uma caixa do KFC198. “- Com licença; eu estou morrendo de 
fome.” Ato contínuo sacou uma coxa de frango que devorou sofregamente. 
Limpou as mãos com uma toalhinha de papel umedecido. Olhou para 
nós... Estava alerta mas parecia desacorçoado. 

O Dr. Kempe viu os 
relatórios que apresentamos, 
notadamente o escrito por Car-
los Sacramento, brasileiro que 
havia feito uma laminecto-
mia199 na Sandra e aplicado ra-
dioterapia depois.  

“-Se na hora desta 
operação você não tinha arac-
noidite, passou a tê-la depois 
disto. Esta doença é um desas-
tre. É doença de estivador. Não 
tem cura. Estou tentando um 
procedimento novo em um me-
nino no Walter Reed Army Me-
dical Center, lá em Washington. 
É longo e dolorido. Você aceita 
ser cobaia deste tratamento?” Sandra aceitou e permitiu. Foi a sorte dela. 
Da consulta com o Dr. Kempe, sobrou uma carta dirigida ao Major Marvin 
Zwerin, no hospital mencionado. É um enorme complexo do Exército, na 

                                                             
198 KFC – Kentucky Fried Chicken – Cadeia de “fast-food” muito apreciada nos EEUU. 
199 Intervenção cirúrgica na coluna vertebral. 
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face Nordeste do polígono do Distrito de Colúmbia faceando Silver 
Springs, MD.  

O Hospital Walter Reed era – e ainda é – a principal referên-
cia nos EEUU para o tratamento de feridos em combate. É a porta de volta 
à Pátria dos feridos que vão ser os “veteranos” das forças armadas. Na 
Ásia rugia a guerra do Vietnã. No WRAMC remendam os feridos. Depois 
que passam para a reserva, tratam-nos as sequelas na rede de hospitais 
dos Veteranos.  

Marvin Zwerin – o destinatário da carta do Dr. Kempe, era fi-
siatra no WRAMC. Havia recém-concluído (em julho de 1974) sua resi-
dência, sob a orientação do Dr. Kempe.  

As insígnias dele brilhavam. Era o típico médico americano. 
Apresentou-se distante nos primeiros contatos. Não durou muito, esta 
distância.  

Dr. Zwerin “adotou” a paciente. E não foi somente no aspecto 
humano. Marvin Zwerin realizava o tratamento experimental do Dr. 
Kempe naquele jovem. A Sandra representava uma experiência que viria 
enriquecer o currículo dele, além de representar um impulso significativo 
na clínica de dor e na fisiatria. 

Sandra foi conduzida ao painel da clínica dor, formada por 
mais de 8 especialidades (dois representantes de cada área). Restou para 
ser tratada pelo Dr. Zwerin.  

O tratamento consistiu na avaliação, através da retirada e 
exame, de pequena quantidade do liquor. Confirmada a presença da in-
flamação, o tratamento continuou através da infiltração de um coquetel 
de cortisona e analgésico em ambos os lados dos espaços intervertebrais 
(a primeira intratecal), exatamente por onde se irradiam os nervos hu-
manos. O tratamento era excruciante. Sessenta e seis infiltrações, desde a 
mais alta cervical até a mais baixa sacra. Quando cada nervo era alcança-



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 209 | 

do, a função correspondente 
era acionada e ela sentia a dor 
correspondente, ou o membro 
alcançado se retraia, ou a fun-
ção excitada se realizava. Era 
uma tortura. Eu só assisti à 
primeira destas sessões. Aco-
vardei-me, nas outras. Quando 
a agulha era retirada do ponto 
onde estava, imediatamente 
formava-se um hematoma a 
marcar-lhe a posição. Dois dias 
depois, os botões isolados já 
estavam reunidos numa única 
faixa púrpura.  

A manobra médica 
foi repetida duas semanas depois; a primeira faixa colorida não havia nem 
sumido, ainda. De quinze em quinze dias, durante três meses, outra apli-
cação. Depois, de mês em mês por mais quatro meses; e mais duas sepa-
radas de dois meses. A derradeira – três meses depois da anterior - foi 
marcada para o dia 23 de novembro de 1975. 

Quase 40 anos depois, em 13 de setembro de 2013, consegui, 
de novo, contato com o Dr. Marvin Zwerin, agora especializado em recu-
peração pós-traumática, com clínica e consultório na Califórnia. A conver-
sa foi embargada pela emoção verdadeira que a mim e à minha Sandra 
impiedosamente atacava. Mentalmente, coloquei em um dos pratos da ba-
lança as figuras de Ludwig Kempe e de Marvin Zwerin e Valdemar Hial e 
no outro, o filho de Chico Assombração e suas “irmãs-de-caridade”. Quan-
ta diferença. 
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“Valdemar Hial – Fortuitamente, numa das lojas de “fast-
food” que gostávamos de frequentar (o Roy Rogers de Rockville Pike), 
comíamos um lanche, todos nós e ainda a minha sogra que passava uma 
longa temporada conosco, a ajudar-me nos cuidados com a filha dela. Era 
clima frio. Os casacos pesados se impunham. A mesa era circular e mon-
tada sobre um barril de tamanho normal; os banquinhos eram barris pe-
quenos. Em volta da nossa mesa corriam três crianças (um menino –
Junior– e duas meninas – Débora e Mônica). O menino caçava suas irmãs 
menores e praguejava contra elas, sempre em volta da nossa mesinha e 
no mais claro português. Lá pela terceira ou quarta volta, eu estiquei a 
mão para fora e o Junior estancou quando trombou, assustado, no meu 
braço. Segurei-o pelo casaco para que não caísse. “- Olha, meu filho, tudo 
que você fizer com tuas irmãs eu vou fazer em dobro em você.” O espanto 
foi enorme! O moleque esperava tudo, menos uma intervenção firme em 
português claro. O pai, que estava na fila da compra da comida, caiu na 
gargalhada. Era Valdemar Hial, médico mineiro feito cientista pelos pró-
prios esforços.  

O Dr. Valdemar Hial não se limitava a avaliar – em nosso be-
nefício - todos os procedimentos adotados pelos Drs. Kempe e Zwerin; 
cuidava, também da saúde de toda a minha família. Débora e Mônica abri-
am enormes sorrisos quando me viam! 

Valdemar é um pioneiro. Aprovado em 1º lugar, em 1962, na 
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro também foi o primeiro bra-
sileiro a ser titulado Doutor em Bioquímica. Em 1974 e 1975, fazia seus 
trabalhos de pós-doutorado no National Institutes of Health, em Bethesda, 
MD. Foi nesta fase que interrompi as ameaças que seu filho varão fazia às 
irmãs menores. De volta à Pátria, engajou-se pela carreira acadêmica e é, 
hoje, Professor Emérito da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – a 
qual conduziu, por dois mandatos, como Reitor – além de ser Membro Ti-
tular da Academia Mineira de Medicina (cadeira 43). 
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Parêntese. Nos dias de hoje qualquer vendedor de balcão de 
farmácia sabe que a administração diária de 100 mg de ácido acetilsalicí-
lico tem a propriedade de “afinar” o sangue, impedindo – ou diminuindo – 
o bloqueio do fluxo sanguíneo na ocorrência dos impedimentos por coles-
terol. O resultado obtido é o mesmo, seja por aumentar o calibre do conti-
nente, seja por diminuir o arrasto do conteúdo. A descoberta da capacida-
de do ácido de “fluidificar” o sangue sem prejuízo de suas características 
básicas é fruto do engenho, da arte e da argúcia do Dr. Vane, na Inglaterra. 
Valdemar Hial difundia (particularmente, eu acho que ele tem partes nes-
te caldeirão!). Se nada mais fizesse o biólogo, em toda a sua existência, já 
teria feito o bastante em prol do ser humano. Desde 1974, por determina-
ção dele, ingiro, diariamente, minha dose de AAS infantil. Fim do parênte-
se. 

Há um episódio singular que exige citação. 

Anos antes, aqui no Brasil, meu Marcelo havia sido diagnosti-
cado como portador de patologia que exigia a aplicação quinzenal de Ben-
zetacil, uma penicilina famosa, mas que se dizia (eu ainda não havia com-
provado) extremamente dolorida. Nesta época, a comando dos médicos 
brasileiros, eu mesmo aplicava as injeções no meu pequeno Marcelo. 

O tratamento não podia ser interrompido; levei 48 doses liofi-
lizadas para a viagem. Em certo momento, fiz uma infecção qualquer. Val-
demar, que sabia da quantidade de Benzetacil existente lá em casa, de-
terminou a aplicação de uma delas em mim para debelar o estado implan-
tado, sem prejuízo do tratamento do Marcelo. Eu mesmo apliquei. Nunca 
havia sofrido tanta dor em minha vida, e nunca mais sofri outra igual.  

Chamei o meu Marcelinho num canto e combinamos, unilate-
ralmente: a partir de então, quando fosse dia da injeção, Marcelo podia 
esconder-se, fugir, fazer qualquer coisa, até o momento em que eu o segu-
rasse com firmeza. A partir daí, não devia mais defender-se, para não cor-
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rer o risco de ferimento. Chorávamos os dois, ele e eu, durante as poucas 
aplicações que ainda teve que tomar. 

Valdemar e Velma sofreram a mais dura pena reservada a 
pais. Perderam ao Júnior; não substituído mas completado, por Fausto. 

O Dr. Hial não parou por aí. Além de se projetar na carreira 
acadêmica e na política, é fazendeiro, lá na sua Uberaba. Até os dias de ho-
je, honro-me dizer-me amigo dele. 
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A cratera 
Santos=Dumont 

Há uma 
cratera na Lua deno-
minada San-
tos=Dumont. Foi uma 
forma de o Smithsoni-
an Institute– concei-
tuado museu ameri-
cano, sediado em Wa-
shington – tentar en-
cobrir uma fraude que 
sustenta há anos, até 
os dias de hoje. Coube a Paul Graber, primeiro curador do museu do ar e 
do espaço, negociar com a Embaixada do Brasil a identificação da cratera 
e seu batismo com o nome do genial brasileiro. Fica na extremidade Norte 
dos Montes Apeninos, nas coordenadas 4.8º Leste/27.8º Norte. O adido 
aeronáutico nunca engoliu esta história dos irmãos Wright. Tirou o corpo 
fora e mandou a secretária entender-se com o curador do museu e tratar 
da homenagem. Foi aí que eu cheguei na embaixada. Excelente oportuni-
dade para prestigiar o Senhor Graber com a assistência de um oficial. Ga-
nhei a missão, de graça. Fiz boa amizade com o Sr. Graber. Ele não era 
muito mais velho que meu Pai e foi fácil o entendimento. A homenagem se 
concretizou. A fraude que tentava, com sucesso encobrir só foi desmasca-
rada agora, 40 anos depois. 

Certo dia levou-me a Silver Hill, às instalações que atualmente 
têm seu nome. Durante a guerra da Coréia, precisou reunir o acervo es-
parramado em outras instalações. Obteve uma área em Silver Springs, 
Maryland onde instalou construções pré-moldadas que agruparam as pe-
ças espalhadas. Havia muitas. De memória, lembrou-me de um Fiat Falco 
CR43, de um Saeta italiano, do primeiro Mig 15 obtido pelos EEUU através 
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da deserção de um piloto chinês. Lembro-me, principalmente, das três se-
ções da fuselagem do B-29 Enola Gay. Eu entrei embaixo da baia de bom-
bas dianteira, de onde saiu a primeira bomba atômica. Andei pelas insta-
lações da Paul E. Garber Facility ciceroneado pelo próprio. Paul Garber fa-
leceu em 1992. 

O mesmo museu exibe – com destaque - a carcaça restaurada 
do primeiro Flyer construído pelos já hábeis construtores de bicicleta. 
Salvaram um pedaço da original entelagem. Tem o destaque devido a um 
dos precursores da aviação.  

Feliz ou infelizmente, há mácula na história. 

Há mais de uma década e menos de duas, foi promulgada, nos 
EEUU, uma Lei denominada Freedom of Information Act200, a qual abriu 
muitos - quase todos - os arquivos oficiais americanos. Evidentemente, os 
ávidos remexeram tudo. Cada qual no seu setor. A internet facilitou so-
bremodo. 

Logo após a segunda guerra, enquanto o Flyer #1 ainda esta-
va guardado junto às joias da coroa britânica em local não conhecido, os 
advogados do espólio da família Wright aproximaram-se de Paul Graber. 
Ofereceram o avião para o futuro museu (atualmente instalado) pelo pre-
ço simbólico de US$ 1,00, acompanhado por um contrato de compromisso 
“eterno”. 

O negócio concretizou-se. O contrato foi assinado pelos advo-
gados do espólio dos Wright. O Smithsonian Institute nunca reconheceu a 
ocorrência de voo anterior ao que, hipoteticamente, teriam realizado os 
ciclistas em 1903. Faliu, o Smithsonian, na confiança pública! 

                                                             
200 Lei da liberdade de informações. 
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A legenda da foto 
descreve: “O Smithsonian acaba 
de divulgar um contrato que su-
gere que o museu nunca pode 
admitir que outra aeronave mo-
torizada voou antes do avião 
dos irmão Wright. 

A substituição do Adido Aeronáutico 

As funções de adido aeronáutico na embaixada brasileira em 
Washington D.C. foram transferidas da pessoa do insigne Brigadeiro 
Paulo Vitor da Silva, por extinção do prazo de permanência nelas. Sendo 
boca riquíssima, foi substituído sem delonga por outro oficial de mesma 
patente. Havia importante diferença entre ambos. Os currículos eram ra-
dicalmente opostos: o substituído vinha de profícua atuação na área da 
engenharia aeronáutica, o substituto vinha de mais uma comissão mal su-
cedida. 

A mudança no Escritório 

Mudou tudo. Sem sombra de nenhuma dúvida, toda tropa, por 
menor que seja, reflete o chefe que tem! 

A viagem do adido e as turbinas dos F-5 

Nas festas natalinas de 1974, o adido aeronáutico viajou a tu-
rismo, lá mesmo nos EEUU. Ali pelo dia 14 de dezembro, chamou-me para 
instruções. Não eram difíceis. Essencialmente, era o seguinte: Entravam 
todos – menos eu – em férias. Até o motorista que não dava as caras no 
escritório. O adido aeronáutico iniciou suas férias dia 15, o “staff” no dia 
20 e voltariam todos os funcionários, após 6 de janeiro.  

Parêntese. O Escritório do Adido Aeronáutico gerenciava os 
negócios da aquisição dos F-5. Era um contrato (003/COMAM-73) dividi-
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do em 38 “cases201”. Cada um destes “cases” era independente de todos os 
outros. Impunha-se certa coordenação logística, de maneira a prover cada 
item, no exato momento em que era necessário. Um destes “cases” foi a 
aquisição de 48 turbinas destinadas a equipar os últimos 20 aviões e 
compor uma reserva de oito turbinas de substituição. Fim do parêntese. 

Os “cases” dos F-5 eram gerenciados normalmente pelo fun-
cionário Gentil, experiente burocrata. O “case” das últimas turbinas estava 
previsto para ter um andamento de aprovação por parte do governo bra-
sileiro no dia 22 ou 23 de dezembro. O governo brasileiro devia informar 
se ratificava, ou não, as condições contratuais anteriormente inscritas ne-
le. 

Outro parêntese. Naqueles tempos vigia uma realidade há 
muito desaparecida: as palavras enunciadas tinham valor. Fim do parên-
tese.  

Na data mal-azada, cedo, muito cedo, tocou o telefone. Era da 
General Electric. Um Mr. Smith qualquer. Falava do “case” das turbinas, 
insistia na resposta brasileira até o meio-dia. Eu tentei dar uma de joão-
sem-braço e empurrar a resposta para 07 de janeiro – data em que os 
responsáveis estariam de volta. Não funcionou. Seguiu-se este diálogo: “- 
Captain Franco, there is someone here who wants to talk to you. Hold on, 
please.202” E passou o telefone para o seu acompanhante, um dos assisten-
tes do Adido Aeronáutico da Pérsia, cuja embaixada ficava defronte à nos-
sa na mesma Avenida Massachussets, meu habitual colega de almoço no 
restaurante Roy Rogers existente na Avenida Wisconsin, já dentro de Ge-
orgetown. 

                                                             
201 Case – Sub-divisão contratual que tratava de um conjunto específico de itens, de um 
mesmo fabricante. 
202 há alguém que quer falar contigo; por favor espere um pouco. 
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Eu não me lembro mais o nome do persa, mas perguntei a ele 
que sanduiche eu comia, em qual restaurante e com qual salada. Era ele. 
Era o meu conhecido. 

“- Franco, se vocês não levarem este lote de -21203, eu vou levar 
para nós. O Smith aqui já confirmou.” Um enrosco de mais de 5 milhões de 
dólares. Eu disse: “- Por favor, chama de novo o gringo.” Eram 9 horas da 
manhã, em Washington. Negaceei com o fabricante; afinal de contas eu 
ainda tinha 3 horas para transmitir a resposta. “- Quanto vai custar a subs-
tituição das turbinas se nós não comprarmos hoje; e quando vocês entre-
gam o novo lote?” Pelo menos o dobro no preço; para começar a entregar 
em 20 meses (muito depois que os aviões já estariam prontos) foi a res-
posta dolorida, mas esperada. “O meu governo confirma a aquisição”, 
chutei; “o telex vai antes do meio-dia, hora de Washington.” 

Liguei para todos os hotéis onde o adido disse que pernoita-
ria. Não estava em nenhum deles. Liguei para a CABW204, atendido por um 
tenente coronel de quem eu não gostava muito - de fato, eu não gostava 
nada dele. “- Isto é problema do Escritório, Franco, não é problema da CAB.” 
Logo depois, chamou-me o Tenente-Coronel Mário Accácio Alves Baptis-
ta205: “Franco – Liga para o Brasil.” 

Comecei pela DIRMA – todos em reunião; passei para o 
COMGAP - todos em reunião; telefonei ao gabinete do Ministro – todos em 
reunião. 

Eu copiei um telex do Gentil e entreguei na seção de comuni-
cações da embaixada. Só dispara quando eu der a luz verde. Então fiquei 
roendo as unhas. 

                                                             
203 -21 (traço 21) – Turbina J85-GE-21A, a turbina que equipa os F-5E. 
204 CABW – Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington. 
205 Ten.Cel.Av. servindo na CABW. Vai aparecer, outra vez, diante. 
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Cinco minutos antes do meio-dia, o telefone tocou, de novo. “- 
So, Capitan Franco, what is your country’s position: right now or within two 
years?206” 

“- I’m going to put you on hold for a second and will be right 
back… Hold on, please207.” Liguei para a seção de comunicações: “- Dispara 
o telex!” Voltei ao americano: “See your telex machine.”208 

Eu tinha comprado para o governo brasileiro, 48 turbinas de 
F-5E a um preço unitário maior que U$130.000,00 cada. Já não tinha mais 
unha para roer; de fato, não tinha mais unha nenhuma! 

Telefonei para casa e informei à Sandra que estivesse prepa-
rada para uma deserção, caso não quisessem as turbinas. Fala-se de uma 
choradeira enorme, em casa. 

Cerca de 13:00 (3 da tarde em Brasília), o telefone tocou de 
novo. Era o Brigadeiro Vespasiano, Chefe do Gabinete do Ministro. “- Que 
está acontecendo, Franco, você ligou para toda a FAB, menino. O que hou-
ve?” Eu contei. Tudo, inclusive a ausência do adido, a omissão da CAB e 
minha iniciativa de aceitar – “moto próprio” - a aquisição. Tentei explicar 
os meus motivos. A demora, o novo preço, a destinação das turbinas se 
nós não comprássemos. O Brigadeiro me disse que tinham recentemente 
acabado uma demorada reunião de seis brigadeiros e mais de dez coro-
néis exatamente sobre o assunto. E QUERIAM AS TURBINAS. Fiz um chis-
te: “Brigadeiro, volta lá e diz que já as comprei uma hora atrás.” 

A linha de pensamento fora idêntica. Só o “timing” aqui no 
Brasil é que estava defasado. Alívio. O Gabinete do Ministro confirmaria 
minha aceitação. “Vai para casa, Franco.” foi a última ordem que me deu. 
Eu tinha ficado agarrado na brocha, e me tinham tirado a escada. 

                                                             
206 Então, Capitão qual é a resposta de seu país, agora ou em 2 anos? 
207 Eu colocá-lo em espera, por favor aguenta um pouquinho. 
208 Veja sua máquina de telex. 
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Cheguei em casa cedo, naquele dia, vésperas do Natal de 
1974. Tive uma disenteria incontrolável que durou por quatro dias. 

O Adido no Hospital 

Encontramo-nos – eu e o adido aeronáutico - no Walter Reed. 

Não sei que ventos o levaram a visitar a ala de regeneração 
neurológica; não sei, mas ele estava lá. Fingiu-se surpreendido com a mi-
nha presença, mas já sabia que eu também estaria lá, naquela hora. Per-
guntou pela minha Sandra. Apontei o consultório onde ela recebia uma 
das demoradas infiltrações que consistiam no tratamento de bom resul-
tado aparente. Levantou-se e eu, feito um gato, à frente dele, interrom-
pendo-lhe o caminho. Pretendia entrar no consultório. Obstei. A dele não 
foi uma atitude correta. 

Quando a Sandra saiu do consultório, tinha todas as saídas 
radiculares, desde a primeira cervical até as sacrais, anestesiadas. Não 
sentia as dores constantes de que padecia habitualmente. “Parecia uma 
menina antevendo um dia inteiro de festas no parque”, comentou, estra-
nhando, o adido. Idiota! 

O telefonema 

Certa data eu cheguei à embaixada e adotei meu procedimen-
to habitual: Bati duas vezes na porta do adido, abri e o cumprimentei. O 
adido estava ao telefone e perdeu o chão. Fui para minha saleta. O meu te-
lefone tocou imediatamente. Era a Sandra ligando de casa. Perguntou: “- 
Gustavo, você chegou agora no escritório, bateu duas vezes na porta do bri-
gadeiro, cumprimentou-o e saiu? - Você notou que ele se perdeu na fala? Ele 
estava falando comigo, dizendo que eu estou atrapalhando a tua vida e que 
você tinha que voltar ao Brasil para fazer um curso, não sei do quê.” 

Agora o adido passou dos limites. Eu arrumei todas as minhas 
coisas em uma pequena caixa de papelão e fui lá, conversar com ele.  
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Lembro-me de tudo que falei e lembro-me que a nada retru-
cou. Era um covarde.  

Extinguiu-se o indispensável clima de subordinação hierár-
quica entre a minha pessoa e a do meu chefe militar. Haviam sido rompi-
dos os elos irremovíveis da carreira de um militar. Não voltei mais ao Es-
critório do Adido Aeronáutico. Fiquei em casa por mais de dois meses; até 
que o novo Chefe da CABW, o coronel Luiz Felipe Lacerda de Carneiro Ne-
to chegou e mandou me chamar. 

Na CAB-W209 

Na CABW não havia função de capitão-aviador. Sobrei, outra 
vez. Não tem problema. Mandaram-me copiar todos os arquivos da orga-
nização em micro filmes, transferir o monstrengo a que chamavam de 
computador do segundo andar para o subsolo, verificar o estado das via-
turas e instalar a máquina de sanduíches automáticos para ser usada pe-
los funcionários, graciosamente, na hora do almoço. Receber os C-130 em 
Andrews e, cada vez que surgia uma novidade qualquer para a qual não 
tinham definição, mandavam para mim. Não faz mal, não. Havia um valor 
muito mais alto que se alevantava. Sandra melhorava a olhos vistos. Era 
muito mais do que se podia esperar! 

Houve outra vantagem. Os pilotos do 4º EMRA210 ganharam 
luvas de “nomex”211 com pelica e garrafas térmicas de aço inox para os he-
licópteros. 

A despedida, a validade e o retorno 

A última infiltração perirradicular que Marvin Zwerin fez na 
Sandra ocorreu no dia 22 de novembro de 1975. Ele entrou no consultó-
rio andando normalmente e saiu com os ombros caídos e os olhos verme-

                                                             
209 CAB-W – Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington, D.C. 
210 4º Esquadrão Misto de Reconhecimento e Ataque. 
211 Nomex – Tecido resistente a chamas. 
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lhos, triste. O Dr. Marvin Zwerin 
aproximou-se de mim e determi-
nou: “- Faça-a ter uma vida nor-
mal. Ela não terá mais nada nos 
próximos dez ou doze anos”. Virou 
as costas e voltou para se escon-
der na sua sala. 

No dia 24, oferece-
ram-nos um jantar de despedida, a 
bordo de uma embarcação atraca-
da na região de Glen Echo. Entre outros, estavam presentes João Carlos 
Brocca (o meu amigo Joca Brocca, motorista-carregador do depósito que 
achou a casa onde morei), o brigadeiro Belham e o Embaixador, o Dr. Val-
demar Hial. Em cima da hora aprazada chegaram o Dr. Zwerin e sua espo-
sa. Ele me chamou de lado. E mostrou o convite que lhe haviam enviado 
em nome do Embaixador: um cartão gravado.  

Nesta janta perguntei ao Dr. Zwerin o que ele aplicava nas 
costas da Sandra? Pediu um papelzinho de “comanda” ao garçom e escre-
veu. Eu dobrei o papel e botei na minha carteira, aonde se encontra até 
hoje. É este, aqui ao lado.  

Joca Brocca nos levou ao Dulles. Voltamos à Pátria. Viajamos 
em um DC-10 da VARIG. Paramos no Rio de Janeiro, por um dia, para co-
lher a benção de minha Mãe. À noite, em um BAC 111 comandado por Ra-
fael Dirceu Marquese – ele levou a Heloísa - voamos para São Paulo. O Dr. 
Benedicto – empedernido advogado - deixou correr uma lágrima ao me 
cumprimentar.  

Mais uma vez em São Paulo 

Fui classificado no Rio, na DIRMA. “- Não quero, preciso ficar 
em São Paulo”. Tentaram classificar-me na Base Aérea de Cumbica. “- Não 
serve”. Além do mais, logo vou precisar fazer o curso de aperfeiçoamento 
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e será melhor se já estiver por lá mesmo. Então vai para o QG4! Neste pe-
ríodo, tive a impressão de que ainda não se podia contrariar o Franco Fer-
reira. Com certeza, isto era fruto das atitudes adotadas, tanto por mim 
como por meus comandantes, nos períodos antecedentes da vida militar. 
Sem sombra de nenhuma dúvida, o Franco continuava a ser “estranho no 
ninho” e, parece, um indivíduo a ser observado ou destruído. 

O Maj.-Brig. CLÓVIS PAVAN 

O Quartel General do Quarto Comando Aéreo Regional era 
comandado por Clóvis Pavan, que atingiu o mais elevado posto da hie-
rarquia militar. O então Major-Brigadeiro tinha méritos de sobra. E foi 
com brio que, ofendido por seu Chefe quando devia assumir as honrosas 
funções de Chefe do Estado-Maior da Força Aérea Brasileira, abdicou de 
todas as honrarias e vantagens que tinha para transferir-se para a Reser-
va Remunerada, inobstante ser muito mais capaz que seu substituto. É um 
Oficial de escol, que deixou suas pegadas impressas na memória da Força. 
Corria a vozes abafadas que o Brigadeiro Pavan não se dirigia aos oficiais 
subalternos e intermediários, senão a seu Ajudante-de-Ordens, Capitão-
Aviador Eurico de Andrade Neves, descendente de tradicional família das 
forças de Cavalaria do Exército Brasileiro. Chamavam-no, ao Brigadeiro, 
de “punhos-de-renda” ou de “sangue-azul”. Particularmente, penso que os 
apelidos lhe caiam bem. Era mesmo. Mas também era justo, firme e audaz.  

De novo, a CIPAA e a DIPAA 

Fui parar na CIPAA 4 – tarefa que me agradava. Havia o Major 
Vaz, leal e permanente amigo, o Juvenal tinha voltado de Santos (depois 
de fazer o Curso de Cabo) e era o motorista da comissão, O Cristóvão ti-
nha vindo com ele. O fotógrafo era o SO Maia. O Bherings, Tenente-
Dentista que trabalhava na policlínica dentária, passava a maior parte do 
seu tempo disponível fazendo catalogação de fichas dentárias ou laudos 
de identificação pelas arcadas. Achei e inclui o Pazzito. Também havia o 
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chefe (um tenente-coronel) e sua secretária, ambos devidamente alerta-
dos por seus pares sobre a figura que aparecia: Eu! 

O serviço não era difícil, mas era volumoso. Havia (como, de 
resto, continua a haver) um acidente dia sim, dia não. E todos eram inves-
tigados. É óbvio que aqueles acidentes de repetição constante, não trazi-
am nenhum ensinamento e eram resolvidos quase que “por carimbo”. 
Quando surgiam dúvidas razoáveis, então nós nos reuníamos e destrin-
chávamos a ocorrência.  

Foi um tempo bom para o chefe da CIPAA. Recebia tudo pron-
to. Desde o relatório da investigação até a minuta do relatório final. Assim, 
assinava (possivelmente sem ler) e entregava ao Comandante para a 
chancela dele. É de se notar que o CENIPA não conseguia fazer os relató-
rios finais. Estes eram, então, remetidos, em forma de minuta, junto com o 
relatório de investigação. Era a sopa no mel.  

Neste período, tendo perdido o curso de aperfeiçoamento, eu 
era o capitão-aviador mais antigo da FAB. Fiquei para trás, em relação à 
turma. 

O prefeito 

Os andares ocupados do então novo prédio do IV COMAR são 
divididos em quatro partes. No miolo central, os elevadores e um jogo de 
escadas cruzadas. Em cada quarta parte de cada andar estava instalado 
um setor qualquer do quartel. A comissão de investigação de acidentes fa-
ceava a engolida Praça Osvaldo de Vicenzo, e ficava no terceiro andar, à 
esquerda de quem entra no prédio. Na mesma face frontal do prédio, no 
mesmo terceiro andar e do lado direito, estava instalada a prefeitura de 
aeronáutica de São Paulo, então chefiada por um tenente-coronel inten-
dente. Em determinado momento o prefeito foi ter comigo. Havia recebi-
do uma missão qualquer e precisava de ajuda.  
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A União pretendia apoderar-se, para a Infraero, das rendas fi-
nanceiras dos aeroportos de Congonhas e de Viracopos. A única justifica-
tiva que podia usar estava no Campo de Marte - até os dias atuais um 
simples aeródromo. A missão do prefeito consistia em produzir u’a minu-
ta de decreto que legitimasse a pretensão de usurpação do aeródromo, 
então dominado pelo Estado e, junto com ele, os outros dois aeroportos 
rendosos! Ele a fez. Baixado, o decreto tomou o número 82.639 de 14 de 
novembro de 1978. Vai aparecer, de novo, adiante. 

O curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

Em março fui classificado na EAOAer212, ainda sediada em 
Cumbica para fazer o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, uma espécie 
de mestrado condensado, cuja intenção residia em conferir aos alunos a 
capacidade de chefiar ou comandar uma fração de organização militar. 
Tal como o anterior curso de tática aérea, este também foi tempo perdido 
e exaltação do inútil combinada com apologia do óbvio. Os aviadores que 
faziam parte da minha turma eram dois anos mais modernos que eu 
mesmo. Havia perdido duas ocorrências do curso e fiquei para trás. O 
Corpo de Alunos era comandado pelo Rizental, competente aviador da 
turma anterior à minha. 

Tal como no curso de tática aérea, morando em São Paulo, eu 
ia para casa todas as noites, e de lá, ia com a Sandra à USP213 continuar o 
curso de inglês que fazíamos.  

Resumo da ópera: das 07:00 às 17:00 em Cumbica; das 19:00 
às 23:00 na USP. 

A tentativa de rasteira 

Em certo momento, o Comandante da Escola recebeu um te-
lex iniciado no IV COMAR (vale dizer, emitido por qualquer um dos ofici-
                                                             
212 Escola de Aperfeiçoamento de Oficias da Aeronáutica. 
213 USP – Universidade de São Paulo. 
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ais, como que falando pela boca do Brig. Pavan). De memória, dizia: SOL 
ESSE CMDO DETERMINAR PRESENÇA IV COMAR CAP AV FRANCO 
FERREIRA FINS COMPLETAR TAREFAS DE SUA RESPONSABILIDADE 
DEIXADAS INCOMPLETAS PT IV COMAR. O comandante do Corpo de Alu-
nos da Escola, o major Rizental, me deu uma cópia. Bufei de raiva.  

Perguntei se dispensaria o registro das faltas, se eu atendesse 
ao chamado. Não dispensaria. Pedi-lhe que remetesse determinada res-
posta. Negou-se. Modifiquei o texto para incluir o preâmbulo: CAP 
FRANCO FERREIRA SOLICITOU PARTICIPAR A VEXA SEGUINTE BIPT. Se-
guia-se o texto desejado, no seguinte teor: PARTICIPO VOSSENCIA 
EXPEDIENTE NESTA ESCOLA DAS 08:00 ATEH 11:30 ET DAS 13:30 AAS 
17:00 HORAS PT EM CONSEQUENCIA, ESTOU AA DISPOSIÇÃO DE 
VOSSENCIA ENTRE 11:30 ET 13:30 VG AMBITO DESTA ESCOLA PTVG 
ENTRE 18:00 HORAS ET 18:30 VG NA MINHA RESIDENCIA PTVG ET 
ENTRE 00:00 ET 06:00 VG EM QUALQUER LOCAL DETERMINADO POR 
VOSSENCIA PT CAP FRANCO FERREIRA PT EAOAER. 

O rádio inicial tinha tido origem na CIPAA-4, sem conheci-
mento do Comandante, como era de praxe. Os rádios de resposta entram 
através do Gabinete do Comandante que, neste caso, não sabia de nada 
que estava se passando. É certo que o Comandante surpreendeu-se. Man-
dou chamar o Chefe da CIPAA-4 e terá perguntado “o que eu devia?” Foi 
informado que devia duas minutas de relatórios finais de dois acidentes.           
“- Manda este menino vir cumprir a sua obrigação” determinou o coman-
dante do COMAR, em apoio à infeliz iniciativa do Chefe da CIPAA-4 con-
substanciada na mensagem inicial. 

Parêntese. De fato, todas minutas estavam prontas. Duas de-
las - exatamente as que o chefe da CIPAA reclamava – tinham sido grava-
das em uma fita K7, no fim da última sexta-feira antes do afastamento. Eu 
as entreguei a um Sargento de minha confiança pedindo-lhe que as trans-
crevesse e fizesse chegar à secretária da CIPAA tão logo possível. Fui para 
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a Escola na segunda-feira seguinte. Já na terça-feira desta mesma semana, 
o Sargento passou por Cumbica e me entregou as cópias escritas dos rela-
tórios em questão, ambas rubricadas pela secretária do chefe no canto 
superior esquerdo da primeira folha. Guardei-as. Fim do parêntese. 

Apoiado, pelo Comandante, na sua primeira iniciativa, o chefe 
da CIPAA-4 repetiu o rádio, “ipsis litteris”. Recebi a repetição. 

Sem nenhuma ordem clara, às zero horas da mesma noite, 
voltando da Faculdade e acompanhado por minha Mulher, fui ao Quartel 
General. Acordei ao Oficial-de-Dia. Não havia nenhuma instrução para 
mim. Fiz que o Oficial-de-Dia registrasse minha presença. Abandonei o 
problema. 

A promoção 

Poucos dias antes do fim do curso de aperfeiçoamento, eu re-
cebi – pelo correio civil - um cartão do Brigadeiro Secretário da Comissão 
de Promoções de Oficiais acompanhado de um xerox de determinado ofí-
cio interno da Comissão sobre a minha pessoa. O cartão do Secretário ins-
truía: “Franco – Veja o ofício anexo e o destrua junto com esta mensagem.” 

No dia de encerramento do curso, fui promovido a Major, por 
merecimento, em ressarcimento de preterição, a contar da data em que 
deveria ter sido originariamente promovido, corrigindo-se minha posição 
no rol dos oficiais ativos. Gosto de imaginar que tanto o efetivo da Escola 
como os oficiais que lá estavam foram surpreendidos. 

O resultado da tentativa de rasteira 

A sequência normal era a minha apresentação pessoal ao Co-
mandante do COMAR. Realizei-a. Foi áspera. Eu tinha, no bolso interno da 
túnica nova (presente do meu sogro) ambas as cópias de relatório entre-
gues e recebidas depois que fui para a Escola. 
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Quando foi anunciada minha presença, levantou-se o Coman-
dante. Apresentei-me regularmente e fiquei durinho. O Brigadeiro Pavan 
examinou-me de alto a baixo. Mirando-me nos olhos, disse: “- Lamento, 
Major, que o Senhor tenha perdido uma excelente oportunidade de demons-
trar interesse pelo serviço. Pode ir.” Evidentemente, perguntei o motivo da 
repreensão verbal que eu estava levando. O Comandante mandou chamar 
o chefe da CIPAA.  

Perguntou ao tenente-coronel: “- O que deve o Major, na Se-
ção?” E foi informado que eu devia as minutas do relatório final de dois 
acidentes; o tal e o tal outro. Não era coincidência, mas as tais minutas 
eram exatamente as que eu tinha no bolso, rubricadas pela secretária da 
seção, procedimento este implantado pelo mesmo tenente-coronel para 
evitar contato pessoal comigo.  

Confesso que eu fiz um teatrinho nesta hora. Retirei os dois 
documentos do bolso, dobrei-os de maneira a deixar à mostra somente a 
assinatura da secretaria, e perguntei – mostrando ao Comandante – se 
aquela marca era dela e se era aquela a marca que devia estar nas minu-
tas. O Chefe da CIPAA confirmou. Com exagerada dramaticidade eu de-
senrolei os documentos de maneira que o Comandante pudesse ver a 
identificação deles: os dois relatórios exigidos que a tudo tinham dado 
origem. O chefe da CIPAA desmontou na cadeira onde arrogantemente se 
sentara. O Comandante mandou que eu me retirasse e ficasse na sala do 
Ajudante de Ordens, o já mencionado Capitão Eurico de Andrade Neves214. 
Sentei-me numa cadeirinha lá fora. Poucos minutos depois, o chefe da 
CIPAA passou sem olhar para nós, quase derrapando na curva que tinha 
que fazer! O Comandante chamou o Eurico pelo telefone. A ordem era que 
eu ficasse por ali até novas instruções. Houve uma troca intensa de telefo-
nemas com o Andrade Neves. Eu continuei sentado. 
                                                             
214 Eurico de Andrade Neves também era oriundo do CMRJ, e da Cavalaria. Tínhamos con-
vivido lá e éramos bons amigos. Depois, quando comandava a base em Campo Grande, du-
rante um desfile da tropa, postou-me à sua direita. 
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Mais de quinze minutos depois, estampando um sorriso, o 
Eurico apontou a porta da sala do Comandante. “Vai, Franco, ele está te 
esperando.” Compus o uniforme e entrei marchando na sala dele. Conti-
nuou sentado na sua cadeira enquanto eu olhava o infinito por cima da 
cabeça dele. “Franco, você conhece o serviço da CIPAA?” perguntou. “Sim, 
Senhor.” “Então vai lá e assume.” Não deixei de lembrá-lo que ainda havia 
a questão da repreensão verbal descabida que me tinha sido feita. Lem-
brei-lhe de determinado artigo do regulamento disciplinar que cuidava 
destes casos, e do prazo previsto. Fiz meia-volta e fui trabalhar. 

Cinco minutos antes de se completar o décimo quinto dia, o 
chefe do gabinete do Comar me telefonou, absolutamente ignorante do 
que se passava. “Franco”, disse, “o Comandante mandou dizer a você que 
volta atrás.” Ficou por isto mesmo. Foi melhor assim. 

A mudança de ótica 

A repetição dos acidentes aeronáuticos deu origem à preven-
ção deles, não por insensíveis ações administrativas, mas por efetiva pro-
ximidade da comissão aos operadores da região. A CIPAA-4 organizou 
“encontros”. O segundo ocorreu no próprio prédio do IV COMAR e alcan-
çou somente os pilotos e mecânicos de determinada companhia aero agrí-
cola que havia perdido, naquele mesmo ano de 1976, mais de metade de 
sua frota em acidentes aeronáuticos. O custo foi de 20 refeições que o QG 
deu aos presentes.  

Estávamos num pequeno auditório existente ao lado da sala 
do Brigadeiro Pavan. Às duas horas da tarde, ele me chamou para saber 
como as coisas estavam indo. Falei da reclamação dos operadores sobre a 
questão das pistas improvisadas, usadas na atividade aero agrícola e so-
bre a demora do DAC para homologá-las. Esta realidade causava prejuízos 
enormes aos operadores, seja na condução das operações seja no ressar-
cimento das despesas após acidente ou outras ocorrências.  
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O Comandante: “Eu vou assistir o encerramento deste teu en-
contro. Avise-me quando for hora.” Quando a conversa estava para acabar, 
eu fui à sala do Comandante e informei. Ele voltou comigo. Agradeceu a 
presença dos visitantes, teceu alguns comentários sobre a nova ótica que 
desejava ver implantada e, para alegria de todos e surpresa da CIPAA in-
teira exibiu uma mensagem do DAC autorizando à CIPAA do IV COMAR a 
homologar, mediante vistoria simplesmente solicitada ao COMAR, as pis-
tas temporárias para uso da aviação agrícola. Isto era tudo que os aviado-
res precisavam. O Comandante tomou a iniciativa entre a hora que fala-
mos sozinhos e o fim do encontro. No dia seguinte, cinco pistas foram 
homologadas e oito tripulações trabalharam sem o fantasma da ilegalida-
de a pairar sobre eles. 

Esta iniciativa do Brigadeiro Pavan consolidou, no Brasil, a 
prática da prevenção de acidentes aeronáuticos e reduziu, significativa-
mente, as ocorrências na Aviação Agrícola. Também continha o subprodu-
to de gerar proximidade entre os operadores da Aviação Geral e os mem-
bros da CIPAA. 

Os encontros de Segurança de Voo 

O encontro dos pilotos agrícolas logo ganhou divulgação de 
boca-a-boca. As outras companhias que tinham o mesmo problema passa-
ram a pedir o mesmo tratamento. Os operadores de aviação geral, isola-
dos ou não, passaram a se acercar muito mais da CIPAA, para todos os 
fins. Um lance de simples firmeza do Comandante do COMAR havia criado 
todas as condições necessárias para se facilitar - controladamente – a vida 
dos operadores. De Marília (SP), veio o primeiro convite; logo seguido pe-
lo de Udo e de Thomas Wilfrid Shaw, do Clube Aeronáutico Mackenzie de 
Atibaia; pelo de Bauru, ainda sob a direção do venerando Boaventura e, 
depois, de muitos, muitos outros aeroclubes ou empresas do Estado. Era 
hora de exploração do sucesso.  
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Lá na CIPAA tínhamos duas ou três caixas de material, especi-
almente desenhadas, para transportar o material de instrução. O Subofici-
al Pazzito e os Cabos Juvenal e Cristóvão eram os responsáveis pela agen-
da, pelo material de exibição e pelo controle das presenças. Convocamos a 
Rubens Stock (meteorologista do SRPV SP), e o Gonzalez, do SERAC 4. 
Juntou-se a nós o Dr. Wagner Kuroiwa quem, com voz mansa e surpresas, 
encantava as plateias. E tudo acontecia sem prejuízo das investigações 
dos acidentes que ocorressem, até mesmo nos dias das reuniões. Ao todo 
éramos uma meia dúzia de oficiais e praças dedicados à divulgação dos 
ensinamentos capazes de impedir a ocorrência dos acidentes aeronáuti-
cos, na nossa faixa de atuação. 

Do Brigadeiro Pavan, a imprensa disse: 
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É de necessária verdade assentar que a CIPAA tinha mais qua-
tro colaboradores efetivos, constantes e diretos que não foram menciona-
dos aqui; dois civis e dois militares. É que o andar da carruagem separou-
lhes o comportamento pessoal da lealdade que a prevenção de acidentes 
aeronáuticos impõe aos seus agentes. Naquela época, no fragor daquelas 
batalhas, colaboraram – e muito – para a difusão destas ideias. Depois, a 
vida traçou-lhes outros destinos. 

A atividade iniciada pelo Coronel LÁZARO ÁVILA, no clube 
Harmonia, em SP – foi lá o primeiro encontro, com uma pequena reunião 
de interessados - frutificou. O Brigadeiro Pavan acendeu a chama princi-
pal ao reunir os pilotos da citada companhia de aviação agrícola. Os ou-
tros comandos seguiram a esteira; até porque, mesmo que assim o dese-
jassem, não podiam negar à aviação os ensinamentos que lhes levávamos. 
Durante vários anos, a CIPAA, depois elevada à posição de Divisão 
(DIPAA) foi o único grupo que, no Brasil, promoveu segurança de voo 
através da discussão e da publicação dos fatores contribuintes identifica-
dos em cada um dos acidentes analisados.  

Um destes eventos deixou marcas indeléveis entre os partici-
pantes e constituiu-se em motivo de orgulho para a Divisão. Foi em 1983.  

O último encontro - Na Semana da Asa de 1983 

O comandante do COMAR IV delegou-me competência interna 
e externa. 

Organizamos um encontro no salão principal do Anhembi. 
Quatro mil lugares, parece-me, era a capacidade. Três mil no salão e mil 
no mezanino. Inicialmente sonhávamos com uns oitocentos participantes; 
quem sabe chegasse a mil; na melhor das hipóteses, talvez, até mil e du-
zentos participantes. Fizemos mil e quinhentas fichas de inscrição. Três 
semanas antes do evento, precisamos imprimir outro lote de ingressos. E 
ainda ficou gente sem registro. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 233 | 

No pátio de estacionamento de veículos, do lado de fora, avi-
ões civis e militares chamavam a atenção dos transeuntes. Dois planado-
res da Academia de Força Aérea haviam pousado no Campo de Marte na-
quele mesmo dia – sem prejudicar o tráfego aéreo do local. A Polícia de 
Aeronáutica do QG do COMAR esmerou-se em atender os transeuntes in-
teressados. Do lado de dentro, a Fundação Santos=Dumont215, a Petro-
bras, a Transbrasil e a Vasp montaram estandes nos fundos do salão (A 
Petrobrás vendeu os primeiros caminhões de abastecimento de helicóp-
teros que a PMSP usa até hoje). As companhias de aviação comercial nos 
deram passagens para serem sorteadas entre os participantes. Algumas 
empresas, hoje defuntas, publicaram outra tiragem do livro “ABC do Voo 
Seguro” (Manuel Albuquerque – então Ten.-Cel.-Av. Chefe da CIPAA 6) pa-
ra distribuição graciosa. Cada conjunto de inscrição tinha um. 

Duas horas antes do momento em que devia juntar-me aos 
companheiros que já trabalhavam, eu me engajei numa brincadeira bruta 
com meu filho menor, sobre um tatame de judô (ele já era um moço forte 
e viril), o Paulo Rafael. O resultado foi que trinquei dois dos ossos do cor-
po do pé (chamam-nos de metatarsos), tentando lhe dar um chute forte 
no traseiro do qual se defendeu apropriadamente. Eu não podia repreen-
dê-lo, nem podia faltar ao compromisso oficial, uma vez que a iniciativa e 
a responsabilidade do trabalho eram minhas. O jeito foi prender uma lâ-
mina de aço na sola do pé e envolvê-lo com esparadrapo e vários pares de 
meia, apertando tudo com o sapato atado do uniforme – cabe muito bem a 
este fim. Doía e claudicava um pouquinho, mas não atrapalhava muito. 

As palestras – quatro por noite, com pouco menos de uma ho-
ra cada – começavam às 19:00 e acabavam às 23:00, com um intervalo 
pequeno no meio. Na primeira noite, quase ninguém voltou na hora para a 
segunda parte. Tentaram se explicar: “-Não havia como saber.” Conversa 

                                                             
215 Detentora de todo o acervo pessoal do genial brasileiro, inclusive condecorações e ou-
tras joias. 
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de João-sem-braço! “Pode deixar. Amanhã vocês saberão a hora de voltar.” 
Pedi um corneteiro à PA. No momento aprazado, no acesso do mezanino, 
um corneteiro tocou reunir no alto tom que o clarim lhe dava. Em ambien-
te fechado, o toque reverberou por todo o prédio. Voltou todo mundo cor-
rendo e rindo. 

As oito sessões (treze palestras) passaram-se num piscar de 
olhos. Inclusive a de Sílvio Brasil Gadelha, patrulheiro que se fez em 
doutor de combustíveis. Aldo Cesar Voigt, pioneiro do Cindacta 2 tam-
bém falou de suas artes e manhas. Com orgulho e egoísmo, reservei para 
mim mesmo a honra de fechar o encontro. Vi o número de presentes au-
mentar a cada sessão. Vi as pessoas sentadas no chão, no térreo, porque 
nós não abrimos o mezanino. Consultei a todos que haviam patrocinado 
alguma coisa e não recebi nenhuma reclamação, de nenhum deles. 

O segundo tempo do quarto dia estava reservado para repa-
ros necessários nas palestras e para o encerramento. Aqui assomam ou-
tros personagens: A Bandeira Nacional, a plateia, a banda de Cumbica, o 
Cap. ADM R/R Dornelles, e um marcial tenente IG. 

Transcorreu assim. 

Fizemos entrar a banda silenciosamente, depois do intervalo. 
Foi para o mezanino. Três clarins – não o único dos dias anteriores – 
chamaram os participantes de volta. A plateia se reuniu rapidamente e si-
lenciou. Como no encerramento de todas as outras reuniões deste tipo, eu 
me fiz acompanhar de todos os que, de qualquer forma, haviam colabora-
do na organização ou na realização do evento, incluídos os conferencistas, 
os convidados e os patrocinadores. Conclui a minha participação com o 
habitual voto de que “... se, em decorrência do que se fez aqui, alguém 
deixar de assumir algum risco desnecessário, nós estamos recompen-
sados.” Distribuímos os brindes que tínhamos para a ocasião. Cantamos, 
todos, a Canção do Aviador. Eu me juntei, manquitolando, aos meus Com-
panheiros, no fundo palco enquanto o Cap. Adm. Dornelles se colocava, 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 235 | 

discretamente, no púlpito. Um único tarol, no mezanino, se fez ouvir: Ra-
tatá, Ratatá, Ratatá, Tá, Tá; Ratatá, Ratatá, Ratatá, Tá, Tá.  

O Cap. Dornelles: “Recebamos de pé a Bandeira Nacional 
que, a passo cadenciado, junta-se a nós.”  

Os presentes transformaram-se num mundo de cabeças silen-
ciosas fitando o lado esquerdo por onde entrava o Pavilhão Nacional es-
coltado por sua guarda armada sob o foco de dois canhões de luz. O te-
nente porta-bandeira manobrou-a e à sua guarda para estar, no meio do 
palco, à nossa frente. O tarol parou. O silêncio era tal que seria possível 
ouvir um alfinete caindo. Havia famílias inteiras. 

O Cap. Dornelles: “Sob a proteção do signo máximo 
da nacionalidade, a Força Aérea Brasileira dá por encerrado es-
te encontro. A Bandeira Nacional se destacará de sua guarda 
para o canto do Hino Nacional Brasileiro.”  

O porta-bandeira avançou – sozinho - cinco passos e a 
hasteou no copo. A banda, lá do mezanino, tocou o que pareceu, aos 
meus ouvidos, o mais bonito Hino Nacional que eu jamais ouvira. A 
plateia acompanhou o canto. 

O Cap. Dornelles: “Permaneçamos de pé enquanto a 
Bandeira Nacional retira-se do recinto.”  

O tarol voltou. O tenente porta-bandeira reagrupou-a à 
sua guarda, percorreu o mesmo trajeto da entrada, pelas escadas 
laterais, e recolheu o Pavilhão ao quartel. O silêncio ainda era total, 
quando a Bandeira passou pelas portas de entrada do salão – sem-
pre acompanhada pelos olhares respeitosos de todos os presentes. 

O Cap. Dornelles: Está encerrado este encontro.”  

E foi apresentar-se a mim, no fundo do palco. Apesar de 
mais moderno, era mais velho que eu. Eu o fiz ficar à minha direita. 
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Cumprimentei a cada um dos participantes, individualmente. A plateia 
continuava, e já eram quase 11 horas da noite. Seguiu-se uma confraterni-
zação geral. Neste momento, deram-me uma bengala de osso que guardo 
ou uso com invejosa cautela.  

A mudança no comando - O bêbado babão 

O Brigadeiro Pavan foi transferido para a Vice-Chefia do Esta-
do-Maior. Foi substituído por outro brigadeiro de três estrelas que será 
chamado, aqui, de “bêbado babão”. Era uma figura folclórica. O novo co-
mandante se reunia, diariamente, com os oficiais-superiores entre as 
13:00 e as 15:00. O expediente começava às 12:00. Nenhum oficial saía do 
rancho até a hora da reunião; depois dela, e só depois dela, é que os seto-
res começavam a trabalhar. Diariamente, entre as 13:00 e as 14:00 o co-
mandante descrevia onde e com quem havia jantado na véspera. Na outra 
hora, dissertava sobre as expectativas do jantar daquela noite. A reunião 
era vazia. 

Deste comando tenho duas lembranças. Primeira: na condi-
ção de mais moderno entre os convidados (leia-se – mandados compare-
cer) a minha posição era na cabeceira oposta à do Comandante, nem po-
dia ser diferente. Atrás de mim havia um conjunto de poltronas onde 
eram recebidas as visitas. Determinado dia, depois de uma viagem a Pon-
ta Porã onde havia arranjado um charuto cubano (naquela época, fumava-
se até em ambiente fechado) preparei o charuto e fui sentar-me nas pol-
tronas das visitas. Prestei desmedida atenção às falas do comandante. E 
mereci irrestrita atenção de todos - na expectativa de verem a cinza do 
charuto cair. Eu não tinha contado para ninguém, mas dentro do charuto 
havia um clipe retificado que a impedia de cair, senão por uma batida fir-
me no cinzeiro. A batida não existiu, nem a reunião, até que ele me per-
guntou se eu não tinha mais o que fazer e me mandou ir embora. Segunda: 
Em uma destas, ele empenhou-se em descrever o convite que havia rece-
bido para ir à EMBRAER assistir à assinatura do contrato de fabricação 
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dos AMX entre o Brasil e a Itália. Estava estufado de orgulho. Evidente-
mente o assunto me interessava sobremodo. Por isto, lancei diversas per-
guntas. A algumas respondeu, de outras nada sabia. Eu emiti uma opinião 
que, reconheço, foi descortês – chamei o AMX de Xavantão. O chefe ficou 
brabo e me dispensou, definitivamente, das reuniões. Que bom, assim eu 
podia trabalhar mais. 

Dei-lhe um apelido, aqui neste texto. Explico. Nos “queijos e 
vinhos” a que convidava toda a oficialidade, depois da quota intransponí-
vel de vinho e mais do que bebia, babava nas pessoas às quais se dirigia. 
Eu não queria isto para mim. Nunca fui. 

Os concursos e os EAS 

As forças se renovam. Logo que eu cheguei do exterior, sob a 
chefia de Délcio Francisco Possa Santos (Chefe do A1 do EM4), engajei-
me, com muito gosto, nas comissões que aplicavam os concursos de ad-
missão para ingresso em todos os cursos da FAB. Preferia os concursos 
destinados a suprir candidatos à EPCAR; mas também fazia os outros. 
Eram quatro concursos por ano, um da academia, outro da EPCAr e dois 
da EEAer216.  

E ha-
via o curso dos 
médicos, dentistas 
e farmacêuticos a 
serem admitidos 
ao serviço tempo-
rário na FAB, este 
conduzido no pró-
prio QG do 
COMAR. 

                                                             
216 Escola de Especialistas da Aeronáutica 
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Nestes, minha parte era a formação militar deles. A foto retra-
ta o aquecimento para u’a marcha noturna que acabou ficando com mais 
de 60 quilômetros, até o Forte no Guarujá onde, já estafados, fizeram um 
treinamento de sobrevivência no mar. O capacete de aço que eu uso de-
nuncia: major. Este é o capacete de aço que o meu Pai usou na Segunda 
Guerra Mundial. Atualmente está em fiel depósito de um dos meus filhos. 

A respeito da atividade que desenvolvia com outros compa-
nheiros e subordinados, o comandante da época emitiu a seguinte opini-
ão: 

 

 
Esta referência é fruto da minha própria origem militar. Des-

tes trabalhos resultou um evento tão estranho quanto improvável. O en-
cerramento do EAS217 de 1984 ocorreu em um dia de chuva. A solenidade 
foi realizada no “salão nobre” - em realidade, uma área livre do sexto an-
dar do QG. Os instrutores em um lado, capitaneados pelo comandante do 

                                                             
217 EAS – Estágio de Adaptação ao Serviço. 
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COMAR e organizados em seis ou sete fileiras (eu estava na terceira); os 
estagiários no centro, as famílias do outro lado.  

Depois da parte militar da cerimônia, o primeiro colocado no 
curso pediu a palavra e passou a fazer rápidas referências aos instrutores 
e demais militares e civis que haviam colaborado na formação deles. Dei-
xou para o fim de sua curta oração aqueles aos quais daria pequenos mi-
mos. Três ou quatro, não mais que isto. O último presente, guardou-o para 
ser entregue por si mesmo.  

Pediu licença para entregar uma placa ao indivíduo que eles 
mesmos haviam escolhido como patrono de sua pequena e modesta tur-
ma. O comandante se arrumou. O Aspirante marchou até defronte do co-
mandante, prestou 
continência ao briga-
deiro, já pavão, e me-
teu-se dentro da for-
matura dos instruto-
res. A todos surpreen-
deu, principalmente a 
mim. 

Os even-
tos 

A vida de 
todo e qualquer mili-
tar envolve eventos singulares que a memória não deixa dissiparem-se. A 
minha fase de aventuras envolve muitas destas, algumas trazidas a pú-
blico por meios comuns e outras só aqui descritas. Desde o aspirantado 
até a efetiva transferência à reserva remunerada (28/08/1986) eu tive a 
honra e o privilégio de poder exercer as atividades militares que me eram 
distribuídas, ou participar de outras ao máximo da minha capacidade. Or-
gulho-me disto.  
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Nestes títulos seguintes, descrevo alguns eventos dos quais 
me ufano. 

OJT218 – Treinamento com a mão na massa 

Do maciço interno da Serra do Mar, a Noroeste da cidade de 
Santos, descem três rios que desaguam nos canais formadores do porto. O 
do centro é o Rio Quilombo. Na face Sul da calha, a jusante das corredei-
ras, surgiu um sobrevivente de acidente aeronáutico havido no rio ao la-
do. Foi socorrido. Deu o alarma. Havia duas vítimas fatais nos destroços. 
Ainda eram os tempos de Coronel Amorim na CIPAA. Compus a equipe 
que foi ao local. Chamamos apoio. Para resgatar os corpos das vítimas, era 
necessário subir a encosta Sul da calha, ultrapassá-la pelo cume, e alcan-
çar o local do acidente, no outro lado. Toda a minha pequena equipe foi 
dispensada de participar da penosa expedição. Haveríamos de mais atra-
palhar que ajudar. Ficamos na parte baixa da calha do rio Quilombo. 

No local por onde voltaram à calha do rio, o talude era muito 
alto e coberto de vegetação de variada altura, desde as rasteiras até as ár-
vores entrelaçadas de cipós características da mata atlântica. Ouviam-se 
ruídos e falas no mato, do outro lado do rio. Para surpresa dos espectado-
res, pouco a montante de onde estávamos, viu-se a queda de dois pesados 
fardos que romperam a mata rasteira e abriram uma rota de saída do 
emaranhado natural. Eram os mesmos ruídos que já se ouvia há algum 
tempo. As autoridades legais receberam os corpos e nada mais soubemos. 
Também, nada aprendemos neste episódio. 

A missão observada frutificou pelo avesso da intenção dos 
que a realizaram. Foi a partir deste episódio que se instalou, na CIPAA do 
IV Comando Aéreo Regional, a prática irremovível de tratar despojos co-
mo entidades vivas. E chegamos a ser reconhecidos por isto! 

                                                             
218 On-the-job Training 
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Há alguns anos atrás, quando um avião comercial brasileiro 
foi derrubado pela estupidez dos pilotos de outro avião (com perda total), 
JORGE KERSUL FILHO (então Coronel tendo chegado, depois, a Major Bri-
gadeiro) fez disponibilizar – lá dentro da mata amazônica - meios, modos 
e sistemas capazes de promover a recuperação de despojos humanos com 
o indispensável respeito e a necessária reverência. 

Na TV Tupi 

Em 1972, quando os sobreviventes do acidente com o Fair-
child F27 da Força Aérea Uruguaia foram resgatados, houve uma onda de 
sensacionalismo nos meios de comunicação. Um apresentador da TV Tupi 
de São Paulo, conhecido por quebrar os discos de que não se agradava, 
convidou ao Brigadeiro Délio para estar no programa daquele domingo e 
participar de uma mesa redonda sobre o assunto. O Brigadeiro mandou 
que eu fosse. Determinou que eu ficasse exclusivamente nos aspectos téc-
nicos do assunto e que não embarcasse em polêmica. Era a primeira vez 
que eu me apresentava em público. A experiência era igual à dos primei-
ros estóis, isto é, nenhuma. 

Cheguei na hora determinada. Ninguém sabia de nada. Colo-
caram-me numa sala sozinho. Foram chegando outros convidados, uns se-
te ou oito ao todo. Havia u’a mãe de família, dois jovens universitários, um 
padre, um educador; era um corte social. E havia eu, fardado de 5º uni-
forme.  

Num intervalo, fomos levados ao palco. Era um palco de circo. 
Forcei a barra para ficar entre os últimos a serem alcançados pela palavra 
– eu não sabia o que ia acontecer. O apresentador circense mudou a histó-
ria toda. Em vez de conduzir uma mesa redonda, transmutou a apresenta-
ção em simulacro de “julgamento”. A cada participante perguntava a opi-
nião sobre o episódio e concluía a fala do entrevistado com a pergunta 
cretina: “- Você absolve ou condena os envolvidos?”  
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Não tinha escapatória. Chegou a minha vez. Fui apresentado e 
comecei dizendo que estava ali obedecendo ordens. “Entre as quais”, dis-
se, “estava a de me restringir aos aspectos técnicos do evento”. Para a pre-
servação da vida, descrevi a necessidade de se obter água, abrigo e ali-
mento, nesta ordem. Água tinham, com facilidade; abrigo, os destroços do 
avião lhes dava; alimento era indispensável obtê-lo, de qualquer forma. O 
apresentador pretendeu apresentar a pergunta que ficaria sem resposta. 
Interrompi-o dizendo que nenhum dos entrevistados - nem eu - estando a 
seis mil quilômetros de distância, sessenta graus de temperatura acima e 
seis mil metros abaixo, teria a mínima condição moral de julgar quem 
quer que seja, por haver “comido gente”. Acabou o julgamento! 

Eu morava na vila dos oficiais dentro do PAMASP. Não havia 
telefone em casa. O Oficial de Dia chamou: “- O Brigadeiro quer falar conti-
go”. Fui ao Corpo da Guarda. Liguei. A voz do outro lado era paternal.          
“– Franco,” disse, “você se saiu muito bem, filho, parabéns. Agora, da próxi-
ma vez não diz “comer gente” no ar.” 

O P-47 da Avenida 9 de julho 

A vida paulistana ainda não se havia deslocado do centro da 
cidade. Os “barões” já moravam nos jardins e transitavam pela Avenida 9 
de julho. No ponto de dispersão, a Praça 14bis, havia, em destaque, um P-
47 espetado num poste, a mais de quatro metros do solo. 

Certo prefeito municipal, em 1972, já havia construído uma 
via elevada e expressa que, desde a sua residência alcançava o pátio de 
sua unidade fabril situada no prolongamento da Avenida São João, outro 
eixo clássico da cidade paulistana (na direção do poente). Sobre a Praça 
14bis lançou um inútil viaduto que começa em lugar nenhum, acaba em lu-
gar nenhum e não passa por cima de nada. A ponta da asa esquerda do P-
47 ficou a um metro da parte alta da guarda do viaduto. Prato cheio para 
vandalismo. 
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Três dias antes do dia do Aviador, em 1972, às 14:00, o Coro-
nel Osório (Chefe do Gabinete de Comando do IV COMAR) chamou-me.                  
“- Franco,” disse, “tenho u’a missão para você. Tira o P-47 da Praça 14bis e o 
coloca na entrada da exposição (no Parque Anhembi). Usa o que for preci-
so. A exposição abre amanhã às 15:00.” Não posso assegurar, mas suspeito 
que estava havendo um desentendimento qualquer entre o Brigadeiro Dé-
lio e o prefeito municipal. 

Fui ao PAMASP219. “- Por favor, me empresta a carreta, quem 
sabe com uns dez ou doze homens. Vocês têm um guindaste capaz de erguer 
sete toneladas com a lança abatida?” Não têm. Está bem, eu me viro. 

O avião tinha sido depenado de muita coisa (o motor ainda 
estava lá). Não pesava mais as sete toneladas originais. Estava colocado 
em ângulo, de nariz alto e asa esquerda baixa, apoiado num cavalete cra-
vado na longarina das asas e projetando somente um tubo com cerca de 
trinta centímetros de diâmetro. O tubo encaixava no poste. Os mecânicos 
subiam no avião, com a maior facilidade, a partir do próprio viaduto inú-
til. Uma empresa emprestou-me um guindaste. Aboletados no nariz, à 
frente do para-brisas, os mecânicos retiraram o anel de velocidade e a co-
bertura do berço do motor. Pronto. Agora havia por onde segurá-lo. O 
guindaste chegou às 23:00. Amarrado pelo berço do motor, não se mexeu 
nem um milímetro sob a tensão do guindaste cuja lança estava posiciona-
da de maneira a afastar o avião do viaduto. Instalamos cabos-guia no ber-
ço, na cauda e nas argolas de amarração. A solução foi cortar o poste, exa-
tamente abaixo da engenhoca instalada no avião. O pessoal do parque 
trabalhou três horas para fazer este corte. Às três horas da manhã o P-47 
– com um forte estalo da ruptura do último setor do poste - separou-se. 
Foi posto no chão. O guindaste foi embora e apareceu um, menor, do Par-
que. Os mecânicos separaram as asas, com muita dificuldade, uma vez que 
a exposição ao tempo havia distorcido os parafusos cônicos de fixação de-

                                                             
219 Parque de Material de Aeronáutica de São Paulo 
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las. Às sete horas da manhã de uma sexta-feira, já atrapalhando bastante o 
tráfego na via de acesso à Praça, 14bis, a carreta levou-o embora. Eu fui 
tomar um banho. 

Ali pelas dez horas do mesmo dia (em que a exposição seria 
aberta), no Parque Anhembi, já havia um novo suporte fabricado no 
PAMASP para apoiá-lo na entrada da exposição; às duas horas, o avião já 
estava no local em cima do cavalete novo; às três horas da tarde, o último 
carrinho de pintura foi retirado de debaixo dele e a exposição foi aberta. 

Vários dias depois, o Coronel Osório me disse que havia ga-
nhado uma aposta com alguém (acho que com o Brigadeiro Délio) por 
conta deste fato. 

Desmontada a exposição, o P-47 foi levado para Pirassunun-
ga. De Pirassununga foi vendido a um particular, nos EEUU. Consta que, 
atualmente, 2013, está voando, de novo. E, lamentavelmente, não é o úni-
co! 

Os irmãos fabianos - De 25/03 a 04/04/1977 

O Comandante do IV Comando Aéreo Regional recebeu a visi-
ta de uma Senhora, acompanhada de um médico aparentado, que lhe de-
ram a seguinte informação: O marido dela, e mais um irmão dele e, ainda, 
um empregado da fazenda que ambos exploravam no Mato Grosso, se ha-
viam acidentado no importante alagamento, recentemente esgotado, do 
rio Paraná a Oeste de Pontal do Parapanema. Os irmãos eram conceitua-
dos Praças da reserva no Corpo de Graduados da FAB. Algum tempo de-
pois foi avistada a cauda da aeronave. Um H-1D do SAR esteve no local e 
resgatou peças humanas. Mandadas entregar ao legista em Presidente 
Prudente – SP (sem que a tripulação tivesse a atenção de comunicar-se 
com ele) resultaram num laudo necroscópico de “peças de um desconhe-
cido”, insuficiente para gerar o indispensável atestado de óbito. No relató-
rio de missão apresentado em Florianópolis, o comandante da missão 
descreveu “três corpos resgatados” escrevendo-lhes os nomes conheci-
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dos. A pagadoria do QG IV COMAR suspendeu-lhes os proventos na inati-
vidade e, não havendo atestado de óbito registrado em cartório, não hou-
ve a pensão devida à viúva visitante. 

O Comandante mandou me chamar: “- Franco, resolve esta si-
tuação.” 

No raiar do Sol do dia seguinte, do 4º EMRA veio o H-1H 8664 
comandando pelo Cap. Nelson Schwarz tendo como 2P220 o saudoso Noé, 
como mecânico o SO Pongelupe e como artilheiro o Sargento Doico. Uma 
tripulação e tanto. Paus de qualquer obra! Guerreiros e humanos. A eles 
se juntaram, em São Paulo, no pátio do QG, o Major Vaz221, o Ten. Dentista 
Bherings222, aquele médico mencionado antes (representando a família), 
o SO FT223 Maia, 2 soldados do 1º GBS da PMSP (Ratinho e Mastiguinha) e, 
na última hora, eu mesmo; onze ao todo. Manhã de temperatura amena, o 
helicóptero decolou sem nenhuma dificuldade. 

A primeira perna foi até Presidente Prudente. Eu e o Vaz nos 
apresentamos ao Comandante do Batalhão da PMSP da área, Coronel PM 
Bonifácio. Vigilância no helicóptero. Visitar o legista só seria possível à 
noite, uma vez que estava fora da cidade. Combinamos jantar em algum 
lugar e convidá-lo. O legista era um senhor de idade, cônscio de suas obri-
gações. Explicou porque não tinha podido emitir o atestado de óbito: não 
havia meios de identificar as peças.  

No segundo dia, fomos para Rosana, na última fazenda do 
pontal – dizem que era do Ademar de Barros. 180 km distante de Presi-
dente Prudente. Avistamos os destroços do avião no vau do Rio Bahia, no 
Mato Grosso. Havia sinais de corpos humanos entre as ferragens. Ali esta-
va o alvo. O terreno já tinha drenado. Imensos buritis projetavam-se de 

                                                             
220 2P – Segundo piloto, copiloto. 
221 DIVONSIR GONÇALVES VAZ – Oficial Especialista em Aviões. 
222 RUY BERINGHS MARTINELLI – Oficial Dentista R/2.  
223 FT – Fotógrafo. 
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touceiras isoladas. Indispensável retornar a Presidente Prudente para 
abastecer. Negociamos com a Shell em Presidente Prudente e o Coronel 
Bonifácio mandou levar vários tambores de querosene, via terrestre, até a 
fazenda onde estávamos. Convidamos o próprio Cel. Bonifácio e o legista 
para irem à área conosco. Aceitaram. 

No terceiro dia, decolamos de Presidente Prudente no raiar 
do Sol. O caminhão de combustível já tinha viajado à noite. A intenção era 
largar o Maj. Vaz e o Ten. Bherings, acompanhados do Mastiguinha e do 
Ratinho na área do sinistro e voltar para a fazenda. Um toque na fazenda 
desembarcou tudo o que fosse dispensável. Ficamos onze a bordo, sendo 
três “pesos-mortos”, o legista, o Cel. Bonifácio e eu. A área de carga do he-
licóptero estava completamente vazia, nenhum banco, nada; chão limpo. 
Tínhamos levado somente uns HK 33224, dois garrafões de água e um saco 
de pão. Schwarz e Noé nos levaram direto para o ponto do acidente. Lá fi-
zeram um pairado. Baixaram até muito próximo dos destroços. Foi possí-
vel identificar três manchas em tudo semelhantes a sombras humanas. Os 
quatro abandonaram o helicóptero, enfurnando-se na lama até o joelho. 
Um cabo de cada lado do helicóptero os desatolaram. O Doico avisou: “- 
Tem jacaré na área!” A ideia inicial era que íamos ficar ali por até 10 mi-
nutos. O pessoal da cabine deitou-se nas portas abertas, armados, para 
espantar algum jacaré mais atrevido. 

“LIMALHA NA CAIXA DE 90º.225” 

Esta é a pior pane que um helicóptero pode ter em voo paira-
do. Imediatamente veio a ordem do Schwartz: “Recolhe o pessoal.” Foi 
muito difícil. Os dois bombeiros voltaram feito gatos; o Bherings subiu 
com alguma dificuldade, mas subiu. Agora, o Vaz foi muito difícil. Inicial-
mente ele estava do meu lado e nem eu e o Pongelupe juntos conseguimos 
                                                             
224 HK 33 – arma portátil em uso na FAB. 
225 Caixa de 90º - Elemento de fixação do rotor de cauda e de inflexão da direção de rotação 
do eixo de cauda. É primordial para a manutenção da direção do voo desejado; além de ser 
frequente responsável pela perda de comando em voo pairado. 
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trazê-lo ao esqui do helicóptero. Ele “desistiu” e sumiu embaixo da má-
quina. Nós nos olhamos descorçoados, eu e o Pongelupe. Vai ter que ficar. 
Quando voltamos ao fundo do helicóptero, vimos o Vaz esparramado no 
chão da cabine. Ele havia atravessado para o outro lado e o Sargento Doi-
co – cabra macho e forte – o tinha puxado para dentro com um safanão só. 
O Pongelupe deu a voz de “todos embarcados.” O material desembarcado 
tinha ficado no solo, inclusive os HK que eles levaram. Os três “sacos-de-
batata” estavam ajoelhados atrás das cadeiras dos pilotos. O legista, mu-
do. O Bonifácio balbuciando, repetidamente: “-Deus ajuda a quem traba-
lha.” E eu tremendo de medo até conseguirem velocidade de sustenta-
ção226. Os outros, não sei. O susto deles havia sido muito maior!  

Os 15 minutos de voo da volta e o pouso corrido227 foram sem 
ocorrências. “- Major” diz o legista, “não precisa voltar mais. eu já vi os cor-
pos.” Noé informa que o helicóptero não voa mais e que precisa de outra 
caixa de 90º. Noé propõe um torneio de pesca no Rio Paraná. O legista e o 
Bonifácio voltam para Prudente no caminhão que tinha trazido o combus-
tível. Nós outros ficamos por lá mesmo. O contato por SSB228 com Cumbi-
ca revela: A unidade está de sobreaviso. Era 31 de março de 1977. Have-
ria intervenção no Congresso, no dia seguinte. Virem-se. 

Alguém foi à cidade para comprar mantimentos, envergando 
o macacão de voo que a todos nós orgulhava. Uma senhora se aproxima e 
pergunta se era do helicóptero que estava na fazenda do Ademar. “Sim, 
Senhora!” “- Eu sou a diretora do Grupo Escolar daqui de Rosana. Hoje é 31 
de março. Vocês não podem ir na Escola e falar com os alunos? Nós temos 
uma bandeira, mas não temos mastro.” O único meio possível foi amarrar 
quatro ou cinco bambus grandes entre si, com uma carretilha na ponta. 
Doico e Pongelupe o plantaram no meio do pátio. Ah! Indispensável: todos 
lavaram a roupa. Havia uma vitrola tocando o Hino Nacional e a bandeira 
                                                             
226 Velocidade na qual o efeito do rotor de cauda é desprezível. 
227 Modo de pousar sem necessitar do efeito do rotor de cauda. 
228 SSB – Single-Sided Band – Equipamento de comunicação a grandes distâncias. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 248 | 

foi hasteada pelo aluno mais novo enquanto eu, o militar mais antigo, se-
gurava o cordel de velocidade. Todos os militares estavam em continên-
cia. Como devia ser. 

Três dias depois chegou o socorro. Um AT-26 Xavante havia 
levado a caixa necessária até Presidente Prudente e um membro do Servi-
ço de Proteção ao Voo lá de Presidente Prudente a transportou até a fa-
zenda em Rosana. O Pongelupe não usou mais de meia hora para trocá-la. 
Por várias vezes, durante vários dias, saímos para o ponto do acidente. A 
equipe, principalmente os bombeiros, resgataram os despojos humanos 
tão separados entre si quanto possível. O legista foi levado, de novo, para 
a fazenda. No início da tarde deste dia, Schwarz e Noé transportaram - em 
carga externa - um saco contendo os despojos resgatados, este volume 
sim, capaz de gerar a certeza de três vítimas e a identificação de duas de-
las. Os despojos, examinados pelo legista e identificados por Bherings que 
tinha as respectivas fichas da arcada dentária dos militares falecidos.  

Envoltos em lonas, foram transportados para uma ilha tem-
porária existente em frente à sede da fazenda. Um barqueiro e dois carre-
gadores junto, acompanhados por outro barco onde estavam todos os en-
gajados na operação. Foram, respeitosamente, dados à terra. Emocionado 
com a missão da qual recentemente participara em papel de destaque, o 
legista proferiu uma oração e emitiu os indispensáveis atestados de óbito. 
O médico e representante da família enlutada a tudo assistiu, assinou, jun-
to com o legista, os laudos necroscópicos. 

O acidente havia sido no Estado do Mato Grosso, na Comarca 
de Bataiporã. Lá deveria ser lavrado o competente registro. Lá fomos nós. 
Duas passagens rasantes foram o bastante para acordar a cidade inteira 
da sesta regulamentar. Pouso em descampado no centro da cidade. O De-
legado ensinou que receberia o atestado, faria vistas ao Promotor e, jun-
tos, levaríamos ao Juiz. Assim nos ensinou e assim fez. Na sala de audiên-
cias, o Juiz da Comarca comandou todo o processo: “- Major, o que nos 
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traz? Doutor legista, o Senhor identificou os corpos? Doutor Delegado, o Se-
nhor sabia do acidente? Doutor Promotor, o Senhor se opõe ao registro?” 
Todos a favor, o próprio Juiz lavrou a ordem de registro e mandou chamar 
o dono do cartório. Trinta minutos depois, durante os cafezinhos, apare-
ceram ao Juiz da Comarca de Bataiporã o livro dos registros de óbitos com 
os três assentamentos acompanhados de dois traslados cada, entregues, 
estes, ao médico que a tudo acompanhava. O helicóptero decolou e foi pa-
ra Leste. 

Na volta a Presidente Prudente onde pernoitaríamos mais 
uma vez, um emissário do Comandante do Batalhão PMSP da área consul-
ta: “- Podem pernoitar no pátio do quartel?” Já no sobrevoo fica claro que 
algo estava sendo preparado. A guarnição do Quartel da PM estava em 
forma, com a Bandeira incorporada. Fixação das pás e abandono do heli-
cóptero em ordem e em silêncio. Todos em forma em frente à máquina. 
Faço-me acompanhar dos dois Soldados PM que integravam a missão. 
Vamos ao Comandante e me apresento. Eles também se apresentam. São 
elogiados pelo Comandante do Batalhão no Boletim daquele mesmo dia. A 
tropa – recém-incorporada - canta a Canção do Aviador. O médico embar-
cado, representando a família enlutada, deixa correr lágrimas.  

Logo depois, por dever de ofício, elogiei a tripulação nos se-
guintes termos: “Elogio individualmente os militares abaixo nomeados 
por haverem, no período de 26 de março a 05 de abril p.p. se desincumbi-
do das tarefas que lhes foram distribuídas com excepcional dedicação, 
apesar das dificuldades de toda ordem com que se defrontaram, para res-
gatar os restos das vítimas do acidente aeronáutico havido em Bataiporã, 
Mato Grosso. Cap.-Av. NELSON ANTÔNIO MELO SCHWARTZ.” Seguiam os 
nomes dos outros tripulantes. 

Vários meses depois, lá mesmo no IV COMAR aonde servia, 
chamou-me o Comandante, de novo. Havia visita para mim. As mesmas 
duas pessoas que tinham iniciado tudo o que aqui se relatou. Vieram lá do 
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distante interior só para dizer que, já naquele então, os restos mortais dos 
dois fabianos haviam sido trasladados a seus respectivos jazigos na sua 
cidade de origem.  

Com certeza repousam em paz, no seu cantinho de terra. 

A evacuação dos passageiros do ônibus Gatti - 18 de julho 
de 1979 

Já era mais de 14:00 quando eu cheguei de u’a missão iniciada 
na véspera, morto de fome e sujo dos pés à cabeça. A porta do rancho da-
va de frente à mesa principal, esta colocada na parede lá do fundo. Havia 
um pequeno lavabo à esquerda de quem entra. Meti a mão na porta e fui 
direto para o lavabo. Com a cara e as mãos limpas, entrei no salão para 
dar de frente com o Comandante, acompanhado de visitas em ternos e 
gravatas, um dos quais era dono da empresa de turismo que lhe levava o 
nome. Havia uma senhora (não me lembro o nome dela) com quem me 
encontrei depois. Eu trepidei. Meneei a cabeça e fiz menção de sair. O Bri-
gadeiro me chamou à mesa dele. “- Boa tarde, Senhor.” “- Onde você estava, 
Franco?” “Eu fui à Serra do Mar. Houve um acidente lá”. “Senta ali com o 
Quirino (Cap. IG) e vai almoçar.” O Quirino era o oficial de Relações Públi-
cas do QG4. Estava em uma das mesas laterais com mais duas pessoas vi-
sivelmente associados aos visitantes recebidos pelo Comandante. Apertos 
de mãos e o Taifeiro me serviu um bife que ataquei com sofreguidão. O 
Quirino disse: “- Era por ele que estávamos esperando.” 

A comitiva visitante trazia a notícia de um acidente grave com 
um dos ônibus da empresa em Cascavel, no Paraná. Havia óbitos e mais de 
trinta feridos. Não havia como trasladá-los para São Paulo - origem da vi-
agem turística e destino da perna em que se acidentaram. A garfada da 
vez parou na glote. O garfo e a faca caíram das mãos. Olhei para o Briga-
deiro e ele aprovou com a cabeça, em silêncio. Pronto. Acabou o almoço. 
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Juntamo-nos, todos da CIPAA mais os dois visitantes, na nossa 
sala do 3º andar. Um monte de telefonemas para o escritório da empresa 
em Foz do Iguaçu e ficou decidido que havia de tudo para ser transporta-
do; desde pneumotórax até tetraplégicos, passando por poli traumatiza-
dos. O caso parecia sério, muito sério. A se concretizar, seria uma evacua-
ção aero médica de grande porte. Era necessário definir exatamente 
quantos pacientes e qual a natureza dos ferimentos. O mais permanente 
membro da CIPAA-4, o Major Especialista em Avião DIVONSIR 
GONÇALVES VAZ e o Segundo-Tenente Médico Convocado WAGNER 
KUROIWA; saíram da sala e foram para outro telefone. Voltaram 10 minu-
tos depois com a solução: O Dr. Wagner seria levado a Cascavel num Sê-
neca do Aeroclube de São Paulo. Decolagem às 15:30. Chegada desconhe-
cida. O Dr. Wagner trajava o 7º uniforme, calça comum, camisa de mangas 
curtas e nada mais. Viajou deste jeito mesmo. Não tinha nem uma escova-
de-dentes consigo. Era u’a missão... E estava em andamento! 

Telefonemas à brigada do Exército em Cascavel. Sim, sabiam 
do acidente; sim, ajudariam ao Dr. Wagner; sim, proveriam transporte até 
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o aeroporto na hora do deslocamento; sim, informariam – com antece-
dência - os pareceres dos médicos. 

Telefonema à Base Aérea dos Afonsos, onde servia, talvez na 
V FATA229, o Coronel Mário Accácio Alves Batista, conhecido de outra co-
missão. “Quantos pacientes, Franco?” “Ainda não sei, Chefe, nunca menos de 
20, podendo chegar a 35.” Informei que o Wagner estava em rota para fa-
zer o levantamento e que só se esperava notícia para depois das 22:00. 
“Está bem, Franco, vou mandar um C-115 daqui dos Afonsos e outro de 
Campo Grande. Em Cascavel às 08:00, está bom?” O General de Cascavel te-
lefona às 20:30: “Tudo o que seja necessário aqui em Cascavel a Brigada re-
solve. Você trate dos feridos quando chegarem por ai.” Os pacientes são 
cerca de 30. Basta um Búfalo só. Informo ao Cel. Baptista (o mesmo que, 
na CABW, sugeriu que eu ligasse para o Brasil) que cancela o de Campo 
Grande. 

No dia seguinte, às 08:00, uma ligação de Cascavel: “Um avião 
está circulando aqui em cima e não pode pousar por causa da neblina.” Lá 
pelas 09:00 pousou o Búfalo. A Brigada disparou a remoção dos feridos ao 
aeroporto. Embarcaram os feridos; iam trazê-los de volta à casa! 

Falei com o Dr. Wagner Shiguenobu Kuroiwa em novembro 
de 2012, trinta e três anos depois da missão e mais de vinte anos depois 
de nosso último contato. Eis o que me disse: 

“Querido Cel. Franco 

"Apresentação: - A 25/07 (Bol.138), foi público sua apresenta-
ção em 25/07/79, por ter regressado de Cascavel - PR às 18:00 hs do dia 19 
Jul 79, para onde fora às 15:00 hs de 18 Jul 79, a serviço conforme OS nº 
022/CIPAA, fazendo jus a diária de alimentação e pousada". 

                                                             
229 V FATA – Quinta Força Aérea de Transporte Aéreo 
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Realmente decolamos de Marte Às 15:00 hs, em um Sêneca, mas 
por falta de teto em Cascavel, pousamos em Campo Mourão ou Ponta Gros-
sa e dali seguimos de carro sob muita água até Cascavel, onde só fomos 
chegar no raiar do dia, após pernoitar em motel sem vergonha de beira de 
estrada. Fomos direto para o hospital onde estavam as vítimas do capota-
mento do ônibus de turismo. Naquela época não se usava cinto de seguran-
ça e a maioria dos passageiros sofreu trauma na coluna vertebral. Lembro-
me de um jovem que por azar estava no banheiro do ônibus no momento do 
acidente e estava tetraplégico e me perguntou ansiado se sua lesão era gra-
ve. Olhei a radiografia e senti arrepios: havia secção total da coluna toráci-
ca com encavalamento de cerca de 2 cm. Disse-lhe, para confortar, que não 
era grave e que em São Paulo teríamos mais recursos para ajudá-lo. Ele 
sorriu e falou que sentia os pés e parecia poder mexê-los e que não seria al-
go grave mesmo. A maioria dos pacientes era da terceira idade. Os casos va-
riavam, mas estavam estabilizados e tinham condições de remoção. 

Pelo número, perto de 30, o avião designado foi um Búfalo, com 
macas de campanha, na lateral da cabine, dispostas em beliche. 

Informei ao comandante da aeronave que pelo tipo de trauma 
e ausência de exames mais acurados, poderíamos ter casos de traumas ou-
tros e risco de barotraumatismo dependente da altitude do voo. Recomendei 
o voo o mais baixo possível. O comandante seguiu à risca esta recomenda-
ção e fizemos o voo mais rasante imaginável, roçando a copa das árvores de 
lá até aqui. Não percebi o tempo passar, pois monitorei em rodízio os sinais 
vitais dos pacientes, com o auxílio de um enfermeiro. O pouso foi extrema-
mente suave e felizmente não houve nenhuma intercorrência. Ao taxiar pu-
de ver a extensa fila de ambulâncias. Ao baixar a rampa do Búfalo, a equipe 
em terra informava o nome do paciente e o hospital a que se destinava e 
íamos embarcando celeremente cada um deles num processo ágil e que du-
rou menos de uma hora. Ainda acompanhei posteriormente alguns destes 
pacientes que se recuperaram. O jovem tetraplégico submeteu-se a cirurgia, 
mas não sei como se encontra hoje. 
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Forte abraço a todos – Wagner”. 

Sobre o voo, nada mais; o Doutor já disse tudo! 

Entre a confirmação da missão e a chegada do avião, o traba-
lho consistiu em localizar vagas hospitalares para 31 pacientes com poli 
traumatismo. A empresa fez isto. Nós arranjamos as ambulâncias junto 
com a Prefeitura. Cada ambulância tinha seu número estampado à frente 
e atrás.  

Cada número correspondia a um paciente e os médicos eram 
do hospital para onde ia o 
respectivo paciente. Eu ti-
nha uma lista numerada 
com o número da ambu-
lância, o nome do paciente 
e o hospital de destino. As 
ambulâncias foram ali-
nhadas ao lado do hangar 
da VARIG - que desapare-
ceu na última reforma - e 
que havia sido esvaziado 
para receber o Búfalo. 

Do lado de fo-
ra do terminal, junto ao portão por onde sairiam as ambulâncias, monta-
mos um pequeno posto de informações. Os familiares que chegavam e se 
dirigiam ao posto de informações recebiam o número da ambulância que 
transportaria seu familiar e o hospital de destino. Na saída, a ambulância 
fazia uma paradinha e o carro correspondente a acompanhava. Não houve 
nenhum “enrosco”. 

Até ali, nunca soube, no Brasil, de outra operação de evacua-
ção aero médica deste porte. Na apresentação ao Comandante a pergunta 
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inevitável: “- Então?”. E a resposta: “-Funcionou.” “Vai dormir, Franco. Vol-
ta amanhã.” 

Algumas noites mais tarde, aquela Senhora que almoçava na 
mesa do Comandante do COMAR bateu na minha casa. Levava um buquê 
enorme de rosas vermelhas para minha Mulher. 

Na hora do encerramento deste presente trabalho, outros re-
petem ou inovam ou copiam ou adaptam as ações destes bravos. Os pro-
fissionais desta área, na Força Aérea Brasileira, são os integrantes do SAR 
(Search and Rescue – Busca e Salvamento), cujo lema aqui inscrevo – res-
peitosamente 

PARA QUE OUTROS POSSAM VIVER 

Operação imigrantes 

Era a fase das construções das estradas de faixa dupla, no 
Brasil. Foi quando surgiram a Rodovia dos Imigrantes, a Rodovia Castelo 
Branco e outras da mesma capacidade. Na FAB, nos meios teóricos, discu-
tia-se muito – infrutiferamente - o uso de trechos das novas rodovias co-
mo pistas de apoio ou de alternativa para aeronaves militares. De fato, era 
uma discussão inócua e infindável. Eu tinha opinião, nesta matéria. Houve 
a possibilidade de provar a minha. 

Bem na ponta da Rodovia dos Imigrantes, o COMAR montaria 
uma Exposição aeronáutica – sem aviões! Fiz algumas consultas, conver-
sei com alguns especialistas, juntei alguns pedidos e apresentei minha 
ideia ao comandante, tudo já mastigado. Ele deixou. Organizamos assim: A 
torre de Marte receberia a identificação e todos os outros dados do plano 
de voo correspondente a cada aeronave envolvida além do código-radio 
que a ela havia sido distribuído. De Imigrantes 01 a Imigrantes 06. O con-
trole e a torre sabiam de tudo. Nada precisaria ser informado. A torre sa-
bia, também, aonde cada uma estaria estacionada antes da partida. A Polí-
cia Rodoviária da PMSP colocaria seis viaturas na margem da estrada, se-
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te quilômetros antes do ponto de toque das aeronaves. Um NDB portátil 
seria montado na “cabeceira” da pista e havia uma granada de fumaça 
com a guarnição do NDB. Com um atraso de 20 minutos devido às condi-
ções meteorológicas na estrada, a TWR Marte transmitiu: “AERONAVES 
IMIGRANTES, LIVRE PARTIDA”. Depois de receber sinais de luz de todas 
elas, “IMIGRANTES, LIVRE ROLAGEM, PISTA 13, VENTO NULO”. Quando 
as seis aeronaves indicaram estar prontas na cabeceira, deixou-as entrar 
na pista; em posição de decolagem e autorizou: “AERONAVES 
IMGRANTES, LIVRE DECOLAGEM”. À medida que cada aeronave passava 
sobre a Avenida Santos=Dumont, a torre informava a hora da decolagem, 
e esta mensagem servia como liberação para a decolagem da aeronave 
seguinte. Cada uma fazia curva à direita acima do turfe e seguia para o 
bloqueio do NDB230 Imigrantes, instalado pelo SRPV-SP231. Nesta hora, 
avisados, os carros da Polícia Rodoviária entraram na pista, em duas filei-
ras de três. Os que estavam à frente, “empurravam” os carros de vante; os 
que estavam atrás “seguravam” os carros seguintes na velocidade ade-
quadamente reduzida. Desta forma, criou-se, na estrada, um vácuo de veí-
culos com cerca de quatro quilômetros de extensão total, ainda que nin-
guém tenha parado na estrada. Os aviões, separados de vinte segundos 
entre si, bloqueavam o NDB, faziam 270º pela esquerda e pousavam no 
trecho aberto. No solo, a velocidade dos aviões era de 40 km/hora. Pousa-
ram cinco aviões. O sexto, um Sêneca, não conseguiu fazer a curva de 
aproximação e arremeteu, voltado ao Marte, com seu prefixo normal.  

No local do estacionamento havia um alargamento adequado 
e as aeronaves saíram da estrada sem nenhum transtorno para os usuá-
rios da dela.  

Estava provado. Os aviões – até de combate - podem, sim, 
pousar em estradas. Acabou o bate-boca inócuo. 

                                                             
230 Non-Direccional Beacon – Rádio farol 
231 Serviço Regional de Proteção ao Voo em São Paulo. 
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Nuvem com caroço 

A cidade de Cunha – SP fica nos altos da Serra do Mar, cerca 
de oito quilômetros do paredão que, descido, leva a Paraty. Era ponto de 
passagem dos trens muares que, das Minas Gerais, entregavam o ouro 
brasileiro ao colonizador português. Na rota que une Angra dos Reis ao 
Campo de Marte, pouco além do Pico do Frade, colidiu uma aeronave Ces-
sna 210 com três pessoas a bordo, o piloto e um casal. A impressão que 
deixou ao grupo de investigadores de acidentes – que chegou ao ponto 
por terra – foi a de que, se estivesse alguns metros mais alto ou para 
qualquer um dos lados, não teria colidido com o espigão. Em realidade, 
uma fatalidade conhecida e repetida, previsível. O topo da Serra do Mar 
estava completamente encoberto, naquela hora da tarde. 

Com a falta da aeronave em Marte (não tinha plano de voo, 
somente informação aos parentes) foi dado o alarme. Logo cedo, na ma-
nhã seguinte, decolou de Santos um H-1H para realizar busca na rota. A 
serra ainda estava aberta. Encontraram o avião na primeira passagem, 
exatamente onde deveria estar. Perda total. Resgataram dois corpos 
masculinos.  

Neste momento havia intensa movimentação de comunica-
ções entre diversos órgãos aeronáuticos, incluindo, muito estranhamente, 
a Polícia Federal e determinado estabelecimento bancário cujos proprie-
tários – vítimas fatais - estavam sendo trazidos de Angra dos Reis para 
São Paulo. O chefe da segurança do estabelecimento bancário havia sido 
oficial da FAB. Dois corpos masculinos foram entregues, em Ubatuba, à 
Polícia Federal que já se bandeara para lá. No início da tarde, o H-1H ten-
tou voltar ao ponto de impacto. Não foi mais possível. Foi para Santos. 
Não retornariam mais ao ponto do impacto, nem a Ubatuba. Em São Pau-
lo, com todos os documentos indispensáveis providenciados, foram vela-
das e dadas à sepultura três urnas lacradas que, dizia-se, continham, 
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dois corpos masculinos e um feminino. A nossa CIPAA foi informada: “Na-
da a aprender, esquece.” Foi a decisão do comandante. 

Dois ou três dias depois, a Folha de São Paulo publicou uma 
entrevista de uma parenta da mulher falecida onde dava conta de que a 
vítima, habitualmente, usava um anel de brilhante avaliado na casa dos 
milhões e, muito pior do que isto, insinuava que os tripulantes do helicóp-
tero que fizera o resgate dos despojos dos três corpos sepultados haviam 
se “apropriado” do anel.  

Era demais.  

Apresentei o recorte do jornal ao comandante do COMAR. 
Havia um acidente aeronáutico e havia uma imputação a ser confirmada 
ou destruída. Havia uma tripulação operacional a ser condenada ou não 
pelo fato alegado. O que preferia o comandante do COMAR, um IPM232 ou 
um IAA233?  

“- Vai lá, sem transporte aéreo e fique na investigação do aci-
dente. Nada de procurar outra coisa.” Referia-se, naturalmente, ao corpo 
feminino que não havia sido resgatado na primeira incursão da FAB. Saí-
mos na madrugada do dia seguinte, no Gurgel G15 de uso exclusivo da 
CIPAA. A equipe inteira. 

Em Cunha procurei pelo Destacamento da PMSP. O Coman-
dante, Sargento Zago, foi incisivo. Conhecia o lugar do acidente que pode-
ria ser alcançado por terra. Sim, ele iria conosco. Dormimos nas celas da 
Delegacia vazia. O início da excursão combinado para a madrugada do dia 
seguinte. 

Encontramos os destroços no local do impacto. Os sinais evi-
dentes eram de colisão em atitude cabrada234 e em velocidade menor que 

                                                             
232 IPM – Inquérito Policial-Militar. 
233 IAA – Investigação de Acidente Aeronáutico. 
234 Atitude cabrada – Nariz alto. 
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a de cruzeiro. Havia um empeno na parte superior e interna à frente da 
longarina principal. A trava do encosto do banco dianteiro direito estava 
fraturada. Alguma coisa (ou alguém) havia empurrado o encosto do banco 
dianteiro, e não podia ter sido o ocupante dele! Não havia nada mais a fa-
zer. O motivo da colisão estava definido. Conclusão: Continuação de voo 
visual em condições de voo por instrumentos. Dentro da nuvem havia um 
caroço de pedra, como frequentemente há. Era mais de meio-dia. Paramos 
para comer o farnel.  

Foi nesta hora que o Sargento Zago da PMSP disse não acredi-
tar que o corpo feminino havia sido resgatado e que os Oficiais da FAB 
não seriam capazes de desviar o anel mencionado. Concordei. Já havíamos 
feito dois ou três cálculos e sugerimos: “- Você está vendo aquela pedra e 
aquela bromélia até o alto da encosta? Procura neste quadrilátero. Toma, 
leva o rádio”. Alguns minutos depois, a estática indicava: “- Encontrei.” Os 
outros desceram. Era verdade. Haviam encontrado o corpo feminino, à 
beira do precipício. “- Confirme a presença de um anel enorme?” perguntei. 
“- Afirmativo.” Por ordem minha, retiraram o anel e a aliança. Ensacaram 
os despojos e voltaram. Todos viram quando eu amarrei o anel e a aliança 
na guia da calça do uniforme de campanha. 

Do Volks que o Sargento Zago havia usado, falamos com a ba-
se em Cunha. “- Avisa ao IV COMAR e à Polícia Federal em São Paulo”, nes-
tes tempos, chefiada pelo delegado Romeu Tuma que tinha um fiel dele-
gado auxiliar, imediatamente deslocado para Cunha. “- Deixa comigo; eu 
levo para São Paulo”. Desarmamos nosso bivaque e iniciamos o retorno na 
segunda noite. 

Chegamos a São Paulo já na alta madrugada. Eu fui direta-
mente para casa e entrei em contato, na manhã seguinte, com Alexandre 
Loeb, reconhecido joalheiro. “- É possível fazer uma identificação positiva e 
qual a sua avaliação destas joias?” Ele fez. Fotografou tudo. Avaliou as pe-
ças. Embrulhou tudo de novo e, junto comigo, assinou a aba do envelope 
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fechado. Fotografou o invólucro. Levei o envelope ao quartel. Apresentei-
me ao comandante. Ele já sabia do ocorrido. Ensaiou uma bronca, mas re-
traiu-se de pronto, defronte da incontestável realidade de que as alega-
ções de furto, lançadas por membro da família enlutada sobre primeiros 
militares que resgataram os dois primeiros corpos, eram caluniosas; fal-
sas! Entreguei o pequeno envelope para ser guardado no cofre pessoal do 
comandante até a hora em que eu o fosse devolver aos legítimos proprie-
tários. 

Na data aprazada tínhamos montado um quadrado de mesas 
na sala de reuniões do Estado-Maior do IV COMAR. Na face Oeste, três da-
tilógrafos, um dos quais do Cartório de Notas da área, os outros dois do 
efetivo do COMAR; na face Sul, o joalheiro e dois membros da Receita Fe-
deral; na face Leste sentamo-nos os oficiais da CIPAA; e na face havia Nor-
te havia lugar para sentarem-se até quatro pessoas. Serviram-se desta fa-
ce o representante da família, seu acompanhante, o assistente do coman-
dante do COMAR e um Oficial da Seção de Informações. Atrás dos mem-
bros da CIPAA, na face Leste, fora da mesa, os quatro tripulantes injusta-
mente acusados, o Sargento Zago, e os praças que haviam participado da 
investigação de acidente aeronáutico. Pedi ao assistente do Comandante 
que me trouxesse - retirando do cofre naquela mesma hora - o envelope 
que continha as joias. Iniciei a descrição (essencialmente o que está nar-
rado aqui, a partir do encontro do cadáver feminino) para registro na es-
critura pública que se fazia. Passei o envelope ao joalheiro, perguntando-
lhe: “(1) O envelope está como nós dois o fechamos em sua loja no dia tal? 
(2) O que contém? (3) Os objetos estão no mesmo estado em que lhe foram 
exibidos? (4) Há alguma indicação de propriedade? (5) Qual o valor das pe-
ças?” O joalheiro, depois de agradecer a confiança depositada nele pelo IV 
Comando Aéreo Regional, respondeu com absoluta clareza a todas as 
questões. Demonstrou a coincidência entre as fotos e os objetos ali exibi-
dos. Os membros da expedição confirmaram que aquelas eram as joias 
que encontraram no local do acidente e que eu havia retido comigo e 
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guardado no cofre do comandante do COMAR. Na face interna da aliança 
havia a gravação do nome e a data do matrimônio dos ocupantes do avião 
acidentado. Com a escritura encerrada e assinada, as peças foram devol-
vidas ao representante da família. Ato contínuo, antes de encerrar a reu-
nião, dei a palavra aos representantes da Receita Federal que exibiram a 
declaração de ajuste do imposto de renda dos “de cuji”, em uma das quais 
devia constar – e não constava - a propriedade do fabuloso anel de dia-
mante. O representante da família recebeu, no ato, uma intimação para 
ajustar a referida declaração sob pena de multa pelo dobro do valor do 
bem não declarado. O vilipêndio lançado sobre a tripulação estava vinga-
do. E eles assistiram a tudo. Certamente, a escritura lavrada ainda deve 
existir. 

No retorno de Cunha, já nas altas horas da noite, de longe vi-
mos algumas velas tremulando no leito da estrada. A conversa a bordo do 
Gurgel foi rápida: O defunto está morto, passa por cima. Paramos a uns 
vinte metros do corpo estirado no chão. Ao sairmos do carro, o Juvenal li-
gou todos os faróis e o giroflex da viatura. Alvíssaras. O defunto ressusci-
tou e se embrenhou no mato ao lado da estrada. Duvido que tenham ten-
tado assaltar outro alguém naquela noite. 

Em Mogi das Cruzes 

Certo dia apareceu no quartel um profissional de imprensa 
encarregado, na sua emissora, da escuta permanente que cada emissora 
faz sobre as outras. Trazia uma notícia surpreendente. Dizia ter andado 
pelos maciços da Serra do Mar e, encontrando-se com um habitante local, 
ter sido mostrado os destroços de um avião ainda intocado. Estivemos 
juntos na sede da emissora de seu trabalho. Confirmou e insistiu. Marca-
mos uma expedição para o dia seguinte, ao raiar do Sol, com encontro na 
Delegacia de Mogi das Cruzes. De fato nos encontramos lá... Nós e toda a 
impressa, alertada por ele! O nosso informante não dormiu a noite inteira; 
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passou divulgando o evento em causa própria. No ponto inicial da subida 
necessária, mais membros da imprensa. 

O avião encontrado poderia ser de um voo que decolara, oito 
meses antes, de Ilha Bela, com três pessoas a bordo. 

Era indispensável colocar um pouco de ordem na área. Dei-
xamos dois policiais na abertura de entrada à mata e fomos encontrar os 
destroços anunciados. Chegamos rápido e, de fato, os destroços estavam 
lá. Havia sombras características de corpos humanos. De comum acordo 
com os membros da imprensa, eles não filmariam nada até que os restos 
humanos fossem recolhidos; depois, eu garantia uma descrição dos acha-
dos. Recolhemos os despojos e os embalamos nos sacos característicos. 
Fotografamos a área e concluímos a sequência de eventos ocorrida, sem-
pre trabalhando sozinhos, sem a interferência dos outros profissionais. A 
aliança do piloto continha o nome de sua esposa e a data do matrimônio. 

Já perto do fim dos trabalhos, na trilha que tínhamos aberto 
pelo simples pisotear do caminho, houve um alarido de pessoas se apro-
ximando. Este não era o trato. Fui ver o que ocorria. Uma senhora escol-
tada por uma equipe de filmagem da emissora do informante havia rom-
pido o único bloqueio existente e tinha chegado ao local do acidente. Exi-
gia aproximar-se do avião para ter certeza tratar-se do avião de seu mari-
do porque, dizia, “precisava dar certeza aos filhos menores de ambos.”  

Nós ainda não estávamos prontos, a área ainda estava isolada. 
Tratei-a pelo prenome. Inicialmente não se apercebeu. Quando se deu 
conta do fato perguntou “como eu sabia?” Mostrei-lhe a aliança que, reco-
nhecendo, colocou imediatamente no dedo à feição do que faziam, anti-
gamente, as viúvas. Concordou em aguardar onde estava até que a expe-
dição iniciasse o retorno. “- Vou com ele.” Voltaria com o marido e ficaria 
na vigília dos despojos até serem liberados no IML235 de Mogi das Cruzes.  

                                                             
235 Instituto Médico Legal. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 263 | 

Restava a equipe de filmagem. O menino escalado aproximou-
se alegando ser aquela a primeira missão que lhe foi confiada. Era Carlos 
Tramontina, até hoje apresentador de noticiários vespertinos na sua 
emissora. Era seu primeiro trabalho. Se não levasse u’a matéria feita lá 
mesmo, no mato, não teria outra oportunidade. Concluído o resgate e reti-
rados os despojos, concedi a entrevista desejada. E fui direto ao motivo do 
acidente: continuação de voo visual em condições de voo por instrumen-
to. O jovem abandonou o grupo e disparou trilha abaixo para entregar o 
trabalho. O Comandante do COMAR viu a reportagem. 

Quando chegamos à sede, já no fim do dia, interpelou-me: 
“Errou, Franco; disse o motivo do acidente!” Sua Excelência aceitou a expli-
cação que lhe dei. O acidente era antigo (havia ocorrido há mais de oito 
meses); todos os elementos de investigação eram conhecidos; só faltava 
localizar os destroços e confirmar a ocorrência nos moldes como já se sa-
bia verdadeiros. O relatório ficou pronto naquele mesmo dia. 

Na fronteira agrícola em 1984 

A fronteira agrícola do Brasil, nestes tempos estava cerca de 
trinta quilômetros ao Norte de Sinop, no Mato Grosso, ao longo da inóspi-
ta BR 163, ainda antes da preparação das terras para a plantação de soja. 
Era território de exploradores. 

As máquinas que devastam a floresta com grossas e pesadas 
correntes atadas entre dois tratores de grande potência operavam por lá. 
Em certo momento, acharam, no alto das árvores, o que lhes pareceu ser 
restos de um avião bimotor. E eram. Desloquei a Divisão para a área, em 
duas aeronaves, o Sêneca de que nos servíamos habitualmente (FAB 
2608) e um Cherokee monomotor civil pilotado pelo Major Vaz. Era ne-
cessário dispor de volume e capacidade de carga devido à tralha indis-
pensável levar. Tudo, até água! 

A investigação em si foi muito simples. Não houve fogo (não 
havia combustível) o avião estava pousado no alto das árvores (pouso 
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controlado) e o material transportado estava presente. Pane seca. Dezoito 
anos antes. A expedição, contudo, já tinha enfrentado outra dificuldade. 

Chegamos às 15:00. Havia uma casa rústica e dois galpões de 
taipa – um servia de alojamento ao pessoal, o outro de depósito de mate-
rial. Foi neste que ficamos e deixamos a nossa tralha, inclusive armamen-
to, carregadores e munição de fogo e de boca. O administrador do sítio, 
Paulo, procedente de Pirassununga revelou-se anfitrião de alto coturno. 
Aceitou o mantimento que oferecemos para compor o jantar. Deixamos a 
tralha lá mesmo e “fomos caçar onça.236” De volta, às 5 horas da tarde, o 
Cabo Juvenal me informou, discretamente, que estava faltando um carre-
gador de HK33. Achei o Paulo e sua longa e desarrumada barba no simu-
lacro de varanda que tinha em casa. “- Paulo, é problema.” “- Não é não, Co-
ronel. Deixa comigo. Até a hora da janta o carregador está no lugar.” Eu 
passei quase duas horas na mais intensa preocupação. 

Na bancada onde jantamos, defronte à casa dele, Paulo disse 
ao Juvenal: “Você voltou lá?” Juvenal foi. O carregador estava no lugar. “- 
Como, Paulo?” “É simples. Eu disse que matava um se o carregador não apa-
recesse.” 

Houve outro evento relacionado com esta expedição. O código 
civil só permitia o registro do óbito de alguém na presença do corpo e do 
correspondente atestado de óbito. A família dos desaparecidos amargura-
vam um jejum de vinte anos para dar fim à tortura da pecha de ‘desapare-
cido’. Inda mais quando o agente transportava grandes quantidades de 
dinheiro vivo em regiões desabitadas. A maledicência corria solta. 

Pois bem. Varrendo a área abaixo do avião havíamos encon-
trado fragmentos daquelas notas de 100 cruzeiros vermelhas dos anos 
sessenta e diversos artefatos e utensílios que nenhum sobrevivente dei-
xaria para trás. Encontramos uma pequena bolsa com artefatos de barba, 

                                                             
236 Mal sucedida porque eu fiquei atirando a esmo para espantá-la! 
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inclusive lâminas e, anormalmente, perto dali, um isqueiro que eu conhe-
cia muito bem. Trouxemos tudo. Mostramos isto aos familiares do aviador 
vitimado. O advogado deles que ainda precisava esperar três ou quatro 
anos para confirmar a morte, pediu que fôssemos a Juízo. Em Vara de Fa-
mília do Fórum central de São Paulo, o Juiz aceitou meus argumentos e 
mandou registrar o óbito do aviador. Foi um alívio para a família. 

O Transbrasil em Campinas 

O aeroporto civil em Cumbica ainda estava em construção. As 
operações internacionais destinadas a São Paulo, ainda eram conduzidas 
em Viracopos. Durante o dia o aeroporto era usado como nacional. À noite 
como internacional. 

Ali pelas 20:00 de determinado dia um Boeing 727 da Trans-
brasil derrapou na pista 15, andou meio de lado, quebrou as três pernas 
de força e encostou a barriga no chão. A CIPAA foi chamada. Chegamos lá 
uma hora depois. O avião estava com as três pernas cisalhadas, distantes 
do corpo do avião que apontava Sul. O radome237 e cerca de 2/3 da asa es-
tavam dentro da pista. O corpo do avião estava sobre a terra fofa, à es-
querda da pista. 

Àquelas horas da noite cerca de quinze aviões estavam em 
voo desde o hemisfério Norte até Campinas. O primeiro pouso previsto às 
05:30. 

Fui ao B.Log.238 existente na cidade, atenciosamente recebido 
pelo Major de sobreaviso. Tinha meios, mas não tinha autoridade para 
empregá-los. Encontrei o General comandante da Brigada numa festa de 
casamento. Chamei-o ao pátio externo. Sim, ajudaria, na forma como eu 
tinha combinado com o Major do B.Log. 

                                                             
237 Radome – cobertura do radar que conforma o nariz do avião 
238 Blog – Batalhão de Logística – Unidade do Exército encarregada de manter em operação 
os carros-de- combate existentes na área. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 266 | 

Cerca 23:00 chegou o pessoal da Transbrasil, capitaneados 
por um moço engenheiro de nome inesquecível: Gustavo. Perguntado 
quanto tempo levaria para retirar o avião disse que não passaria de três 
dias! Foi informado do tráfego demandando Campinas e... lamentou mui-
to!  

À meia-noite, já se ouvia o ruído característico de viaturas so-
bre lagartas. O comboio chegou, liderado por um jipe aberto que trans-
portava o General, agora em “full combat gear239”. Eram 4 M113240, um 
caminhão guindaste e dois caminhões carregados de pneus velhos. O Ma-
jor do B.Log estava junto. 

Conferenciamos um pouquinho e começaram a dispor os 
pneus de forma que o corpo do avião deslizasse sobre eles. Fizeram es-
tropos de aço ali na hora. 

O restaurante do aeroporto arranjou alguns camburões com 
mate (outra vez o “brochante”!). Ofereci ao General que saiu-se com esta 
pérola: “Só depois do meu último homem!” O copinho estava pronto. In-
terceptei um carregador de pneus e dei-lhe o chá quente. O próprio Gene-
ral serviu alguns. Depois que todos estavam servidos, nós dois que não es-
távamos fazendo nada físico, tomamos o nosso.  

Este era o tipo de comando que eu conhecia! 

Às 03:00 um M113 tentou puxar o avião, sem sucesso, derra-
pou. Acoplaram mais um, derraparam os dois. Com o terceiro M13 aco-
plado, e o caminhão-guincho engatado, o avião moveu-se na direção dese-
jada. Pararam imediatamente. Estava tudo de acordo. Todos os que esta-
vam a pé subiram nos veículos241Calçaram um ou outro pneu mais mole e, 
em uma puxada só, coordenada pelo Major que fazia a figura do maestro, 
o avião começou a mover-se para fora da pista. Outra parada, mais calços 
                                                             
239 Full combat gear –Uniforme da campanha completo. 
240 M 13 - Carro blindado de transporte de pessoal sobre lagartas. 
241 Se cabo daqueles estourasse, alguém podia ser ferido com gravidade 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 267 | 

nos pneus e, na segunda puxada tiraram o avião todo da pista. O Major 
Vaz, que estava na GURGEL G15 da CIPAA para sinalizar a saída da pista 
começou a piscar os faróis. Pararam. Eram cinco horas da manhã; o vento 
frio cortante soprava inclemente. Avisei à torre. Recolheram toda a tralha, 
exceto por uma dúzia de pneus que ficaram embaixo do avião. Eu prometi 
devolve-los depois. A operação toda tinha levado quatro horas. 

Todos nós ainda estávamos lá, bem afastados na lateral da 
pista quando pousou o primeiro avião. Era um estrangeiro. O Comandante 
acendeu a luz da cabine e fez uma continência ao cruzar por nós. O Gene-
ral embarcou em sua viatura, e o Major assumiu o comando do comboio 
para voltar à sede. No frio intenso da madrugada em Campinas, nós vol-
tamos para casa. 

Na Rodovia Anchieta, perto do Rancho da Pamonha 

O mesmo “rádio escuta” que informou a localização dos des-
troços em Mogi das Cruzes trouxe outra informação. E agiu da mesma 
forma. Botou a boca no trombone! 

O corte do morro para a passagem da estrada gerou um talu-
de com mais de 15 metros de altura. Acima deste, um platô quase plano. 
Depois, mato típico da floresta atlântica, muito mais emaranhada que a 
amazônica e muito mais difícil de negociar. Quando a nossa equipe che-
gou lá, já havia mais quarenta jornalistas à espera. Estavam conosco, a 
meu pedido, policiais do Comando de Operações Especiais da PMSP. 

O suboficial do COE242 foi taxativo. Não recomendava iniciar e 
travessia com aquele número de curiosos devido ao risco de se precisar 
procurar alguém no meio do mato, depois da missão. Havia de tudo, até 
salto alto. 

Tentei retê-los – sem nenhum sucesso – no platô onde está-
vamos. Saímos para o plano B. Expliquei a situação e as nossas preocupa-
                                                             
242 Comando de Operações Especiais da PMSP. 
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ções. Pedi colaboração. Coloquei-os um ao lado do outro e atribui a cada 
qual um número de identificação. O suboficial PM iria na frente e seria o 
número 1; o segundo era outro PM encarregado de evitar que eu me es-
trupidasse no trajeto; o terceiro era eu; o quarto, Milton Parron, da Rádio 
Jovem Pan. Os militares estavam espalhados no meio dos jornalistas. E as-
sim até o último que ganhou o número cinquenta e oito. Como a testa do 
deslocamento não poderia ver a retaguarda, o único jeito era a chamada 
oral. A terceira tentativa de ensaio funcionou feito uma luva. Chamados 
enunciavam seus números em ordem. A marcha só continuava quando a 
chamada estivesse completa. Embrenhamo-nos na mata. Levaríamos mais 
de meia hora para chegar aos destroços. A volta seria um pouco mais fácil, 
porque a mata já estaria batida, permitindo aos apressadinhos encontrar 
seus caminhos. Em uma das chamadas, alguém não se apercebeu do que 
estava acontecendo e não enunciou seu número. Levou uma tremenda 
vaia dos próprios colegas. Há registro deste fato. 

O acidente não trouxe nenhuma novidade: continuação de 
voo visual em condições de instrumento. Risco desnecessário. Havia fra-
gmentos humanos; as pás do hélice estavam empenadas. 

O aviador não sabia que, para entrar em voo baixo sobre ter-
reno escarpado ou ondulado é indispensável que se veja, PELO MENOS, 
duas linhas de cotas à frente da trajetória de voo. Entrou cego. Dentro da 
nuvem havia um caroço de pedra! 

O Bandeirante de Agudos 

A cidade de Agudos, no interior paulista, fica exatamente na 
trajetória de subida de quem, decolando de Bauru, demanda São Paulo. 
Um avião de transporte regional acidentou-se lá. Perda total. Incêndio in-
tenso depois do impacto (marcas das chamas na vertical). Os destroços 
estavam fincados no terreno arado, quase na vertical. Não havia distribui-
ção de destroços, tudo estava concentrado no ponto de impacto. Os pla-
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nos de cauda – chamuscados, contudo – sobressaiam sobre o resto, acima 
da superfície do terreno.  

Chegamos ao local do acidente enquanto as equipes do Corpo 
de Bombeiros da PMSP, debelando o fogo de impacto, ainda faziam res-
caldo nas peças de magnésio e recolhiam despojos. Ficamos – o major Vaz 
entre nós - afastados para dar-lhes a preferência necessária, sentados em 
um montinho de terra. Só havia a cauda do avião para se apreciar. O Vaz 
mirava o profundor direito do avião com desconcertante atenção. 

Parêntese. Aqui é necessário apresentar uma característica 
do avião acidentado. O profundor243 direito dos Embraer 110 tem dois 
compensadores244 independentes: Um manual e um automático. O com-
pensador automático é conectado aos flapes245 e se deflete, quando estes 
(os flapes) são acionados, para contrariar a tendência natural que o avião 
tem de levantar o nariz quando o flape é comandado. Fim do parêntese. 

Não demorou muito. Chamou-me até onde estava a cauda es-
petada do avião. Pela carcomida superfície inferior do profundor podia-se 
ver o balancim246 do compensador automático, ainda fixado à estrutura 
da cauda e conectado à haste que vem do flape. O outro furo, o furo que 
deve conectá-lo à haste de atuação do compensador, tinha fuligem na par-
te interna! O Major Vaz, atento investigador de acidente aeronáutico, ti-
nha matado a charada do acidente. Quando o avião incendiou, o parafuso 
travado que devia estar naquele lugar, já não estava mais lá! O fogo sujou 
a parte interna do orifício de fixação da haste que comanda o compensa-
dor automático. O compensador automático ou tinha ficado bobo ou, mui-

                                                             
243 Profundor – parte móvel da superfície de comando horizontal. 
244 Compensador – pequena superfície de comando capaz de aliviar as cargas de voo no 
manche. 
245 Flapes – superfície de hiper-sustentação localizada no bordo de fuga das asas. 
246 Balancim – peça triangular que, apoiada em um dos vértices, é capaz de mudar a dire-
ção de atuação de um comando qualquer. 
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to pior ainda, tinha se enroscado nos orifícios de passagem da superfície 
ou das cavernas ou das longarinas.  

Nada mais a fazer no local. O pessoal de “fator humano” ficou 
por lá mesmo, o Major Vaz foi para o CTA247. Eu voltei ao quartel. 

No CTA modificaram o comando do compensador automático 
de um avião para fazê-lo manual como o outro. E experimentaram em 
voo. Com o compensador na deflexão máxima, torna-se impossível con-
trolar o avião. Mas ainda não estavam prontos. 

É que o compensador automático pode ter amplitude angular 
maior do que a deflexão que lhe imprime o comando de flape. Ele nunca 
chega aos batentes, e a situação incontrolável só ocorre nos batentes. 
Enigma resolvido pela argúcia do investigador.  

Tudo começou com o Major Vaz identificando fuligem dentro 
do furo onde deveria estar um parafuso com porca travada. Desmontaram 
o compensador automático pelo mesmo pino rosqueado. Grandes surpre-
sas. O parafuso ausente no acidente era instalado de baixo para cima (he-
resia mecânica) e não havia acesso para inspeção da porca de travamento. 
Retirado o parafuso e manuseado o profundor, era possível que o gui-
nhol248 travasse em um dos orifícios por onde passava a haste de atuação 
do compensador. Pronto. Resolvido o problema.  

O fabricante abriu uma janela de inspeção na parte dorsal do 
profundor e inverteu a direção de colocação do parafuso. Agora, mesmo 
que uma porca se soltasse, a haste não sairia do seu lugar e nem seria ca-
paz de se enroscar nos orifícios de passagem. Foi uma lição cara. Mas foi 
aprendida, como acontece com todos os aviões. 

O Navajinho de Ubatuba 

                                                             
247 CTA – Centro Técnico de Aeronáutica. 
248 Guinhol – Terminação das hastes de comando que admite variação de direção. 
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Um Navajo de primeira série249 demandava Este, pelo litoral, 
pipocando intermitentemente como fazem os aviões com pane de magne-
to. Foi visto passar pelo boqueirão da Ilha Anchieta e foi visto sobrevoar 
as águas, fora das praias das Toninhas, Grande, Tenório e Itaguá, esta úl-
tima já dentro do Saco de Ubatuba. Contornou a Ponta Grande e aproou a 
pista para pouso direto na 27, sempre perdendo altura.  

O piloto cortou os dois motores antes do toque e arredondou 
para pouso com toda calma. Esta é uma iniciativa destinada a diminuir os 
riscos de danos internos no motor. Um pouso forçado com as hélices gi-
rando requer inspeção posterior do motor, cara inspeção; com as hélices 
paradas, a inspeção se resume às pás danificadas; muito mais barato! 
Pousou no mar, perfeitamente controlado, uns quinhentos metros antes 
da praia de Iperoig, alinhado com a pista.  

Estranho... Muito estranho! 

Avisaram-nos. Descemos imediatamente. As informações das 
testemunhas no solo faziam imaginar um pouso intencional precedido de 
sinais de emergência fraudados. Alguém me disse que a cabine de passa-

                                                             
249 Chamam-nos pelo diminutivo: Navajinho. 
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geiros estava vazia, de tudo! Não havia instrumentos nem equipamentos 
no painel. Organizamos a retirada do avião. 

Era fraude. O avião estava completamente limpo por dentro. 
Não tinha banco; nem forração interna tinha! O piloto tinha ido até ali 
sentado num pequeno caixote de madeira que fazia as vezes de assento. 

Foi fácil desvendar a charada. O avião tinha sido coberto por 
apólice de seguro, pouco antes, por um valor muito maior que seu valor 
real. Valia mais destruído. Só não imaginaram que a CIPAA seria informa-
da e rebocaria o avião até a praia. 

A tripinha 

No CENIPA – órgão central do sistema de investigação e pre-
venção – cada membro tinha uma tripinha de “produção”. Era uma forma 
de controlar a atividade individual. Dizem que a minha tripinha pessoal 
continha uma lacuna imperdoável. Eu não tinha o curso de investigação 
de acidentes que o CENIPA julgava necessário. E era o primeiro quadradi-
nho. Mandaram-me fazê-lo, várias vezes. Joguei o jogo deles até a última 
semana. Alegando excesso de trabalho acumulado, fugia dos cursos, na úl-
tima hora. Afinal de contas, quando eu pedi para fazê-lo (enquanto tenen-
te) eu era muito jovem; capitão, muito ocupado; major, muito velho. 
Aprendi sozinho. Apesar de fazer o serviço há mais de 20 anos, e – sem 
falsa modéstia, bem – para o CENIPA eu não sabia como fazê-lo. 

Na Europa 

Havia um curso de “especialização” ministrado no Real Insti-
tuto de Tecnologia em Estocolmo, na Suécia. Era prato cheio para os eu-
ropeus e o Brasil aderiu em mandar, anualmente, dois oficiais, um para a 
questão da prevenção e outro para a questão da investigação.  

O CENIPA era pendurado no Vice Chefe do Estado-Maior, fun-
ção então ocupada pelo Brigadeiro Pavan. Este oficial-general já era gato 
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escaldado com o sistema. Coube-me fazer o curso de investigação sueco, 
não obstante ainda não ter feito o brasileiro.  

O curso europeu estava muito abaixo da experiência acumu-
lada em investigação de acidentes aeronáuticos pelos brasileiros. O curso 
brasileiro, conduzido e ministrado aqui em Brasília, durante trinta e tan-
tos dias a cada ano, era espelhado no sueco. Lá na Suécia, fui o último alu-
no a receber meu diploma. Na ordem inversa, como no estágio de caça. 

Depois do curso de Estocolmo, pela primeira vez na vida (até 
aqui, a única), circulamos, eu e a minha Sandra pelos pontos notáveis da 
Europa Ocidental. Algo avulta, neste passeio. 

Hans Christian Anderson havia contado ao mundo a fábula da 
“Pequena Sereia” que, no porto de Copenhagen, velava pela volta dos na-
vegantes nórdicos que se aventurassem além das curvas do estreito de 
Kategat em direção ao Atlântico. Hollywood transcreveu-a em filme que 
eu vi em 1952. Apaixonei-me pela Pequena Sereia. De Estocolmo a Paris 
passaríamos sobre Copenhagen. Sandra foi, na surdina, ao escritório da 
VARIG e picou a passagem para haver um pernoite em Copenhagen. 

No dia seguinte, reservado para a visita desejada, logo cedo, 
fomos ao Embarcadouro do Rei e à pequena estátua. Em 1982, o caminho 
passava por um longo parque gramado, em cujo centro havia uma única e 
pequena casa: o Museu da Resistência. Foi neste gramado que nos alcan-
çou uma tromba d’água violentíssima. Não adiantava correr, chegamos ao 
Museu encharcados até os ossos. O Museu da Resistência é de uma simpli-
cidade impressionante não obstante carregado até o teto de memórias de 
feitos notáveis. Deixou marca indelével. 

A maré estava ainda mais baixa que esta foto recente do Goo-
gle e eu já estava encharcado dos pés à cabeça. Nada obstava o que se se-
guiu. Desci a defensa do embarcadouro do Rei, andei pelas pedras de ar-
rimo – em tudo iguais às do aterro do Flamengo da minha época infantil – 
e cheguei àquela pequena pedra à direita da escultura. Reverentemente, 
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passei a mão direita na nadadeira de cauda da majestosa pequena sereia. 
Ela está lá, até hoje, olhando para o Norte, à espera dos navegantes que 
voltam. 

 
O Curso de Segurança de Voo no CENIPA 

Um chefe do CENIPA cismou que eu tinha que fazer o curso de 
segurança de voo oferecido no seu serviço. Foi em meados de 1983. Eu já 
trabalhava nesta área por mais de 20 anos e esta era a atividade de meu 
melhor gosto. A bem da verdade, já fazia uns dois ou três anos que eu vi-
nha escapulindo de perder mais de um mês em Brasília só para este fim. 
“Ou vem ou cai fora.” Fui. Só serviu para eu conhecer as instalações do 
CENIPA. Nada mais.  

O acidente do PP-RIH - Atibaia, 1982 

O PP-RIH era freguês “de carteirinha” da DIPAA-4. Proprieda-
de do DAC, era usado pelo Clube Aeronáutico Horácio Lane, do Mackenzie 
desde que foi fabricado.  

A área de pouso do aeródromo de Atibaia está instalada no 
lado Oeste de uma pequena colina, aplainada para este fim. As cabeceiras 
da pista de pouso foram marcadas, desde o princípio do campo, com a pa-
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rede de tijolos que se pode ver nesta foto. A largura da pista de pouso era 
a mesma das defesas de cabeceira. Atualmente, na foto de 2005, a pista 
aparece com a largura mais que dobrada em relação à que tinha em 1982, 
quando ocorreu um dos acidentes do PP-RIH. A estrada de acesso à cabe-
ceira Sul era a mesma, a face Oeste da pista era irregular e não aplainada, 
subindo, no terço Sul, mais de dez metros. A cabeceira Norte está na cota 
783, a Sul, na cota 794 e, a mil metros da cabeceira Norte, a cota é de 801. 
O gradiente250 da pista não permite que, da cabeceira Norte se aviste a ou-
tra, a Sul.  

 
Pois bem. 

No dia do acidente o PP-RIH decolava na proa Sul, com vento 
moderado pela direita, em voo de instrução. Não via nada além dos mil 
metros, devido ao “calombo” na pista. Nada devia haver nela, mas havia. 
Uma Brasília amarela tinha usado a estrada de contorno da pista e estaci-
onado – dentro da pista – a mais de cem metros da cabeceira Sul. É de se 
notar que a Brasília estava ocupada por um casal casado, mas não entre si. 
Era próximo do meio-dia. 

                                                             
250 Gradiente – aqui usado como perfil da área de pouso. Diferença de altura verdadeira en-
tre os pontos mencionados. 
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A roda esquerda da aeronave bateu no para-brisa do veículo, 
com a asa direita baixa, cisalhando a perna de força. A roda entrou no veí-
culo e decapitou a mulher, no banco do carona, alojando-se no fundo do 
carro. O PP-RIH circulou pela direita e caiu na encosta do aeródromo 
abaixo da cota da pista e antes da estrada.  

A equipe da CIPAA chegou a Atibaia uma hora depois do aci-
dente. Tudo estava como no momento do acidente, exceto pela ausência 
do motorista e dos tripulantes do avião. Na presença de vítima fatal, cha-
mei pelo delegado da cidade e fomos examinar os destroços do carro e do 
avião. Duas horas depois, chamei, de novo, pelo delegado. Fizemos a parte 
burocrática da investigação do acidente e, próximo ao pôr-do-Sol, telefo-
nei ao delegado mais uma vez, agora perguntando se ele queria transpor-
te ou escolta para ir fazer o trabalho dele. Disparei o carro da CIPAA para 
a Delegacia a fim de transportá-lo, o que se mostrou desnecessário por-
que os veículos se cruzaram na avenida de acesso do aeródromo. 

Este é o momento em que o instrutor retorna do hospital e 
encontra, na sede do clube, a todos reunidos. Inquiri verbalmente ao ins-
trutor e marquei a visita dele à CIPAA para prestar as declarações por es-
crito. Alguns dias depois tomei as declarações do instrutor e do piloto, na 
sede da CIPAA.  

Uma rajada do vento existente os havia feito perder sustenta-
ção e derivar para a esquerda quando viram o veículo parado dentro da 
pista. A colisão foi inevitável. A perda de controle, após a colisão, acarre-
tou o pouso forçado na lateral da pista, exatamente como seria de se su-
por. 

Várias semanas depois fui convocado à Delegacia de Cartas 
Precatórias em São Paulo, para informar sobre o acidente em questão. 
Disse tudo o que sabia. Como é óbvio, estava instaurado um inquérito po-
licial para apurar a morte da ocupante do carro. Em sequência natural, fui 
convocado a repetir minhas declarações em juízo. 
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O delegado de Atibaia tinha interesses no evento, direciona-
dos a atribuir dolo ao instrutor do voo. Conseguiu. O instrutor foi conde-
nado pelo episódio, tendo sido atribuído a ele uma “manobra intencional” 
de colidir com o veículo estacionado dentro da pista de pouso de um 
aeródromo homologado. 

A denúncia 

Thomas Wilfried Shaw, presidente do Clube Aeronáutico, o 
Major Vaz e eu fomos denunciados, em 1984, pelo Ministério Público de 
Atibaia, e processados criminalmente na 8ª Vara Criminal da Capital de 
São Paulo como incursos no artigo do “falso testemunho”. Isto foi um cho-
que. Para os três. Fomos absolvidos em 1988, quatro anos depois. 

O Estatuto dos Militares diferencia os militares que estão na 
situação de “sub-judice”. Até a data de publicação destas memórias, eu 
ainda debato este assunto na FAB.  

A covardia do comandante 

Informei ao comandante tão logo tivemos notícia. Tratava-se 
de um crime hipoteticamente cometido por militares durante o exercício 
das funções atribuídas a eles (nós, no caso). Isto é crime militar, não civil. 
Acovardou-se e silenciou o comandante. “Defendam-se”, foi a ordem que 
deu. 

O “efeito tripinha” 

Com o preenchimento do primeiro quadradinho da tripa de 
meu nome, no CENIPA, a minha passou a ser a tripinha mais cumprida do 
setor. O efeito foi que, logo depois do curso, recebi uma chamada telefôni-
ca do CENIPA oferecendo-me um curso na USC251, na Califórnia.  

Argumentei com meu interlocutor – ele havia sido meu aluno 
na Academia e não acompanhou (pelo menos, que eu saiba) a epopeia de 
                                                             
251 USC – Universidade do Sul da Califórnia. 
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saúde de minha Sandra – sobre a minha indicação para realizar aquele 
mestrado. Ponderei que havia passado os anos de 1974 e 1975 no exteri-
or, tendo sido designado para tanto sem provisão do QDP252 e tinha trazi-
do na trouxa, na volta, valor particular muito maior que a todos alcança, a 
própria vida de minha Mulher e Companheira! Sugeri que pulassem meu 
nome naquele ano e no seguinte. Uma hora depois, veio outro telefonema. 
Por ordem do chefe do CENIPA, ou eu aceitava a missão ou saía do siste-
ma. “- Se é assim, bota meu nome.” Seguiu-se um ano inteiro de marches e 
démarches para preencher todos os requisitos do curso.  

Parêntese. Este é o momento em que se deve descrever a ca-
deia de comando então vigente. Ao Ministro da Aeronáutica – então, o 
Brigadeiro Délio - era subordinado o Comandante do COMGEP253; a este o 
Diretor de Ensino em cujos quadros havia uma seção denominada “exte-
rior”, chefiada por um coronel que tinha como auxiliares um major e um 
tenente de administração. Era com esta seção “exterior” que o CENIPA se 
entendia. Pessoalmente, os meus entendimentos se davam com o tenente, 
uma vez que o chefe da seção raramente estava presente e pouco ou nada 
conhecia de seu ofício e o major estava mais interessado em voar no DAC 
do que trabalhar no seu setor. Esta descrição – que parece descabida – vai 
ser necessária, adiante, em “o fim”. Fim do parêntese. 

Os cursos na ECEMAR254 e na USC 

Na ECEMAR 

Nesta fase da vida militar, os oficiais são (ou não são) “cogita-
dos” para fazer o curso de estado-maior, na respectiva força. No ano de 
1982, tenente-coronel com somente um ano de promovido, fui dispensa-
do de fazê-lo. Nova convocação – se tudo corresse bem – ocorreria no ano 
seguinte, isto é, fins de 1983, para o curso de 1984. 

                                                             
252 Quadro de distribuição de pessoal. 
253 Comando Geral do Pessoal. 
254 ECEMAR –Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica 
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Em fins de 1984, fui outra vez dispensado, agora por outro 
motivo. 

O curso de um ano na ECEMAR pretende adaptar os oficiais 
ao que se espera deles no comando das diversas unidades. O comporta-
mento da grande maioria dos coronéis (principalmente dos recém cursa-
dos na ECEMAR) fazia-me supor que os ensinamentos estavam mais para 
“lavagem cerebral” do que para as boas práticas de Comando. A minha 
impressão é que este seria a última da série “apologia do óbvio e exalta-
ção do inútil.”  

Colocadas as duas opções disponíveis numa balança de pra-
tos, pareceu-me muito mais útil aprender mais no setor da prevenção do 
acidente aeronáutico do que no setor do comando de unidades da FAB, o 
qual, de resto, já não me atraia muito desde que, a partir de 1982, vinha 
sendo esvaziado de suas naturais responsabilidades. Os comandantes das 
unidades autônomas mais pareciam os príncipes da família real inglesa! 

Na Universidade do Sul da Califórnia  

A consequência da exigência do CENIPA foi a edição da Porta-
ria 3833/GM-1/130784, depois de cumpridas todas as exigências – ne-
cessárias ou não - impostas pela diretoria de ensino.  

O curso a ser feito começaria em 01/09/1984. Havia falas 
que, dependendo do meu rendimento pessoal, a este poderia vir a ser 
acoplado o de doutorado no mesmo assunto e na mesma universidade. 
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Fui desligado do IV COMAR em 15 de agosto de 1984. Quinze 

dias de trânsito. Desfizemos casa completamente, vendemos os carros 
que tínhamos, demos todos os utensílios domésticos, compramos passa-
gens para Dona Antonieta e para Karine que iriam conosco. Passei a adido 
ao COMGEP, para efeito de curso no exterior. 

No meu Histórico Militar aparecem as anotações transcritas 
acima, a partir do Boletim do COMGEP, compatíveis com o cronograma 
estabelecido.  

O deslocamento e seu cancelamento 

A viagem foi marcada para segunda-feira, 15 de agosto de 
1984, à noite. A data nos daria 15 dias para a fácil acomodação esperada 
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na terra estrangeira. No mesmo dia 15 entregaria o PNR255 onde residia. 
Estava tudo combinado. Não havia nada – dentre as coisas exigíveis – 
que obstasse a missão. 

Às sete horas da noite da sexta-feira anterior, dia 12, telefo-
nou-me o tenente do departamento de ensino informando que “o curso 
tinha sido cancelado.” Mentira. 

No dia da viagem, 15, no início do expediente, eu estava no 
departamento de ensino, no Rio. Nesta oportunidade, desafortunadamen-
te, assisti à mais deplorável sequência de mentiras que militares podem 
proferir. O coronel da seção foi informado da minha presença e não foi ao 
serviço, o major da “seção exterior” dizia que não sabia de nada. Sobrou 
para o tenente. Eu senti vergonha do que assistia! 

Devolvi os passaportes e as passagens e voltei para São Paulo. 
É de se notar que o “cancelamento do curso” não está inscrito em meu his-
tórico. Apesar de que disto há ou houve portaria ministerial. Fraude... 
Mais uma! 

A Universidade à qual deveria apresentar-me enviou, ao en-
dereço particular, uma correspondência lamentando que “meu currículo 
escolar não satisfazia ao curso pretendido.” Fraude! Outra... 

A “via crucis” 

Os eventos seguintes justificam o título desta parte. Foi uma 
verdadeira “via crucis”.  

Uma semana depois do mentiroso cancelamento do curso 
programado, voltei ao Rio de Janeiro. Comecei pelo tenente. Tinha recebi-
do ordem de fazer o que fizera, e não sabia de mais nada.  

Passei para o major da seção “exterior”. Fugiu de mim, em-
brenhando-se pelos corredores do prédio do velho ministério. Achei o co-
                                                             
255 PNR – Próprio Nacional Residencial. 
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ronel fumando um cachimbo fedorento. “Não, Franco, não sei de nada. Fo-
ram ordens superiores.” 

O regulamento antevê este cenário. O militar prejudicado po-
de subir a escada hierárquica, até chegar ao topo dela – ao Ministro – para 
descobrir onde está a falha desrespeitosa. Iniciei com o subdiretor de en-
sino, passei para o diretor de ensino, fui ao comandante do COMGEP e ao 
chefe do Estado-Maior. A todos perguntava: quem é o responsável e quem 
vai ser punido. Ninguém teve a hombridade de assumir a responsabilida-
de. Pedi audiência ao Ministro. 

O fim da hierarquia e da disciplina 

O Brigadeiro Délio marcou uma janta na casa dele. Chegamos 
na hora certa. Jantamos. O cafezinho foi servido no escritório e ele tomou 
a iniciativa de saber o que eu queria. Evidentemente ele já sabia de tudo. 
Fiz a mesma pergunta. A Autoridade Aeronáutica Brasileira dissertou so-
bre as dificuldades que estava enfrentando (na sua tentativa de substituir 
o General Figueiredo na presidência) e que aquela não era uma hora ade-
quada para tratar do assunto, até porque faltavam-lhe poucos meses para 
deixar a pasta. 

Nenhum dos membros da cadeia hierárquica de minha su-
bordinação - nem o mais alto - havia assumido a responsabilidade pela vi-
lania praticada. Dissiparam-se, em mnh’alma, a hierarquia e a disciplina! 

Tirei do bolso um pedaço de papel onde estava inscrito o meu 
pedido de demissão da FAB. Délio leu-o e perguntou: “- O que Você quer 
que eu faça com isto?” A resposta foi pronta: “Com isto o Senhor faz o que 
quiser; nesta cópia (que lhe apresentei) o Senhor assina que recebeu o ori-
ginal.” Ele assinou. Despedimo-nos. Algum tempo depois, o Brigadeiro Dé-
lio foi substituído pelo ministro que assumiu no governo Sarney. Eu acu-
mulei duas férias e uma licença especial. Este foi o episódio singular que 
encerrou meu compromisso com a força. Não alcança a PÁTRIA, só alcan-
ça a FAB! 
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O fim 

O ano de 1984 já tinha sido perdido para efeito de atividade 
produtiva. Desde o início que eu só me dedicava a colecionar documentos, 
ou cumprir tarefas relacionadas com aquele curso, completamente afas-
tado das atividades de prevenção e de investigação de acidentes aeronáu-
ticos. Com o “cancelamento do curso” e as audiências solicitadas às auto-
ridades hierárquicas, consumiu-se o fim do ano de 1984. Em 21 e 27 de 
dezembro de 1984, o boletim do COMGEP publicou as irregulares ordens 
estampadas abaixo. 

 

Apresentei-me no COMGEP na data definida, 21 de agosto de 
1985. Que vergonha! Não sabiam o que fazer comigo. Tinham se enrolado, 
completamente, com as ordens e contraordens adotadas sem nenhuma 
conexão com a verdade. Voltei para casa, em São Paulo, para “esperar” 
por decisões. A espera demorou mais um ano inteiro – a bem da verdade, 
com emoções de trajeto. A fase improdutiva vai de junho 1984 a agosto 
1986.  
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Tanto o IV COMAR como o COMGEP pararam de editar mi-
nhas folhas de alterações. O IV COMAR ainda teve o desplante de editar 
“folhas em substituição”, heresia militar inaceitável! 

Neste período de dois anos inteiros, salvo uma única exceção, 
fiquei na cama, em estado letárgico, jogando paciência com cartas. Patéti-
co fim de um militar de alma. 

No período houve alguns eventos que, interferiram no desfe-
cho final. Vou revisitá-los, um por um. 

O delegado de polícia de Atibaia, mordido nos seus brios no 
episódio do PP-RIH, inventou um “falso testemunho” indiciando a mim, ao 
Major Vaz e a Thomas Wilfried Shaw. Passamos a responder, mesmo sem 
o saber, a inquérito policial. A justiça em São Paulo recebeu a denúncia de 
Atibaia. Este fato singular criou uma situação irremovível senão em seu 
curso normal: os três denunciados estávamos “sub judice”, portanto 
eu estava impedido de receber o beneplácito da inclusão - a pedido – 
na quota compulsória. Este situação judicial especial está prevista no 
parágrafo 4º do artigo 97 do Estatuto do Militares vigente, onde se lê: 
“Art. 97. 4º Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a 
pedido, ao militar que: / a) estiver respondendo a inquérito ou processo em 
qualquer jurisdição; e ...”; e não o que está escrito aqui!  

O portador do IV COMAR (um Cabo da tesouraria) que levava 
meus vencimentos em casa, certo mês apresentou-me um pedido do co-
mandante do COMAR: queria que eu assinasse um pedido de inclusão na 
quota compulsória. O presidente do CAHL256, o major Vaz e eu estávamos 
respondendo a inquérito na justiça estadual, e o Comando do COMAR sa-
bia disto. Eu poderia pedir inclusão na quota compulsória, o que não po-
dia era ser concedida. Em 12 de março de 1986 o ministro da aeronáutica 
editou a portaria 173/GM1 incluindo-me na cota compulsória daquele 

                                                             
256 Clube Aeronáutico Horácio Lane. 
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ano. À revelia da lei. Publicaram a coisa como se eu tivesse sido excluído 
da Força por decisão dela, força, ex-officio; não a pedido como, de fato, eu 
havia sido assinado, e não podia ser concedido. Para piorar as coisas mais 
um pouco, enquadraram os meus proventos na inatividade na alínea de 
quem pediu a inclusão na cota compulsória, proporcionais ao tempo de 
serviço, mas não na inclusão “ex-officio”, por iniciativa direta do Ministé-
rio, como nela mesma 
se vê. O Boletim número 
113-3, do Ministério da 
Aeronáutica de 31 de 
março de 1986, publica 
a fingida portaria.  

Aquele ma-
jor da “seção exterior” 
foi comandar o 4º 
ETA257, sediado em 
Cumbica. Pedi ao Chefe 
do Estado Maior do IV 
COMAR, o respeitado 
coronel João Jorge Ber-
tholdo Glaser lá do iní-
cio do livro, que man-
dasse revalidar minha 
capacidade operacional 
no comando de aerona-
ves. O IV COMAR emitiu 
ordem de missão. Escalaram-me para uma viagem a Manaus via Porto Ve-
lho acompanhado de dois tenentes que se revezariam na posição de che-

                                                             
257 Quarto Esquadrão de transporte aéreo. 
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cador258 e/ou copiloto. Desta forma eu tomaria um chá de pilotagem e os 
dois jovens se revezariam no assento da direita, o tempo todo. A decola-
gem era prevista para as 08:00. Cheguei, como compete, às 07:00. Ne-
nhum dos dois tenentes estava a postos. Às 07:20 eu já tinha preenchido o 
plano de voo e completado a inspeção externa do avião. Somente um dos 
tenentes (o checador) havia chegado. Perguntei pelo comandante do es-
quadrão. Já estava. “- Informe ao comandante do esquadrão que eu estou 
aqui (no pátio) aguardando a apresentação dele.” Apresentou-se. Quis ne-
gacear sobre a ausência do outro tripulante, impedi-o. O embarque era 
previsto para as 07:40. Mandei embarcar os passageiros e, na hora apra-
zada, mandei fechar a porta com o outro tripulante escalado ainda ausen-
te. Ele chegou quando o avião já estava rodando, no pátio. Fizemos a mis-
são. Devolvemos o avião inteiro e todas as etapas cumpridas. Eu fui apro-
vado na revalidação das minhas credenciais. A competente credencial foi 
emitida.  

Ato contínuo, em maio de 1986, o novo comandante do IV 
COMAR começou a pressionar-nos a abandonar o PNR259 em que residía-
mos, em São Paulo. Inicialmente utilizando-se de moleques de recados e 
recebendo, direcionadas a si pessoalmente, as respostas escritas devidas; 
depois, por ofício. No mês de julho, tomou a ilegal atitude de bloquear 
meus proventos na inatividade. Evidentemente, interpus mandado de se-
gurança, entregue, pessoalmente, no dia do pagamento. Tentou escafeder-
se de sua sala. Frustrei-o260. Uma hora depois, na mesma data, os proven-
tos estavam depositados, o que confirma a má-fé daquele comandante no 
episódio; e na pessoa dele, a responsabilidade.  

                                                             
258 Aviador que tem credencial para aplicar voos de verificação nos pilotos que precisam 
deles. 
259 PNR – Próprio Nacional Residencial. 
260 Enquanto o oficial-de-justiça ia pela porta da frente do gabinete do comandante, eu 
guarneci a porta dos fundos que dá direto no elevador. Ele tentou fugir. Deparou-se comi-
go e voltou. Eu travei a porta com o pé e chamei o emissário da vara. 
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A transferência para a reserva remunerada ocorreu, de fato, 
em 28 de agosto de 1986. Por coincidência, aos 22 de agosto – seis dias 
antes – a justiça em São Paulo aceitou a denúncia de Atibaia. Agora não 
era mais investigação. Agora era processo. 

Findou-me a carreira dos sonhos - para a qual os meus pais 
me haviam preparado por toda a vida - com, somente, vinte e um anos de 
oficialato, aos quarenta e cinco de idade, recém-completados. Desperdício. 

O último lance na fase militar 

O último lance ocorrido na fase de desligamento da força 
ocorreu aos 28 de agosto de 1986, às 15:00.  

Tanto eu como minha Mulher fomos ao quartel para atualizar 
nossas carteiras de identidade à nova situação. Concluídas as tarefas bu-
rocráticas, o único caminho aberto era o da porta da rua. 

O Cabo da seção de identificação nos acompanhou até a porta 
do prédio. Parecia delicadeza, mas não era. Meu carro estava parado na 
rua.  

O Soldado que fica de sentinela na porta do prédio apanhou 
um HK escondido nas dobras de uma parede e nos seguiu – armado, vinte 
passos atrás – até o Portão das Armas.  

Esta ordem recebida pela sentinela, adotada nos mais altos 
escalões do quartel, definiu o meu comportamento futuro em relação à 
Força Aérea Brasileira. Também teve o condão de extrair de minh’alma os 
últimos vestígios de DISCIPLINA e de HIERARQUIA – pilares indispen-
sáveis à vida militar – porventura ainda existentes. 

O General Ribas tinha razão. Não era uma Força, era um aero-
clube armado! 

Fui embora. 
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PARTE III – ATÉ 28 DE NOVEMBRO DE 2013 

A Vida Civil – Aventuras 

(Excluído o período do leilão dos F-5). 
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A mudança da filosofia de vida 

No início do decênio 86-96, a globalização sugeria o afasta-
mento do princípio da singularidade no trabalho. Era o fim da exclusivi-
dade dos empregadores. A mão-de-obra deixava de valorizar o conceito 
de “carreira”. 

Ofendido na força à qual me dedicara por toda a produtiva 
existência, serviu-me esta novidade para mitigar, muito ligeiramente, a 
dor do afastamento. 

Não obstante, foi difícil. Foi muito difícil! 

A transição 

O militarismo entranhado em meu espírito foi encerrado – de 
fato, abruptamente – às 15:00 do dia 28 de agosto de 1986.  

Meus Mãe e Pai me haviam condicionado, durante a existên-
cia deles, para a vida segundo os preceitos de Pátria, Honra e Lealdade. 
Eu não devia flutuar nem um pouquinho. Que jamais me afastasse do pa-
triotismo, nem faltasse com o meu juramento solene, nem desprezasse a 
verdade e a responsabilidade, e nem abdicasse da autoridade que viesse a 
ter ou que chegasse a alcançar. Quando perderam o domínio sobre minha 
pessoa, o condicionamento já estava implantado. Encontrar o equilíbrio 
entre este tipo de formação e aquela normalmente praticada na vida civil 
era tarefa hercúlea. Nenhuma é melhor que a outra, só são diferentes. 

A inclusão na reserva da força está perfeitamente descrita no 
Estatuto dos Militares; mesmo que não fosse assim, como no jogo do bi-
cho, vale o que está escrito. É indispensável atentar, contudo, que esta não 
é u’a mudança de emprego comum. Aquele que a enfrenta – principalmen-
te os convictos do militarismo – precisa dispor de firmeza para enfrentá-
la. No meu caso particular, apesar de ser um destes, foi menos difícil; eis 
que, virtualmente expulso da organização militar, sobravam mágoas pro-
fundas. 
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A Força e seus membros 

Outro aspecto que precisa ser revisto é a relação entre as For-
ças e as pessoas que a compõem. Diz-se que uma Força sobrepuja a indi-
vidualidade dos que a compõem. Engano crasso. Nenhuma organização 
difere da soma algébrica das virtudes de seus membros. 

O sustento da família 

O sustento da família avultou como a mais importante tarefa 
a ser executada. Os filhos ainda estavam em formação. A renda caiu, a au-
toestima despencou a níveis nunca antes conhecidos.  

Por apego à verdade asseguro, sem nenhum pejo: A Sandra 
sustentou a casa! E, junto com o provimento da casa, arcou com os custos 
da formação acadêmica de ambos os filhos. Não só o pão veio do trabalho 
dela; a cultura acadêmica dos nossos filhos também. 

A habilidade de ofício 

Diziam-me “doido”. Certamente sou, mas quem não é? Doido, 
sim. Gosto de pensar que idiota, não. 

A curta vida militar, aliada à prontidão para aprender, reser-
vou-me uma habilidade de ofício: a argúcia indispensável à investigação 
de indícios nos acidentes das máquinas motoras. Concentrei-me nela.  

A tentativa de emprego 

Fui convidado por um amigo para assumir uma posição de 
gerente de segurança, inicialmente da sede e, depois, das fábricas de óleo 
comestível de determinada firma estrangeira com escritórios em São Pau-
lo. Aceitei. Não resisti mais que dois meses.  

É que recebi, já neste estágio preliminar, uma ordem que 
afrontava meus princípios. Um dos diretores fora flagrado num baile gay, 
durante o carnaval. Na quarta-feira de cinzas, chegou-me a ordem de im-
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pedir a entrada dele na empresa. O indigitado voltava na quinta-feira. Es-
perei-o na porta. Mostrei a ordem interna, que não lhe surpreendeu. 
Acompanhei-o até a sua sala e o assisti recolher seus pertences. Escoltei-o 
à porta da rua. Ato contínuo, retirei as minhas coisas da sala que ocupava, 
devolvi o carro que usava e fui embora, para nunca mais voltar. Lembrei-
me do comandante da AFA, em 1972. 

Perambulei pelas companhias de aviação comercial. Andei pe-
los hangares do aeródromo de Marte. Todas as portas fechadas! Não pela 
capacidade que sabiam que eu aparentava ter, mas pela verdadeira in-
conveniência de abrigar ou de apoiar um desafeto da “otoridade arionáu-
tica” de plantão. 

A ASSERVO 

Cinco de nós criamos uma empresa. Assessoria de Segurança 
de Voo que gerou o interessante acrônimo de ASSERVO. Oferecemos ser-
viços desta área, com um rotundo fracasso. A ninguém interessava – e 
ainda não interessa – usar meios financeiros para antecipar e/ou evitar 
perdas humanas ou materiais. É assim a vida civil. Se o bem (humano ou 
material) já deu ao empresário  o que capitalizou, então não serve de mais 
nada senão como fonte de mais renda futura, enquanto durar. É descartá-
vel. À vista do empresário de aviação, o ser humano que transporta asse-
melha-se também, em tudo, a um saco de batatas de oitenta quilos. 

Tentamos uma reunião de divulgação com foco na prevenção 
de acidentes. Outra vez, sem sucesso. Já com a ótica civil, acabamos com 
ela. Agora eu estava, realmente, desempregado. 

A imprensa 

Já era antiga a minha relação com a imprensa. Já convivia es-
pecialmente bem com Fernando Vieira de Melo, da Rádio Jovem Pan, e 
com um seu repórter, Milton Parron, com os quais mantinha leal compa-
nheirismo.  
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O comando do IV Comar organizou uma conferência destina-
da a promover um melhor entrosamento entre a impressa e os organis-
mos do SIPAER, no Aeroclube de São Paulo, tendo como público-alvo os 
editores do setor nas redações. O “motorneiro do trem fantasma” condu-
ziu a conferência. Sua Excelência – como de resto a maior parte dos mili-
tares – também não tinha jogo-de-cintura para enfrentar a argúcia e a in-
teligência da maior parte dos repórteres, muito menos dos editores, alvo 
da conferência; menos ainda, ao vivo e em cores! Nesta oportunidade 
ocorreu um episódio significativo. Depois da conferência, aberta a parte 
do diálogo, o jornalista Heródoto Barbeiro261, questionou sobre o acidente 
do Transbrasil 801, cargueiro, na reta final de Cumbica. O comandante 
deu alguma desculpa esfarrapada e pretendeu mudar de assunto. O ânco-
ra insistiu, mencionando o meu nome e repetindo uma frase atribuída a 
mim. Consta que a irritação foi visível: “- Quem é este Franco Ferreira?” O 
repórter sugeriu que consultasse a lista de inativos subordinados ao quar-
tel-general de comando dele. “Ele está lá.” Ato contínuo saiu da sala. Aca-
bou-se a conferência. O jornalista envolvido entrou para a minha lista de 
leais amigos. 

A formação acadêmica civil, as consultorias e a perícia 
judicial 

A formação acadêmica 

A formação acadêmica dos oficiais das forças armadas brasi-
leiras, antes da vigência da LDB262, era completada em três anos. A minha 
turma foi formada neste protocolo. E com ele, quando foi preciso, matri-
culamo-nos, mediante vestibular, inicialmente na Escola de Letras, em São 
João da Boa Vista. Depois, por transferência suficiente, na mesma escola, 
agora na USP. Note bem. Eu tinha que levar a minha Sandra, diariamente, 
de carro, até a escola, por vontade dela decorrente das instruções de Sér-

                                                             
261 Então trabalhando na CBN. 
262 Lei de Diretrizes e Bases. 
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gio Ferraz Rocha. E tinha que esperar o fim das aulas para levá-la de volta 
à casa. Por que ficar no carro? Seria um enorme desperdício de tempo. 

Devo declinar que esta “vida escolar” me serviu muito melhor 
do que se podia esperar. Eram tempos de subversão. E a escola era o ni-
nho das cobras dela. O período consumido na FFLCH263 já me havia servi-
do, antes da transferência para a reserva, como balão de ensaio da vida 
civil. 

Nunca me havia passado pela cabeça pilotar comercialmente, 
nem em linha aérea nem na aviação executiva; por outro lado, Aviação      
– principalmente prevenção de acidentes aeronáuticos - era a única coisa 
que eu sabia fazer, e bem. Era com ela que eu tinha que me virar. 

As consultorias 

No fim de uma tarde, recebi um telefonema de alguém. Queri-
am que eu fosse ao local de um acidente ocorrido com ultraleve no interi-
or. Era uma operação de venda de algumas aeronaves para uma organiza-
ção. Os dois ocupantes faleceram. Os ultraleves ainda eram novidade no 
Brasil. O DAC ainda não conhecia a engenhoca e não tinha regulamenta-
ção para ela. Os vendedores “representavam” uma fábrica brasileira e 
apoiavam outra. As vendas deles estavam em risco. Evidentemente eu fui. 
Ofereci minhas opiniões ao interessado. Apresentei uma ou outra suges-
tão sobre o problema em tela, para atender aos procedimentos legais exi-
gíveis. 

No dia seguinte, telefonaram-me, de novo. Agora eram os do-
nos da empresa envolvida. Perguntaram se eu não podia tomar, em nome 
deles, aquelas atitudes sugeridas na véspera. Concordei. Eu trabalharia 
em casa e marcaria uma tabela as horas trabalhadas. No fim do mês so-
maríamos, as horas e eu seria indenizado pelo total alcançado. Os traba-
lhos foram aumentando! Este procedimento durou muitos anos. 

                                                             
263 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 
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Ainda não tinha voado ultraleves. “- Para eu falar com certeza, 
preciso fazer o curso destas coisas.” Naquele fim dos anos oitenta e início 
dos noventa, a atividade era encarada como loucura (talvez fosse).  

O vizinho da frente descobriu... Lá fui eu trabalhar para ele, 
também.  

Ambas as empresas para as quais trabalhei eram conhecidas 
de longa data. Uma se interessava por venda e manutenção de aeronaves; 
a outra por fabricação de peças. Havia trabalho para qualquer gosto! 

Eu cobrava por hora os serviços de consultoria que prestava 
regularmente e diuturnamente. Aos outros, aos eventuais, anexava dois 
custos: a indenização total dos gastos que tivesse feito para avaliar a 
questão em tela, acrescido de 10% do valor envolvido, somente se o inte-
ressado viesse a ter sucesso em suas pretensões. As três situações ocorre-
ram. Somente os gastos quando eu não me engajava; os gastos e o resul-
tado, quando eu estava certo; e, outra vez, somente os gastos, quando eu 
estava errado. 

A perícia judicial 

Este é o período em que um dos conhecidos me pede para vi-
sitar um determinado juiz federal, em sua vara, na Avenida Paulista. Fui 
lá. O magistrado tinha um feito judicial onde o ministério público acusava 
determinado cidadão de “encabritar264” um avião. Atendi. Fui até Ameri-
cana, no interior do Estado, e constatei que o avião apresentado, efetiva-
mente, não era do mesmo prefixo que estava pintado na fuselagem. Era 
um cabrito!  

                                                             
264 Substituir um avião acidentado por outro, inteiro, obtido em descaminho. Consistia em 
trocar TODAS as placas de identificação de todas peças numerados do avião acidentado pe-
las novas. Era manobra que os “especialistas” realizam em uma noite. Rejuvenescia, como 
em passe de mágica, um avião do dia para a noite. Estes são tempos de reserva de mercado 
a favor da EMBRAER. Os restos do avião verdadeiro, frequentemente acidentado em ga-
rimpo, iam para a fábrica de panelas, onde desapareciam. 
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Lancei meu preço pela diligência (igual a todas as outras que 
fazia), recebi-o e nada mais se falou do assunto. 

Voltei a encontrar-me com o mesmo juiz, como se verá no 
tomo II, agora já guindado à posição de desembargador, presidindo uma 
turma (a segunda) do Tribunal Regional Federal em São Paulo. 

A sequência adotada nesta parte 

A descrição dos episódios desta “fase civil” vai diferir um 
pouco da sequência adotada anteriormente. É que a memória mais recen-
te está tendendo a acumular os fatos pela natureza e não pela cronologia. 
É assim que vou descrevê-los. 

Os ultraleves 

Surgiram nos primeiros anos da década de oitenta. São enge-
nhosas máquinas que reduziram as necessidades mecânicas das aerona-
ves ao mínimo indispensável. Uns tubos de alumínio anodizado, um pouco 
de tela retrátil a quente265, três dúzias de parafusos são capazes de erguer 
um ou dois (talvez até três) indivíduos em voo, segundo as leis da aerodi-
nâmica266. São – todos eles – experimentais267. 

A característica rudimentar dos ultraleves conduziu as auto-
ridades aeronáuticas a exigir a exibição de dois dizeres nestas aeronaves: 
em destaque, a palavra “EXPERIMENTAL” e, à vista dos ocupantes, a frase 
“VOO POR CONTA E RISCO PRÓPRIOS.” Inobstante esta exigência, as 
mesmas autoridades também editaram, impõem e tentam – sem sucesso - 
fiscalizar um sem-número de exigências, nem sempre lógicas ou adequa-
das, exatamente para esta operação, sempre conduzida por exclusiva 
“conta e risco do operador!” 

                                                             
265 Tecido capaz de encolher quando submetido a temperatura alta 
266 Não confundir com as leis da termodinâmica.  
267 EXPERIMENTAL – Aeronave que NÃO foi submetida a homologação para uso 
co;mercial. 
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A intenção dos alertas exigidos decorre da origem dos pri-
meiros ultraleves, fabricados artesanalmente pelos próprios interessados. 
Persiste até os dias de hoje, junto com u’a multidão de outras exigências 
inócuas ou ineficazes, quando já não são mais produzidos por indivíduos, 
mas por fábricas muito bem montadas, capazes de manufaturar máquinas 
voadoras de toda espécie. A autoridade fiscalizadora – aqui no Brasil, co-
mo alhures – até a hora da publicação deste texto, está completamente 
desorientada na fiscalização destes engenhos! 

Os primeiros ultraleves eram a quintessência da Aviação-
Arte. Os pelos do braço serviam de velocímetro; de altímetro, o tamanho 
da vaca; a rotação do motor, os ouvidos denunciavam! A mistura268, o pa-
ladar. 

O curso 

O meu contratante pediu-me um relatório do acidente viti-
mando um oficial da PMSP, em São José dos Campos. Isto só pode ser feito 
se o agente sabe do que está falando. Fui fazer o curso do aviãozinho aci-
dentado, o primeiro que fazia de ultraleves. Que vergonha, que tristeza! 

Comecei pedindo o manual do avião... Não havia. “- Os limites 
e as velocidades?” “- Não sei, é no sentimento!” disse-me o instrutor. “- 
Quem faz manutenção?” arrisquei. “- Nós mesmos!” Muito a contragosto, 
sentei no avião. O instrutor colocou-o desalinhado com o que parecia ser 
o eixo da pista a ser usada (em terreno não homologado como sítio de 
operações). “- Por quê?” perguntei. “- É que na decolagem, ele se alinha 
sozinho.” “- Por favor, me deixa levar o avião de volta.” Ensinei ao jovem 
que o torque se compensa com o leme vertical, durante a primeira fase da 
corrida.  

                                                             
268 Mistura – relação ar/combustível 
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“Credenciado” como piloto de ULMs, requeri a minha própria 
credenciação como piloto, instrutor e examinador, as tendo recebido sem 
nenhuma exigência. Sem limitação de validade, são válidas até hoje! 

Passei a ocupar-me deste segmento de aviação desportiva, 
então em descontrolada evolução. Agora, no ocaso, voltei à investigação 
de acidentes, única atividade capaz de me afastar da escrita destas memó-
rias! 

 

O paraquedas balístico 

Alguém tinha acidentado um ultraleve em um voo anterior. 
Bateu com a asa esquerda em um poste, danificando-a, sem possibilidade 
de reparo, tanto o bordo de ataque quanto diversos cabos tensores inter-
nos. O operador não cuidou de inspecionar a asa direita quanto a danos 
decorrentes da “chicotada” que ela levou no impacto. O avião foi dado 
como “pronto para o voo”. Isto, pelo menos, é o que se diz! No voo seguin-
te, os dois tubos tensores mais externos da asa direita (são cinco, ao todo) 
romperam-se em voo. A asa direita perdeu seu formato retangular, assu-
mindo uma forma triangular. Deixou de haver sustentação no lado direito. 
O avião entrou em parafuso chato até colidir com o solo, com perda total. 
Um dos ocupantes era um cinegrafista de determinada emissora. O filme 
que fez de sua própria desdita foi exibido. Todas as indicações úteis à in-
vestigação estavam lá! Já se falava em paraquedas de extração balística; 
um paraquedas assim extraído teria salvado a vida daqueles dois ocupan-
tes! 
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O impacto de abertura a que deve resistir um paraquedas é o 
produto da carga pendurada nele pela velocidade. As velocidades, na avi-
ação militar, são tais que exigem a construção de velames de alta resis-
tência. Os mesmos velames serão, sempre, capazes de resistir a cargas 
maiores, desde que a velocidade de abertura seja menor. Adquiri, por lici-
tação, no Parque de Lagoa Santa, vinte velames. É de se notar que muitos 
dos velames vieram acompanhados de seu respectivo paraquedas-
piloto269. 

O problema agora consistia em separar o paraquedas piloto 
da estrutura da aeronave descontrolada, sem enroscar na hélice (nor-
malmente traseira) de tal forma que o paraquedas piloto pudesse extrair 
o velame de seu invólucro. Quatro metros bastariam, e estes quatro me-
tros estavam presentes na luva do invólucro. Parar o motor? Fácil!  

Voltei às cadeiras de ejeção. Tudo já estava lá.  

A tarefa se resumia em criar um invólucro para o paraquedas, 
cordoalha e luva possível de ser afixado em área desimpedida da aerona-
ve; e um extrator balístico (um pequeno canhão de paredes reforçadas, 
carregado a pólvora um cartucho gaugio 12) dotado de ferrolho simples 
que pudesse ser armado no solo e disparado em voo por um cabo “tele-
flex” idêntico aos de freios de bicicleta. Com o cano do canhãozinho en-
volvido por um tubo de ponta pesada, quando disparado, era possível 
acumular energia suficiente para cortar os fios-terra das bobinas, abrir o 
invólucro fechado por “velcro” e, ainda, afastar o paraquedas piloto cerca 
de dez metros do corpo da aeronave.  

Experimentei no solo. Funcionou. Nem o projétil, nem o extra-
tor se perdiam... Bastava substituir o cartucho, dobrar o paraquedas e ar-
mar o conjunto, de novo. Havia um grampo de segurança, para evitar dis-
paro acidental no solo. 
                                                             
269 Paraquedas-piloto – pequeno paraquedas - alguns até carregados a mola - capazes de 
realizar o trabalho de extrair o velame e seu invólucro no momento da abertura. 
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Os “INSPAC270” 

Há uma nova “otoridade” no cenário “aironáutico”: o inspac! 

A Aviação Civil, desde os primórdios do Ministério da Aero-
náutica, é controlada por militares da FAB. A partir dos anos 60, não po-
dia ser mais assim, uma vez que a capacidade acumulada pelo setor civil, 
em muitos momentos, ultrapassava - de longe - as capacidades acumula-
das pelos militares. A providência adotada foi a mais infeliz de todas as 
que podiam ser escolhidas: os militares da área passaram a andar à pai-
sana, inclusive dentro dos respectivos quartéis! 

O andamento natural desta falsa superioridade foi que muitos 
civis passaram a exercer funções melhor adaptadas à suas origens e capa-
cidades, em lugar dos militares. Exerciam-nas, e podiam assinar. Heresia!  

É ai que surge o INSPAC! Um civil (ou não) exercendo tudo o 
que sabe, em determinada área, e responsabilizando-se por isto! Agora, os 
que assinavam as ordens e determinações, podiam ser civis; mas não ha-
via uma categoria nas carreiras de estado que os definisse. O que eram? 
Militares? Nem sempre. Eram INSPACs! 

Muito pior do que isto, já em espúria antecipação da vida que 
continuariam, quando passassem para a reserva, diversos militares pas-
saram a se despojar dos uniformes de que se deviam orgulhar para usar 
roupas civis com as quais – certamente – aufeririam melhores rendimen-
tos no futuro. Escondiam-se nos trajes civis! 

Trajando bermuda e camisa de grife, tênis de marca, em u’a 
manhã quente de verão, um destes aproximou-se de mim.  

Parêntese. Eu estava no alto de uma escadinha refazendo o fio 
terra da bobina de ignição de um ultraleve que havia quebrado, na véspe-

                                                             
270 INSPAC – Inspetor de Aviação Civil. 
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ra, ocasionando um pouso forçado na praia das Toninhas, em Ubatuba. 
Fim do parêntese. 

“- Foi Você que teve a pane, ontem, nas Toninhas?” Começou 
mal, diga-se de passagem. Além do que estava de pé na grama recém-
cortada do jardim. Mirei o intrometido de alto a baixo, em silencio. Voltei 
a prestar atenção no meu trabalho.  

Insistiu. 

“- Olha, meu filho, p’ra começar, tu estás pisando na grama - 
saia dela -  e para ti eu não sou “Você”. Trate-me de senhor.”  

Saiu da grama e, inconformado, disse “- Eu sou INSPAC!” O jo-
vem, inexperiente e arrogante major do SERAC 4, sacou uma credencial 
desconhecida e a exibiu como se fosse o martelo de Thor! 

 “- Moço, não seja idiota. Segue teu caminho!” Ele meteu o rabo 
entre as pernas e foi embora. Com certeza, para ele também, a credencial 
de inspac não valia nada! 

A navegação astronômica 

Enquanto se deslocam de um ponto qualquer para outro, o(s) 
piloto(s) devem conhecer – A CADA INSTANTE, EXATAMENTE – a área 
que sobrevoam. Desta forma, sabem, pelas cartas, todos os dados neces-
sários à segura navegação. Nos voos sobre os mares, antigamente, usavam 
a navegação astronômica que herdaram da navegação marítima. Calcu-
lando a altura angular de três astros conhecidos podiam ajustar uma tri-
angulação capaz de lhes fornecer a posição na superfície. A velocidade das 
aeronaves, contudo, prejudicava severamente a exatidão das medidas to-
madas. Era necessário ajustar cada tomada de cada astro para o momento 
em que foi tomada e, assim, obter um simulacro de triângulo onde, talvez, 
poderia estar a posição real da aeronave. Não é sem motivo que as marca-
ções de “fixos” das cartas de navegação atuais são triângulos, vazados ou 
cheios conforme sejam de notificação obrigatória ou não. 
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A navegação astronômica exigia enormes volumes de tabelas 
de posição através das quais era possível estabelecer o centro de uma cir-
cunferência na superfície da Terra. Repetida a manobra com mais outro 
astro, e corrigido o deslocamento da aeronave para uma nova posição 
(geralmente o ponto onde seria tomado o terceiro astro), era possível ob-
ter o triângulo da provável posição. Erros de muitos quilômetros eram 
considerados “aceitáveis.” 

O GPS271 

A retomada do Kuait (1992) apresentou ao mundo uma novi-
dade tecnológica da mais alta relevância: o GPS.  

O GPS substitui a tomada da altura dos astros por sinais her-
tzianos, iniciados em satélites de órbita baixa e de posição conhecida. A 
medida adotada não é o ângulo, mas o tempo, que em velocidade conheci-
da, lhe permite realizar a triangulação necessária a obter o ponto onde, na 
superfície ou no espaço, aquele receptor captou os sinais daqueles satéli-
tes. A grandeza “tempo”, conhecida a velocidade imprimida ao sinal (a ve-
locidade da luz), iguala a grandeza “distância”. É por isto que o sistema 
GPS precisa conhecer, a cada instante, a posição de seus satélites ativos. 

Tal como na navegação astronômica, o GPS imagina e registra 
uma esfera no espaço cujos pontos são equidistantes do satélite-gerador. 
Registrada primeira esfera, o receptor GPS “abandona” aquele satélite e 
busca outro do qual vai criar, virtualmente, outra esfera. Ambas – neces-
sariamente – se interceptam segundo uma circunferência, ao longo da 
qual está – outra vez necessariamente – o receptor. “Abandonado” o se-
gundo satélite e capturado um terceiro, repete-se o procedimento para 
identificar, agora sobre a circunferência, qual dos pontos corresponde à 
realidade. De um quarto satélite o receptor extrai a superfície da Terra e 

                                                             
271 GPS – Global Positioning System – Sistema de posicionamento global 
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relaciona o ponto achado com ela, de maneira a prover a altura do recep-
tor. 

O sistema GPS está pesadamente apoiado na nanotecnologia e 
serve-se de tempos na casa dos nano segundos para realizar seus cálculos. 
Cabe notar, ainda, que as primeiras tomadas de cada satélite podem de-
morar alguns segundos para serem completamente codificadas; já as se-
guintes, servindo-se dos registros obtidos inicialmente, completam-se 
com rapidez impressionante, admitindo, desta forma, a criação da rota tri-
lhada, seja na superfície, num emaranhado de ruas ou vielas, nos desertos, 
ou em voos estratosféricos ou intergalácticos.  

Na direção do poente. 
“— Fica essa taba? 

— Na direção do sol, quando transmonta. 
— Longe? 

— Não muito. 
— Tens razão: partamos. 

— E quereis ir? 
— Na direção do ocaso!272” 

Para transmitir estes conhecimentos aos usuários do primei-
ro uso pacífico do GPS (na aviação agrícola), pretendi escrever um livro. 
Não tive sucesso. E como estava demorando demais, o livro (que se cha-
maria “Na direção do poente”) virou uma cartilhaii condensada cujo extra-
to ilustra este texto. 

Era uma questão de oportunidade. Melhor serviria naquele 
momento, do que aguardar muitas semanas, quando os operadores já te-
riam aprendido “na marra” e se carregado de erros! Talvez o leitor atento 
se interesse por ver na “cartilha” o assim chamado “erro de Disponibili-
dade Seletiva”.  

                                                             
272 Gonçalves Dias, em “I-Juca-Pirama”. 
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Os bandeirinhas, o dGPS, a SATLOC e Joseph Hartt 

Os bandeirinhas 

A aplicação de insumos agrícolas por meio de aeronaves – a 
aviação agrícola – exigia a presença e a colaboração de, pelo menos, dois 
homens no solo, chamados “bandeirinhas”. A cada passagem do avião por 
sobre um deles, o bandeirinha se deslocava para sua nova posição no ter-
reno e levantava a sua bandeira. Desta forma, o alinhamento das duas 
bandeiras – uma em cada extremidade do tiro273 - oferecia ao aviador o 
alinhamento que deveria voar. Rudimentar. Rudimentar e perigoso! Há 
registro de diversas mortes por colisão da aeronave com um dos bandei-
rinhas. 

O dGPS 

O advento do GPS permitiu o uso do engenho para eliminar o 
bandeirinha do cenário da aplicação agrícola. Funcionava assim: 

Um receptor dGPS274 era embarcado na aeronave. Em prepa-
ração para operar o sistema, o piloto introduzia a direção e o PI275 dos ti-
ros que desejava cumprir, a partir do ponto inicial da aplicação. Assim co-
dificado, o sistema gerava um padrão de aplicação tal que, encerrado o 
primeiro tiro, o piloto pudesse fazer o “balão276” e sua “curva de rever-
são277” e continuar a aplicação na rota reta definida para o segundo tiro. 
Não havia necessidade de balizamento. Havia uma dificuldade capital: 
tanto o ponto inicial com cada ponto das trajetórias dos tiros eram carre-
gados dos erros induzidos, de tal forma que os sucessivos tiros não eram 
equidistantes. O dGPS resolvia. 

                                                             
273 Nome dado a cada uma das pernas de aplicação do produto. 
274 dGPS – Diferential Global Positioning System – GPS diferencial 
275 PI- Ponto inicial 
276 Balão – curva de reversão capaz de alinhá-lo com a direção oposta, no segundo tiro. 
277 Curva de reversão – manobra aeronáutica que permite inverter a direção do voo. 
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Uma das empresas que desenvolveu este sistema foi a ameri-
cana SATLOC. Uma das empresas com as quais eu me relacionava colo-
cou-me na linha de frente deste negócio. 

O dGPS era de excelente utilidade. Tinha uma estação terres-
tre e uma barra (embarcada) além dos equipamentos extraordinários do 
GPS. O receptor também era diferente. Funcionavam assim:  

A estação terrestre 

A parte “diferencial” do dGPS consiste na existência de uma 
estação terrestre dotada de um receptor GPS modificado, acoplado a um 
transmissor UHF278. A diferença do receptor GPS consiste na possibilidade 
de “registrar” a primeira coordenada geográfica recebida e compará-la 
com a segunda. Das duas tira o ponto médio. Passa a considerar este pon-
to médio como a medida inicial e o compara com a terceira medida, do 
que resulta um novo “ponto médio”. Sucessivamente, vai atuando desta 
forma. Na gravura das possibilidades, está inserida posição verdadeira da 
antena (em verde) e os pontos equidistantes das medidas (em vermelho). 
A circunferência também estampada é o campo das “possibilidades”, da-
dos os máximos erros possíveis. O GPS leva entre oito e dez segundos pa-

ra tirar a primeira posição; depois, não 
mais que dois para atualizá-la. No primeiro 
minuto depois que passou a funcionar, a 
estação terrestre já recebeu e processou 
cerca de vinte e cinco medidas.  

A tendência natural é que, dei-
xado funcionando por algumas horas, com 
a imensa quantidade de medidas toma-
das279 os pontos centrais vão se aproximar 

                                                             
278 UHF – Ultra high frequency. 
279 Em duas horas serão mais de 3.600 medidas, vale dizer, pontos médios, considerados. 
Em 24 horas serão 43.200. 
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cada vez mais da verdadeira posição da antena no terreno. Se funcionar 
por vinte e quatro horas antes de ser usado, o sinal da estação terrestre 
do dGPS será exata, com precisão de uma única polegada (que é o diâme-
tro da antena fixa no solo). 

Cada vez que o dGPS identifica u’a mudança na posição de sua 
antena, ele a transmite ao receptor embarcado. Na primeira hora serão 
muitas; na segunda, algumas; na terceira, umas poucas; depois disto, mais 
nenhuma. A informação do somatório de todos os erros ocorre por azimu-
te e distância da coordenada geográfica localizada no receptor. 

O receptor 

O receptor (embarcado) é um GPS normal acrescido de um 
receptor rádio que opera na frequência UHF determinada para aquela es-
tação. Na preparação do voo, o PI e a direção dos tiros foi determinada 
por coordenadas geográficas. Entre os dados inseridos, avulta a posição 
da antena terrestre. Na ausência da função diferencial, o ponto inicial po-
de estar defasado de sua real posição no terreno em até cem metros. Na 
presença da função diferencial ativa e consolidada, esta diferença não 
passa de um centímetro! 

Em voo, e com tudo operando normalmente, o receptor rece-
be um azimute e uma distância entre a realidade e as indicações recebi-
das. Introduz esta informação nos dados anteriormente carregados no re-
ceptor. E os transmite, a nova posição corrigida, ao piloto através da barra 
de LED280 que fornece sinais visuais. 

A barra de posição  

Todos os cálculos feitos pelos diversos sistemas são canaliza-
dos para a barra de posição. Ela tem o formato de um bumerangue e vai 
instalada na parte externa da aeronave, à vista do aviador, bem defronte 

                                                             
280 LED – Light emitting diode – Diodo luminoso. 
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da parte baixa do para-brisa. Os diodos representam um afastamento de 
cinquenta centímetros do eixo esperado. Desta forma, com o diodo central 
aceso, o aviador estará exatamente no eixo previsto; os outros dois diodos 
verdes significam desvios de meio metro, ainda aceitáveis para a deposi-
ção de líquidos. Um diodo vermelho representa desvio maior que um me-
tro, já inaceitável para uma deposição homogênea. 

Toda a eletrônica envolvida, toda a infraestrutura empregada 
se resume no acendimento de um componente com valor de alguns cen-
tavos! E, também, não esquecer, jamais, na dispensa do bandeirinha e dos 
riscos a que eles estavam expostos! 

A demonstração em Rondonópolis 

Havia uma feira agropecuária em Rondonópolis. Os proprie-
tários da empresa que me contratavam mandaram-me fazer demonstra-
ção do equipamento. Instalamos a estação terrestre ali pelas duas horas 
da tarde. Verificamos às 16:00 – estava funcionando. Instalamos a parte 
embarcada em uma Kombi. Testamos, com sucesso. O aeroporto de Ron-
donópolis não opera (ou não operava) à noite. Eu tinha dois rolos de fita 
isolante com cerca de vinte centímetros de diâmetro. O primeiro candida-
to apareceu lá pelas 20:00.  

A “operação agrícola” consistia em deixar exatamente no PI, 
pela porta direita, um rolo de fita preta no chão preto da pista. O tiro seria 
no eixo da pista, com cerca de 100 metros de comprimento. No início do 
segundo tiro, colocávamos outro rolo de fita.  

Depois de colocados os dois rolos de fita, apaguei todas as lu-
zes do veículo. A barra brilhou intensamente. Passeei pela pista, sem con-
tudo sair do décimo LED vermelho. Voltei ao PI e parei. O candidato a 
operador de SATLOC abriu a porta e recolheu, no escuro breu da noite, o 
primeiro rolo. Fiz o tiro. Alonguei a reversão, de maneira a ter um pouco 
mais de folga para localizar o segundo tiro. Parei no início do segundo ti-
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ro. O comprador pôs a mão para fora e recolheu o segundo rolo. Comprou 
vários conjuntos. Outros, depois, também. 

A SATLOC 

Para existir, a SATLOC reuniu três cabeças: um operador de 
aviação agrícola, um técnico em eletrônica e um financista. O técnico era 
Joseph Hartt.  

A empresa, sediada em Phoenix, no Arizona, interessava-se 
por desenvolver um sistema capaz de contornar – localmente – o erro da 
disponibilidade seletiva. E aplicá-lo na aviação agrícola. 

JOE HARTT 

Joe Hartt era oriundo da aviação naval com registros de com-
bate aeronaval no Vietnã a partir do porta-aviões USS Bonhomme Ri-
chard. Continuou sua trajetória nos controles de voos espaciais a favor da 
NASA. É uma das cabeças carecas que aparece na célebre foto da emer-
gência da Apolo XIII. O Sr. Hartt foi um dos mentores do sistema GPS; co-
nhecia disto antes do resto do mundo. Foi ele, pessoalmente, quem me 
explicou os erros das transmissões e a consequente distorção dos sinais; 
foi ele quem me explicou as razões porque as ondas dos satélites devem 
ser fracas. 

Joe desenvolveu um sistema de pouso em porta-aviões usan-
do GPS.  

Joe, representando e a pedido da SATLOC, também visitou a 
empresa que me contratava “para ver se deviam engajar-se com ela”. 
Chegou num domingo de maio e eu o recebi em Cumbica. Fomos almoçar 
e passeamos um pouco pela cidade. Durante o cafezinho do fim-de-dia, no 
saguão do hotel onde estava hospedado, puxou conversa séria – mais para 
ver o quanto eu seria capaz de entender da parte técnica dos assuntos que 
se tratava. Lá pelas tantas, satisfeito com a minha capacidade e já tendo 
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estabelecido minha lealdade, disparou: “- Franco, os teus chefes são confiá-
veis?” Olhei-o no fundo dos olhos, sem responder. Ele não insistiu. 

O SIPAER 

No período considerado nesta parte (29 de agosto de 1986 a 
28 de novembro de 2013), o Sistema de Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos persiste existindo. Já não mais sob os ditames do De-
creto 70.050/72. Agora com sua regulamentação separada em fascículos 
que descrevem cada setor da atividade isoladamente. Desta forma, admi-
tem a atualização das normas em uso independentemente de mudança de 
legislação. É uma facilidade desejável. 

U’a mudança e uma permanência destacam-se. A maneira de 
identificar o acidente aeronáutico foi simplificada, de tal forma que os 
acidentes “deixaram de ocorrer, por decreto”! Não é que os acidentes ti-
vessem diminuído, é que os acidentes “que não interessavam” deixaram 
de ser investigados! A investigação dos acidentes aeronáuticos havidos 
com aeronaves civis brasileiras, no Brasil, continua sendo feita (quando 
interessa) por membros da FAB, agora agrupados nos Serviços Regionais 
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico.  

O sistema necessita, na data de publicação destes textos, 
de urgente correção! A respeito, publiquei alguns anos atrás, um texto 
denominado “Um erro de interpretação.” 

O CENIPA 

É o órgão central do SIPAER. Dele emanam as ordens cumpri-
das em toda a pirâmide hierárquica que o sustenta. O CENIPA apoia-se, 
pesadamente, nas normas e experiências do NTSB281, americano, com um 
jeitinho brasileiro a facilitar-lhe os trabalhos.  

                                                             
281 NTSB – National Transportation Safety Board 
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O órgão central do SIPAER teve dois momentos brilhantes 
durante sua existência. O primeiro quando nasceu, sob a direção do então 
Coronel Perissé. O último sob a direção do Brigadeiro-do-Ar Jorge Kersul 
Filho. Nenhum dos dois foi perfeito, mas quem é? 

O CENIPA deve manter-se distante das investigações crimi-
nais, assim como os militares devem manter-se distantes das investiga-
ções de acidentes da aviação civil. São dois pensamentos distintos. Neste 
caso, “cora o livro d’ombear co’o sabre...282” 

O NTSB 

É uma agência governamental americana encarregada de in-
vestigar a relação causa/efeito dos acidentes ocorridos com todos os mei-
os de transportes públicos naquele país. Gozou, durante muitos anos, de 
irrestrito apoio da população interessada e produziu proveitosos resulta-
dos. Recentemente, contudo, tem a sua imagem destruída. É que curvou-
se a pressão política exercida pelo FBI283 no episódio do acidente do TWA 
800.  

O nosso CENIPA serviu-se do NTSB, até muito recentemente, 
para decodificar as gravações das “caixas-pretas” dos acidentes, cujas ae-
ronaves as tinham. Na questão da “confiabilidade” dos dados que produz, 
nunca foi grande coisa. Adiante se verá que, lamentavelmente, um erro 
comprovado destruiu décadas de serviço bem prestado.  

As DIPAAs, depois SERIPAs284 

Enquanto a Aviação Civil esteve subordinada à FAB, os aci-
dentes com aeronaves comerciais eram investigados pela DIPAA do DAC; 
os outros acidentes, ocorridos com a Aviação Geral, em princípio, eram 
investigados pelas DIPAA do COMAR com jurisdição na área onde ocorre-

                                                             
282 Castro Alves – no mote do Serviço Militar Obrigatório. 
283 FBI – Federal Bureau of Investigation. 
284 Serviço Regional de Prevenção de Acidentes (?) 
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ram. A aviação militar é atendida por sistema próprio, eventualmente, até 
por membros das DIPAA, quando necessário e conveniente. A criação da 
ANAC (2005) mudou radicalmente esta competência. É dela, da ANARC285, 
a responsabilidade de controlar sobre a aviação civil no Brasil. 

Não obstante, a Autoridade Aeronáutica Militar não se desa-
pega da tarefa!  

No acidente da aeronave experimental PU-ACO, a autoridade 
policial presente registrou o seguinte histórico: 

 

 

 

O tenente PM disse tudo. Esta não é forma de agir dos verda-
deiros investigadores de acidentes aeronáuticos! 

A ICAO286 

Na aviação civil, avulta a figura da ICAO. Entidade vinculada à 
ONU, concentra a experiência de todos os operadores do mundo. É uma 
                                                             
285 Ops! Outro ato falho, mas, também, outra verdade insofismável! 
286 ICAO – International Civil Aviation Organization – Organização da Aviação Civil Inter-
nacional 
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ferramenta da mais alta utilidade. Cabe notar que, decorrendo de conven-
ção homologada pelo congresso nacional, suas recomendações teriam que 
ter a força de lei, no Brasil. Não é bem assim; atende-se à ICAO quando in-
teressa. Nunca atende quando um dos responsáveis está no serviço públi-
co. 

A ICAO orienta através de anexos à convenção. O anexo 13 
trata, especificamente da investigação de acidentes aeronáuticos.  

Uma das partes envolvidas, os operadores, também criou for-
te organização: A IATA287. Mas esta cuida somente de uma das faces da 
moeda... Não das duas! 

A investigação de acidentes aeronáuticos 

A investigação de acidentes aeronáuticos começa – obrigato-
riamente – com os destroços. É sintomático que nem precisa de TODAS as 
peças, basta uma ou outra. O painel inferior da cabine do helicóptero que 
transportava o Dr. Ulysses, só ele, contou toda a história. O leme vertical 
do Air France, igualmente. A seção central do Boeing da Amazônia, tam-
bém. Eles sempre contam “O QUÊ?” aconteceu. Segue-se uma sequência 
de perguntas “POR QUÊ?” orientadas nos três campos (o Homem, a Má-
quina e o Meio) que vão desvendar POR QUÊ um voo que deveria ser 
completado satisfatoriamente teve resultado diverso.  

As perguntas “por quê?” serão tantas quantas necessárias, 
nos campos convenientes, mas os investigadores não se podem afastar do 
primeiro “o quê?” sob risco de divagação teórica inaceitável. Na tergiver-
sação, muda-se o foco da investigação desde a realidade palpável do aci-
dente para qualquer outra – que pode ou não ter lastro escorreito! Nesta 
última hipótese darão origem a acidente “por coincidência”. Estes os en-
sinamentos transmitidos pelos Coronéis Amorim e Lázaro Ávila! 

Os acidentes “por coincidência” 
                                                             
287 IATA - International Air Transport Association 
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Os traumáticos acidentes acontecidos na última década (e 
pouco antes), têm sido tratados como “coincidências”.  

É por coincidência que um cruzador estava exatamente abai-
xo do TWA 800; também é por coincidência que não apareceu o retorno 
radar sinais de um míssil que, por coincidência, foi lançado no mesmo 
momento, o qual, também por coincidência, foi visto por mais de trezen-
tas pessoas na costa. 

Note bem que não foi por coincidência que o Major Divonsir 
Gonçalves Vaz encontrou fuligem dentro do orifício que devia estar pre-
enchido por um pino rosqueado; nem foi por coincidência que brilhou um 
furo no trajeto de uma fratura. 

A pane de decolagem em Congonhas 

Foi por coincidência que o arame usado para travar e frenar a 
panela do reverso do motor esquerdo era arame de cerca. Também foi 
por coincidência que o reverso operacional tinha sido acionado em um 
pouso anterior. Também foi coincidência o ruído anormal na decolagem e 
a impossibilidade de manter a aeronave em voo, após a decolagem. Coin-
cidências, nada mais que simples coincidências! 

O acidente do PT- LSD 

Que coincidência extraordinária! O procedimento de pouso 
do Lear Jet demora cerca de treze minutos. Durante doze minutos e trinta 
e quatro segundos o piloto ficou conversando com o controlador sobre as 
indicações que o rudimentar GPS instalado no avião lhe dava. Também 
por coincidência, não foi mandado preparar para o pouso e foi transferido 
de posição CTA288, desalinhado e embalado! Não há registro das instru-
ções de arremetida. Este piloto foi convencido a “subir na escada” com 

                                                             
288 Posição CTA – de controle de tráfego aéreo. 
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uma brocha na mão; tiraram a escada e o mandaram pendurar-se na bro-
cha! Mas foi iniciativa dele! Mentira! 

A responsabilidade pela ocorrência nunca foi apurada. Ao 
contrário, o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuti-
cos obstou-lhe o andamento jurídico correto e completo. Não é dos inves-
tigadores de acidentes a competência de investigar aspectos criminais, 
mas também, não é deles o direito de esconder responsáveis por deter-
minadas fases do processo judicial decorrente; menos ainda, não é deles o 
direito de esconder provas e deturpar fatos. 

À vista do clamor nacional pela perda dos jovens falecidos no 
acidente, o CECOMSAer289 tomou a insólita atitude de convocar uma cole-
tiva de imprensa em Brasília, onde descreveria os fatos – TODOS 
ATRIBUÍDOS AO PILOTO – que deram origem ao acidente fatal. Fernando 
Vieira de Melo Filho pediu-me que fosse com o Milton Parron atender à 
entrevista que seria conduzida pelo próprio chefe de comunicações soci-
ais, um colega de turma. Fomos nós três, minha fiel companheira junto. 
Éramos da imprensa, e a imprensa era atendida à parte. Dispensei o privi-
légio de ser recebido como Oficial da FAB. Houve um corre-corre quando 
descobriram que eu estava no portão do subsolo do prédio do ministério. 
Fiz-me de bobo. 

A nossa combinação com o Parron era a seguinte: Eu presta-
ria desmedida atenção à dissertação do locutor, a Sandra anotaria os fatos 
que eu indicasse e o Parron receberia esta “muleta” para apresentar as 
perguntas convenientes. O Parron foi para o meio de seus colegas de tra-
balho, eu e a Sandra nos sentamos na penúltima fileira do auditório. Ato 
contínuo, quatro majores sentaram-se ao nosso entorno. Um ao meu lado, 
outro ao lado da Sandra, um atrás e outro à frente. Que ideia de jerico! 
Tenho a certeza que seriam incapazes de obstar qualquer movimento que 

                                                             
289 Centro de comunicação social da aeronáutica. 
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qualquer um e nós quisesse fazer. Mas nós não queríamos fazer movimen-
to nenhum. 

Durante a palestra que se seguiu, apontei os erros, as incon-
sistências, as mentiras e as fraudes enunciadas. Sandra fez a muleta. 
Quando abriram as perguntas, o Parron pegou a muleta, apesar da vonta-
de do majorzinho à frente de impedi-lo. Parron foi o oitavo na fila para 
perguntas. Quando chegou a vez dele ser atendido, o TP290 que presidia a 
entrevista, mandou cortar o microfone, disse que a entrevista estava en-
cerrada e retirou-se da sala! Os quatro majores foram embora. Nós tam-
bém. Coincidência! 

Paramos do lado de fora do ministério. O Parron ligou para a 
Rádio Bandeirantes (a partir de um daqueles celulares “tijolão-de-meio-
quilo” com duas baterias). Ficamos no ar cerca de vinte minutos, direto. 
Na AM, na FM e na TV. As janelas do prédio do ministério se encheram de 
espectadores os quais, pela primeira vez, viam uma pessoa que estava 
transmitindo ao vivo por uma rede nacional. Eu já tinha, então, um arra-
zoado bastante completo das inverdades declinadas na entrevista. 

O acidente vitimando o Dep. Ulisses Guimarães 

Por coincidência, o deputado Ulisses Guimarães e o senador 
Severo Gomes, acompanhados das respectivas esposas, embarcaram em 
um helicóptero em Angra dos Reis para serem trazidos a São Paulo. A Ser-
ra do Mar estava encoberta. Teto muito baixo, talvez não mais que 50 me-
tros. Ponto de orvalho igual à temperatura. Era o cenário típico para for-
mação de chuva orográfica, garantido caminho para colisão com o terre-
no! 

A Baia de Angra dos Reis é abrigada dos ventos e de outras in-
terferências meteorológicas. O caminho possível – possível, não desejável 

                                                             
290 TP – Apelido pessoal do então chefe do CECOMSAer. 
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- seria contornar a Ponta da Joatinga bordejando os paredões até a ilha 
das Couves e entrar no remanso de Ubatuba.  

O helicóptero colidiu com o mar, segundo um ângulo maior 
que trinta graus, a Este de Laranjeiras com perda total. 

A TV Cultura, em São Paulo tinha me convidado para ir ao no-
ticiário do meio-dia. Eu estava lá, conversando genericamente, quando, 
durante um intervalo o apresentador perguntou se eu sabia onde o heli-
cóptero podia ter caído. Disse-lhe que sim, eu tinha hipóteses. Buscaram 
um mapa emoldurado. 

Com o respeito necessário, e usando as cautelas de estilo, o 
apresentador perguntou se eu podia imaginar onde o helicóptero estaria. 
Apontei no mapa o ponto branco, de orografia alta e face Sudoeste, onde 
se concentram todas as mudanças meteorológicas que restringem a visi-
bilidade. A seta dupla aponta o vento predominante, forte e carregado de 
umidade. Era ali que residia a maior probabilidade de formação de chuva. 
Lamentável, a coincidência! 

Ainda estávamos no ar quando chegou a notícia. Tinha sido lá. 
Alguém achou. O apresentador fez cara de espanto. Expliquei o porquê! 
Não era bruxaria nem bola de cristal. 
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Meus bons amigos Fernando Vieira de Melo (o pai), Del Fiol e 
Milton Parron, que tocavam a recém-criada rádio Trianon, no prédio da 
TV Gazeta, conseguiram falar comigo lá dentro da TV Cultura. É um feito! 

“- Está bem, eu vou. Manda me buscar.”  

Fiquei na Trianon por mais de quatro horas; na mesa dos lo-
cutores e interagindo com eles, no interesse dos ouvintes. Depois fui para 
a TV Gazeta, no mesmo prédio. 

O Fernando entregou um papelucho ao radialista que estava 
ao meu lado na mesa. Estava escrito assim: “Prende ele aqui. Está todo 
mundo procurando.” Eu vi e consegui ler. Não faz mal, eu estava sendo 
bem tratado. Notei que o Fernando já não era mais o mesmo ser arguto de 
sempre – já havia sinais da moléstia que o privou de nós. Comentei com o 
filho, nos corredores, depois. 

A colisão em voo 

É necessário relembrar os conceitos de direção e sentido. Di-
reção é o eixo, onde está apoiado o objeto em deslocamento (p.e. Nor-
te/Sul); sentido é onde está apoiado o vetor em movimento (p.e. de Norte 
para Sul; ou de Sul para Norte). Sentidos opostos podem apoiar-se em 
uma mesma direção, e podem até estar num mesmo eixo. 

A colisão de duas aeronaves em voo tem enorme possibilida-
de de ocorrer quando uma alcança a outra em sentidos iguais ou muito 
próximos. O mesmo se aplica quando uma das duas aeronaves, ambas no 
mesmo sentido, está em mudança de altitude. Nesta hipótese, o cone de 
visibilidade de que dispõem os pilotos pode ficar significativamente redu-
zido e a colisão pode se consumar. É raro, mas pode. Neste caso, as veloci-
dades (vale dizer o tempo disponível para reagir) subtraem-se, uma da 
outra. Aumentam o tempo para o sinistro.  
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Quando, ao contrário, as aeronaves se aproximam na mesma 
direção e em sentidos diametralmente opostos, somam-se as velocidades. 
Uma colisão, nestas condições, é virtualmente impossível!  

Há uma técnica prática que não vou perder a oportunidade de 
repetir. Quando, em voo, duas aeronaves se aproximam uma da outra e 
permanecem como que “paradas” no mesmo ponto do para-brisas, vão 
colidir! É a figura dos triângulos semelhantes (um ângulo constante e o 
lado oposto em sucessão de segmentos paralelos). Qualquer mudança de 
direção ou altura, de qualquer uma das aeronaves, impede a colisão. 

A soma das velocidades de duas aeronaves comerciais, atual-
mente, pode atingir cerca de mil e seiscentos quilômetros por hora! O 
tempo em que uma fica disponível para, eventualmente, ser vista pela ou-
tra não ultrapassa dois segundos! Uma tal situação NÃO PODE SER 
DETECTADA PELA MENTE HUMANA. É indispensável a existência de 
equipamentos eletrônicos capazes de indicar a uma a proximidade da ou-
tra! O alerta de proximidade291 de outra aeronave está incorporado em 
outro instrumento QUE PODE SER DESLIGADO, e só funciona quando es-
tes equipamentos292 estão ligados NAS DUAS AERONAVES! É fraco, o sis-
tema. Na colisão em tela (entre uma aeronave particular e outra comerci-
al) o avião particular tinha seu transponder DESLIGADO! Ele não trans-
mitia informações de altitude aos controles de terra, nem sua aproxima-
ção de outra aeronave em rota de colisão frontal. 

O relatório público deste acidente contém, pelo menos, três 
erros: 

1- Na “ADVERTÊNCIA” tenta justificar-se por fazer prevalecer 
o anexo 13 acima e além da Constituição Federal; 

                                                             
291 TCAS - Traffic control approach system. 
292 Os “transponders”, capazes de aumentar e codificar os sinais de radar do solo. 
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2- Nas fotos assegura como verdadeira uma impossibilidade 
física (um “winglet”293 rompido é incapaz de seccionar a asa -longarinas e 
tudo o mais - de outra aeronave); e  

3- A discordância entre o “esquema” da colisão e o que está 
inscrito no registrador de dados de voo. 

Ademais, a engenhosa teoria desenvolvida no relatório final 
desconhece o último movimento do avião particular antes da colisão (o 
qual inverte toda a sequência de fatos); parece ter sido arquitetada exa-
tamente para afastar a responsabilidade criminal das costas da tripulação 
sobrevivente. Deve ser coincidência! Há um último detalhe: Como em 
qualquer filme de terror, o responsável é o mordomo! Aqui, os mordomos 
foram os controladores de tráfego aéreo. Infâmia! Será que continuam 
tentando copiar o NTSB? 

Ou é coincidência ou impera a tergiversação, ou fogem os 
responsáveis das garras de suas respectivas responsabilidades! 

O acidente em Congonhas 

É notório que os voos comerciais se propõem a transportar os 
passageiros (ou a carga) de um ponto a outro, entregando-os no mesmo 
estado em que foram recebidos. Qualquer diferença desta realidade re-
presenta a ocorrência d um acidente ou incidente aeronáutico. A observa-
ção aponta “o quê” aconteceu; e o investigador atento procura “os por-
quês” nos destroços, frequentemente relacionados com antecedentes his-
tóricos. 

O “o quê” do acidente do Airbus 320 JJ 3504 é claro de doer 
nos olhos! O avião não parou nos limites da pista usada. Os “porquês”... 

Inicialmente vamos olhar o avião. E isto pouca gente fez e 
menos ainda publicou. Evidentemente não é do interesse do fabricante! 

                                                             
293 Winglet – Pontas das asas defletidas para cima. 
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Os aviões deste fabricante se servem de um sistema de 
transmissão de comandos que tem mais de 40 anos e que revolucionou a 
arte de pilotar. O sistema “fly-by-wire”. Esquematizado abaixo, na sua 
forma mais simples. 

O sistema toma três medidas exteriores: a pressão atmosféri-
ca, a pressão dinâmica (atmosférica + deslocamento) e o ângulo de ata-
que. Internamente, toma uma multidão de parâmetros angulares, lineares 
ou de pressão (os mesmo que vão alimentar a “caixa-preta”). Organiza es-
tes dados conforme o programa que está implantado e transmite aos res-
pectivos atuadores (normalmente hidráulicos) a sua decisão. É de se no-
tar que entre os dados tomados internamente estão a posição linear ou 
angular dos comandos à disposição dos pilotos. A atuação dos aviadores é 
complementar à decisão dos computadores. O aviador não é tripulante 
técnico, é passageiro técnico. 

Voltemos ao acidente em tela. 

Quatro elementos se fazem necessários para que um avião 
pouse nos limites da pista desejada: 1- que haja espaço suficiente para a 
operação; 2- que os sistemas de frenagem sejam aplicados; 3- que a sus-
tentação seja anulada 4- que haja suficiente atrito entre as rodas princi-
pais e o concreto da pista; e, finalmente, há que considerar-se, também; 5- 
os antecedentes históricos. 

Vamos ver uma por 
uma, sempre tendo em mente o “o 
quê” inicial, e os antecedentes histó-
ricos. 

1- O comprimento da pista era 
suficiente para a operação desta ae-
ronave. Alguns minutos antes foi 
usada por outra aeronave idêntica, 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 321 | 

sem ocorrências.  

2- O sistema de freio foi encontrado em “auto-brake”, isto é, coman-
dado pelo computador. As duas aeronaves que pousaram em sequência 
foram filmadas por duas câmaras fixas. A velocidade da acidentada foi 
avaliada como sendo o dobro da que não se acidentou. Acima da veloci-
dade esperada e abaixo da velocidade mínima de voo. 

3- O sistema de “spoilers” (anuladores de sustentação) foi encontra-
do em automático. Não há evidência que tenham funcionado durante a 
corrida de pouso. 

4- A velocidade registrada nas duas câmaras de vídeo indica, sem 
sombra de dúvida, que o avião NÃO DESACELEROU nos limites da pista. O 
voo descendente que a aeronave fez sem bater nos obstáculos de avenida 
que cruzou confirma que havia sustentação nas asas do avião. Nem a ve-
locidade foi diminuída nem a sustentação foi anulada.  

5- Há antecedentes históricos. No primeiro voo de demonstração do 
tipo, o piloto em comando (o principal piloto de teste da companhia) pre-
tendeu fazer uma passagem baixa sobre a pista, em baixa velocidade, pre-
parado para pouso. O computador não entendeu e pousou o avião, vários 
metros adiante, em um bosque, com perda total, humana e material. De-
pois deste início desastrado, houve mais 21 acidentes com perda total, in-
clusive vítimas fatais. 

6- A pista principal do aeroporto de Congonhas havia sido reaberta 
ao tráfego na véspera do acidente em análise, inclusive por insistência es-
crita de duas entidades classistas dos operadores. Faltava aplicar o “groo-
ving294”. No mesmo dia da abertura da pista para operações, uma aerona-
ve derrapou decretando o fim das operações daquele operador. 

                                                             
294 Grooving – Sequência de sulcos perpendiculares ao eixo da pista, com cerce de 1,5 cm 
de profundidade que impede o acúmulo de água.nas áreas de toque das aeronaves. 
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7- Há que distinguir “derrapagem” 
de “aquaplanagem”. Na derrapagem, o 
atrito entre os pneus e a pista torna-se 
desigual por alternadas existências de 
gelo, água ou óleo na superfície da pis-
ta, acarretando forças laterais que des-
viam o avião de sua trajetória; na aqua-
planagem, as três pernas-de-força “so-
bem” – em deter-
minadas situações 
- numa película de 
água que impede, 

total e igualmente o contato das rodas com o solo.  

8- Na aquaplanagem a aeronave, frequentemen-
te, não desvia de sua rota inicial e não tem nenhum 
sistema de freio efetivo para após o pouso. A aqua-
planagem ocorre quando o amortecedor da aeronave 
retrai – na presença de um dos três elementos físicos 
- em velocidade igual a 9 vezes a raiz quadrada da pressão dos pneus. Os 
destroços contam a história. Neste acidente, contaram. Um fotógrafo re-
gistrou. 

9- Na ocorrência de aquaplanagem, o “auto-break” não rece-
be retorno das rodas de que a aeronave está freando e as trava. O resulta-
do prático é que a água que está embaixo da roda ferve, vulcanizando a 
borracha. Este é o sinal característico da aquaplanagem. 

A fotografia anterior, ampliada, mostra. No topo da roda que 
aparece à esquerda existe este detalhe, característico de vulcanização. 
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A evidência não consta do relatório de investigação. Também, 
pudera, ia botar a Infraerro, a ABAG295 e o SNEA296 na linha-de-fogo! Foi 
por coincidência que aquela marca indelével e única apareceu logo ali na-
quele lugar. 

Não há dúvida. O avião aquaplanou por falta de “grooving” na 
pista. 

O Air France 447 

O Air France 447 desapareceu no Oceano Atlântico, em área 
de responsabilidade do centro de controle brasileiro. É óbvio que interes-
sava à França realizar a investigação. Foi por coincidência que o leme ver-
tical completo flutuou para ser a primeira peça localizada. Já havia se sol-
tado antes! Igualzinho a um avião da American Airlines acidentado pouco 
antes.  

Mas foi coincidência! Também foi por coincidência que os 
franceses encontraram o DFDR sozinho, inteiro, quase sem danos ne-
nhum, num dos bancos de areia do fundo do oceano. Para quem tem um 
mínimo de antecedentes neste mister, fraude. 

Há outra coincidência 

Também é por coincidência que os responsáveis por TODOS 
estes acidentes são os respectivos pilotos (falecidos). 

O Hughes 500 em Rio Negro- MS 

A história se repete. Um mecânico achou a marca do impacto 
de um projetil de arma de fogo no para-brisa do Electra. O Major Vaz 
achou fuligem dentro do orifício do compensador automático do Bandei-
rante comercial em Agudos. Eu vi uma fratura brilhar! 

                                                             
295 ABAG – Associação Brasileira de Aviação Geral. 
296 SNEA – Sindicato nacional de empresas de aviação. 
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Um Hughes 500 foi negociado, em Cuiabá – MT, para ser usa-
do no Campo de Marte. O novo proprietário contratou o Comandante 
Souza, velha águia e um dos heróis do Andraus297, para fazer o traslado 
em voo. No trecho entre Cuiabá e Campo Grande, fariam um “pouso técni-
co” em um lugar qualquer para abastecer helicóptero a partir de cambu-
rões que portavam a bordo. Foi numa fazenda, a Sudoeste de Rio Negro - 
MS. Abasteceram o helicóptero com o motor funcionando e iniciaram a 
decolagem para prosseguir no traslado, fugindo da “curva o homem mor-
to.” Foi aí que se lhes desabou o céu na cabeça. Um forte estalo de ruptura 
metálica, vibração ampla e de baixa frequência, incontrolável. Jogaram o 
helicóptero no chão, incontinenti. A aeronave rodou no solo quando o co-
ne de cauda foi cortado. Avisa ao proprietário. O único interesse do pro-
prietário demonstrou foi o de identificar se tinha havido alguma impru-
dência por parte da tripulação.  

O helicóptero foi encontrado muito danificado. O cone-de-
cauda estava cisalhado. Os coxins da caixa de engrenagens estavam deslo-
cados. Os esquis estavam abertos. O rotor principal apresentava a mais 
estranha das situações: Uma das pás (são quatro) estava inteira com ex-
ceção de um furo triangular na superfície ventral, feito na vertical. As ou-
tras três pás estavam completamente debulhadas. O rotor de cauda não 
tinha dano. 

A vibração ampla e de baixa frequência apontava a área do 
defeito: o rotor principal. Concentrei-me nele. Só não conseguia entender 
como e por que uma pá estava quase completamente inteira e as outras 
três completamente destroçadas. Concentrei a observação na luva de fixa-
ção da pá. Outra surpresa! Somente a parte superior da luva estava fratu-
rada. A parte inferior da luva da pá, ainda acoplados os dois parafusos de 
aço que prendem a pá a ela, estava inteira. Eis porque a pá não se des-
prendeu completamente de seu alojamento e ficou rodando, durante os 

                                                             
297 Andraus – Prédio de ocupação mista incendiado em 1971, em São Paulo. 
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esforços de decolagem, em um cone muito acima do plano estabelecido 
pelo rotor principal. 

Era, de fato, uma situação singular. O estalo informado pelos 
tripulantes denunciou a fratura da peça. Restava uma questão intrigante: 
estando o helicóptero na decolagem, todos os esforços concentram-se na 

aba inferior da luva. Porque 
rompeu-se o superior? Misté-
rio! 

Subi na carcaça e 
sentei-me à frente do mastro. 
O Sol já estava muito baixo no 
horizonte. A fratura tinha 
ocorrido no munhão298 de fi-
xação da pá à canga do mastro. 
A parte superior do anel não 
estava no lugar. Tanto o amor-

tecedor, como a haste de atuação, estavam inteiros. A fratura estava ilu-
minada pelo Sol baixo. Era uma fratura porosa, típica de fadiga de materi-
al, com as linhas de descanso nítidas até a olho nu! O Sol forte estava bai-
xo, às minhas costas. Fiquei fitando atenciosamente a fratura. Queria des-
cobrir porque falhou no meio da peça em vez de falhar nos furos de fixa-
ção da luva à canga. 

Alvíssaras! A natureza trouxe-me a resposta. 

Em um dos extremos da fratura brilhou o Sol. Nenhuma fratu-
ra - principalmente as porosas decorrentes de fadiga - brilha! Mudei a po-
sição da cabeça e pude ver que havia outro brilho, no outro extremo! 
Eram setores de furos feitos a máquina. Não podiam estar ali! Ao alarme 
dado, as pessoas que estavam comigo começaram a procurar pela parte 
                                                             
298 Espécie de luva que une a pá (com um largo pino de aço) à haste da canga (com dois pi-
nos rosqueados) 
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da luva que, certamente, foi alijada do conjunto logo depois do estalo. 
Acharam-na rapidamente. A peça destacada tinha dois furos perfeitos299, 
ausentes os dois setores que tinham ficado na luva. A tinta da peça era 
nova. Não havia a tinta preta da peça dentro dos furos. 

Respondi ao proprietário: “Não, o piloto não tinha cometido 
nenhuma imprudência.” 

Mergulhei 
nos manuais para sa-
ber se aqueles furos 
eram normais. Sur-
preendentemente, só 
eram permitidos nas 
luvas que equipassem 
a versão militar do 
Hughes 500300, sendo proibido o uso daquelas luvas furadas nas versões 
civis. 

O advogado do proprietário exultou. Até ensinou-me o nome 
da ação: vício redibitório. O vendedor recebeu os destroços de volta, de-
pois de ter tampado os furos da peça imprópria com massa plástica para 
dissimulá-los e de ter devolvido a importância paga! 

A norma do voo noturno de helicópteros 

Em um dos primeiros anos da década de setenta, eu já havia 
voado um helicóptero H-13, altas horas da noite, sobre a capital de São 
Paulo. Durante o sequestro do Electra, outro H-13 havia trazido de Santos 
para São Paulo os pára-quedas exigidos pelo sequestrador. Voar um heli-
cóptero à noite é possível. Um H1D de Santos foi visto acidentar-se no 
mar, no litoral Norte de São Paulo, enquanto recolhia o farol de busca. 

                                                             
299 Descobriu-se depois que a parte destacada continha 90% da circunferência dos furos. 
300 OH-6 Cayuse 
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Parêntese. Os helicópteros da família H-1 possuem dois faróis 
muito fortes. O de pouso, alinhado com o corpo do avião e o de busca, em-
butido na parte inferior do corpo da máquina. Quando o farol de busca é 
acionado - e ainda antes de se acoplar à junta universal que lhe dá a liber-
dade de cobrir todo o hemisfério inferior – o conjunto do farol se destaca 
do seu alojamento, acende na vertical e roda 90º até a horizontal alinhada 
com o avião. Inversamente, quando é desligado, vai ligado até a vertical e 
depois desliga o facho para entrar no seu alojamento. Fim do parêntese. 

O farol de busca era denunciado por seu facho intenso. Foi 
visto, por um membro da própria unidade aérea, posicionado na praia, es-
tar alinhado com o deslocamento do helicóptero, na posição horizontal e 
começar seu deslocamento para a vertical (indicativo que tinha sido des-
ligado). A testemunha apontou o exato local da queda. 

Ao exame, os destroços nada disseram.  

Pois bem. Armou-se a teoria de que, talvez, o copiloto estives-
se pilotando quando aviador desligou o farol de busca e, sem ser alertado, 
o copiloto havia “acompanhado” o facho de luz aceso até o impacto com a 
água. Mais ou menos como se o copiloto estivesse acompanhando o facho 
enquanto descia até a vertical.  

Nesta fase dos anos setenta, já havia helicópteros civis dota-
dos de equipamentos para voo noturno e para navegação por instrumen-
tos. O “force trim301” já estava ultrapassado. Os rotores articulados já 
eram comuns. E as aeronaves civis ainda não podiam voar instrumento! 

Uma das empresas para a qual eu trabalhava vendia helicóp-
teros da recém-instalada Helibrás; e queria vender cada vez mais. Sofriam 
pressão dos compradores para obter autorização para voo noturno e ins-
trumento. Eu compartilhava da ideia. O voo noturno ou por instrumentos 

                                                             
301 Sistema de quatro eletroímãs capazes de evitar o “cavalgar” das aeronaves de rotores 
rígidos ou semirrígidos. 
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tinha tudo para ser codificado e permitido. Só havia um obstáculo: O pe-
dido teria que ser apresentado em São Paulo e o chefe do setor que o ha-
veria de receber era aquele mesmo companheiro de estágio na caça que 
me havia me visitado em casa pretendendo fazer-me estudar mais um 
pouco. 

Produzi o arrazoado, com todos os motivos técnicos necessá-
rios. Alguém o modificou para extrair o meu linguajar característico. En-
tregamos ao Comandante Salgado302 com a instrução muito clara de que 
não deixasse transparecer quem tinha escrito aquilo. Apresentou-o como 
de própria lavra. Debateu com o chefe do serviço. O arrazoado foi enca-
minhado ao Rio de janeiro e, pouco tempo depois, foi editada uma norma 
de procedimentos que permitia a operação noturna, ou sob condições de 
instrumentos, para os helicópteros assim equipados desde que os pilotos 
fossem também assim qualificados. Eu ri sozinho e para dentro. 

As reuniões religiosas no aeródromo do Marte 

O Papa João Paulo II inaugurou. Nenhum outro lugar em São 
Paulo parecia ter condições de abrigar tamanha multidão sem causar 
transtorno inaceitável. Foi lá a “missa do Papa!” Também foi no mesmo 
espaço que o PAMASP se dedicou à venda de carros usados, por certo em 
comissão; senão, em flagrante desrespeito à honradez da Força! 

A estrutura de cobertura nova é o Hangar 3, onde faz a manu-
tenção de nível “parque” das aeronaves de combate da FAB. Na margem 
inferior esquerda, as carcaças de cinco C-115 Búfalos; na face Norte do 
hangar de cobertura nova, três aviões F-5B. 

Na esteira, logo depois, várias outras agremiações religiosas 
passaram a realizar, também, grandes concentrações de seus seguidores. 
Por óbvio, voltaram-se para o Campo de Marte, onde, já então, se realiza-

                                                             
302 Salgado – Ativo piloto de helicópteros lamentavelmente assassinado num assalto. 
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vam grandes concentrações dominicais de vendedores de automóveis 
usados. O povo da área já estava habituado... O transtorno seria pequeno. 

Sob a liderança de um dos mentores religiosos de uma das 
igrejas ou seitas huguenotes, organizaram – à revelia das autoridades ae-
ronáuticas – concentrações humanas a ocorreram dentro do Campo de 
Marte. A administração do Campo de Marte já era da Infraerro303, mas a 
supervisão desta era do comando do IV COMAR, igualzinho como nas an-
tigas eras dos guarda-campos. 

Rebelaram-se os “concessionários” (leia-se proprietários) dos 
hangares civis. Não queriam a turba invadindo os terrenos das pistas de 
rolagem e os pátios dos respectivos hangares. Impetraram um mandato 
de segurança (fui eu quem alimentou o advogado civil com os dados ne-
cessários à elaboração do mandato), que resultou em nada uma vez que o 

                                                             
303 Infraerro – Ato falho – Em realidade, até a data da publicação deste trabalho, verdade 
insofismável! 
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juiz a quem foi distribuído não apreciou a peça antes que o evento se rea-
lizasse. O Comar interditou o Campo de Marte (menos a área militar, é ló-
gico!) pelo dia inteiro do evento, que, afinal, realizou-se. Lástima, sem ne-
nhuma preparação prévia, sem nenhuma coordenação. 

A bronca do comandante do IV COMAR 

O Juiz que recebeu o mandato de segurança intimou o co-
mandante do IV COMAR a responder as alegações inseridas. Feriu-o, nos 
brios! Sua Excelência tomou a idiota iniciativa de convocar os “concessio-
nários” dos hangares a uma reunião, na sede do QG. Limitou-se a dar-lhes 
uma bronca por terem entrado na justiça! Mente tacanha e capacidade 
social reduzida! Destorcida avaliação da própria competência! 

Oh! Céus – Vendedor! 

A demonstração em Rondonópolis deu azo a uma realidade 
terrível. É que os proprietários da empresa à qual eu dava consultoria 
imaginaram que eu servia para vender alguma coisa. Engano, eu não con-
sigo vender nada!  

Algum tempo antes sobre Extrema – MG, enquanto fazia uma 
demonstração de ultraleve, cruzei com um bando de maritacas, no pôr-
do-Sol. Ignorei o comprador sentado no banco ao lado e passei a perse-
guir o lindo bando de pássaros, meio que à distância. Eles se dividiam e eu 
afrouxava um pouco a perseguição para que se reunissem, de novo. Tal-
vez este tenha sido o voo mais interessante desta fase civil. Na volta o pa-
trão perguntou: “- Quantos vendeu?” E eu não tinha vendido nenhum!  

Desativação, destruição, doação, alienação, licitação e su-
as modalidades  

Todas as forças armadas precisam, de tempos em tempos, re-
novar seus equipamentos. “Se vis pacem, parabellum.304” O Brasil não 

                                                             
304 Se queres a paz, prepara-te para a guerra. 
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foge à regra. Eu mesmo vi os Shermans, os Pattons e os Stuarts serem 
substituídos pelo M-41. Depois vi um M-41 atrás do casarão de Thomás 
Coelho, no CMRJ, como monumento à história. Eu soube da perda do en-
couraçado Bahia, no Atlântico, vi a chegada do Barroso e do Tamandaré; 
eu vi o Barroso agindo em 1955, e o soube desmontado num ferro-velho 
africano pelo valor do peso do aço que lhe compunha as entranhas! 

No dia 27 de fevereiro de 1965, eu vi, do outro lado da Aveni-
da Marechal Fontenelle, na Vila Valqueire, junto à tela do depósito, em 
frente ao Portão das Armas da antiga Escola de Aeronáutica, fileiras e 
mais fileiras de treliças305 desencapadas de fuselagens de aviões que não 
soube identificar. Depois, não as vi mais; devem ter virado panelas! 

É assim. Precisa ser assim! Os países belicosos, notadamente 
os EEUU, fazem isto não só por necessidade militar, mas também para 
manter e sustentar a indústria de material bélico que responde por parce-
la significativa do produto interno bruto; e o fazem a cada dez anos. Pois 
bem, desativado o equipamento bélico deve ser destinado a algum fim.  

A desativação de aviões indesejados pela FAB 

Até 21 de junho de 1993, toda a desativação de aeronaves (e 
outros equipamentos) indesejados pela força aérea brasileira seguia os 
interesses, às vezes pessoais e nem sempre lícitos, do responsável pelo 
material na FAB, frequentemente mal assessorado por algum subordina-
do. Era uma festa! 

Foi neste sistema que foram alienados os F-8, o nariz de um 
dos quais esteve, à venda, num ferro-velho no Rio de Janeiro. Foi neste 
sistema que foram doados ou vendidos os T-33 e os TF-33 a diversas en-
tidades. Eu vi, pessoalmente, um TF-33 em funcionamento no pátio de 
uma empresa de manutenção de aeronaves em Vera Cruz – SP. Depois, 

                                                             
305 Treliças – Nome atualmente dado às armações metálicas que compõem aeronaves ente-
ladas. 
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soube que foi transferido para o Aeroclube de Assis. Eu fiz, junto com o 
Major Vaz, a investigação do incidente havido com um pintor da BASP, em 
um educandário às margens da Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, o 
qual se ejetou através da capota quando – curioso – acionou os comandos 
e, pasmem, a cadeira estava armada! 

É do conhecimento público que os TC-45 passaram na mesma 
oficina de Vera Cruz; que os T-6 foram doados a prefeitos que os espeta-
ram em praças – há uma honrosa exceção. Os C-45 foram parar em Len-
çóis Paulistas e os C-47 em Belém. 

Os Bandeirantes das primeiras séries e os U-8 (Sênecas) fo-
ram vendidos em leilão, a preços aviltados. 

Em 21 de junho de 1993 o Presidente da República promul-
gou a Lei 8.666 codificando os procedimentos de Contratos e Licitações 
no âmbito da Administração Pública. 

Como se vê na nota-de-fim número 2, o Estado-Maior da Ae-
ronáutica já estava empenhado em alienar, além dos Bandeirantes de 
primeiras séries, os Avro C-91 e os F-5B.  

É ai que Joe Hartt, eu mesmo, Paulo Sérgio Longo, Richard 
Boulais e mais um advogado entramos no jogo. 

A alienação dos F-5B 

Em 14 de abril de 1993, o verdadeiro comandante da força 
aérea brasileira, o Chefe do Estado-Maior, optou por determinar estudos 
para alienar, entre outras, as aeronaves F-5B do inventário da FABiii. Em 
21 de junho de 1993 – sessenta dias depois – foi promulgada a Lei 
8.666/93 (Licitações e contratos) que determina o procedimento a ser 
adotado pela administração pública – vale dizer, por seus agentes306 – 

                                                             
306 Vale dizer, desde o Presidente da República até o mais humilde funcionário do Poder 
Executivo; desde o Presidente do Congresso até o menos graduado funcionário do Poder 
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nestas questões. Em 28 de dezembro de 1995, o TCU307, atendendo con-
sulta do Ministério da Aeronáutica, definiu e limitou a validade dos editais 
de licitações destas alienações a sessenta meses, isto é, cinco anosiv. Em 
14 de outubro de 1996, a Diretoria de Material da Aeronáutica publicou, 
no Diário Oficial da União, o respectivo aviso de leilãov, cujo edital com-
pleto retirei no PAMASP. Mal sucedido o leilão apregoado, a licitação foi 
prorrogada – em corretíssima obediência à decisão do Tribunal de Contas 
da Uniãovi, agora transformada em licitação internacional. Em 09 de de-
zembro de 1996, as propostas ESCRITAS (em 1996, instrumento usado 
em Licitação, não em Leilão308) foram julgadas, tendo sido vencedora a 
proposta que apresenteivii. 

Em 27 de dezembro de 1996, a Comissão Especial de Licita-
ção recebeu uma estranha ordem emanada da DIRMAviii determinando 
“esperar” por outra proposta de um dos candidatos vencidos na licita-
ção, a Tiger-Century Corp. Esta iniciativa foi a primeira ilegalidade309 de 
uma série interminável cometida pelos oficiais encarregados de promo-
ver desativação dos F-5B, Desde o Ministro da Aeronáutica, até o presi-
dente da Comissão Especial de Licitação, passando, evidentemente, pelos 
leiloeiros contratados. 

Só tive conhecimento destas ilegalidades em 6 de fevereiro de 
2003; o quê, por si só, já é uma ilegalidade310.  

NOTAS: 1 - As notas-de-fim inseridas são cópias de docu-
mentos assinadas pelos respectivos emitentes. Desta forma, e por 
este motivo, fogem à premissa inicial de “não citar nomes, exceto os 
que me mereçam respeito”. Estas são respeitadas. 

                                                                                                                                                   
legislativo, no mais longínquo Município e, também; desde o Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal até o mais humilde funcionário do poder judiciário.  
307 TCU – Tribunal de Contas da União. 
308 Artigo 22, inciso V e § 8º, ambos da Lei 8.666/93. 
309 Artigo 3º, § 1º, inciso II da Lei 8.666/93. 
310 Artigo 3º, § 3º da Lei 8.666/93. 
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                  2 - O episódio do “leilão dos F-5B” será objeto e 
subtítulo do Tomo II. 

Parêntese. A nefasta criação do Ministério da Defesa (ocorri-
da nesta fase) degradou a competência política e administrativa dos Mi-
nistros Militares, reduzindo-os a comandantes da respectiva força. No ca-
so específico da força aérea brasileira, acumulou-se outra discrepância: 
chamam-no de comandante da aeronáutica, quando, de fato, é o Co-
mandante da Força Aérea. Agora, vejam só: historicamente se tem que o 
comandante de uma força armada é o Chefe do Estado-Maior daquela for-
ça. Está estabelecida a confusão. Há dois! A respeito já publiquei arrazoa-
do denominado “Outro erro de interpretação”. Fim do parêntese.  

Fez-se outra anomalia: Nas Leis, a maior autoridade da Avia-
ção é denominada “Autoridade Aeronáutica.” Aqui no Brasil, neste ano da 
graça de 2013, há duas, a civil e a militar. E cada qual tentando meter o 
bedelho na outra!  

O Leilão dos F-5B 

O Ministro da Aeronáutica “recomendou” (recomendação de 
Ministro tinha força de ordem!) que a alienação fosse feita na modalidade 
de leilão, em conformidade com o inciso V do artigo 22 da Lei 8.666. Evi-
dentemente foi obedecido. 

O leilão acumulou cerca de 25 gigabites somente em docu-
mentos oficiais. Outro tanto em documentos particulares emitidos pelo 
autor ou por seus associados. 

Tal quantidade de informação não cabe em um único tomo. 
Por esta razão, ajuntei em Venturas, Aventuras e Desventu-
ras – O leilão dos F-5B - Tomo II tanto os arquivos eletrônicos como 
algumas transcrições mais relevantes. 
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Em agosto de 1998, o serviço adequado do governo america-
no respondeu ao governo brasileiro a consulta de transferência que este 
fizera, apesar de ser dispensável. E disseram que só admitiriam a transfe-
rência dos bens brasileiros se fossem desarmados (isto eu já incluíra na 
proposta, como se pode ver na nota de fim apropriada) e se os aviões vi-
essem a ser expostos em “museu” para conhecimento público. Vergonho-
samente, o governo brasileiro, através da administração de sua força aé-
rea submeteu-se a estas exigências, inclusive em contrariedade frontal da 
Lei de Licitações e Contratos.  

Como soube do leilão e as providências iniciais  

Como soube do leilão 

O já mencionado Paulo Sérgio Longo não tinha dinheiro para 
pagar a segunda prestação do décimo terceiro salário de seus funcioná-
rios, mas era credor do PAMASP em valor algo maior do devido. Pediu-me 
que fosse com ele no PAMASP, uma vez que – tinha sabido – o Ministério 
da Aeronáutica havia transferido verba para que o Parque saldasse suas 
dívidas com os fornecedores. Paulo Longo revisava os módulos de contro-
le do fluxo de combustível dos AT-26.  

Já fazia mais de dez anos desde que eu e minha mulher fomos 
tocados do quartel general do IV COMAR sob escolta embalada. Desde en-
tão, nunca havia posto os pés em uma unidade da FAB, exceto uma única 
vez, no COMAR IV, a convite do Cel. Nei Raad Moreno, antigo companheiro 
de Colégio Militar, para assistir sua substituição. 

“- Quem é o DT311?”, perguntei. “- Parece que chama-se Armi-
gliato.” “Vamos.” – foi a minha reação. 

Na sala do DT havia duas mesas, postas em ângulo reto. Ar-
migliato ocupava a principal, seu futuro substituto na DT, a outra. Eu es-
tava sentado numa cadeira de rodinhas e o Paulo Longo na cadeira das vi-
                                                             
311 DT – Sigla pela qual era identificado o Chefe da Divisão Técnica. 
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sitas. Depois do cafezinho dissemos a que tínhamos ido e Armigliato suge-
riu que tratássemos com seu futuro substituto porque ele, que estava pas-
sando para reserva naqueles dias, já não devia mais iniciar nenhum en-
tendimento. O Paulo virou a cadeira das visitas; eu andei de rodinhas até 
ficar atrás dele e defronte ao novo interlocutor. O novo DT sabia da maté-
ria. Sabia, também, das dívidas para com a empresa do Paulo e sabia que 
ela estava relacionada para ser paga. “- Quando?”, perguntei. “- Amanhã.” 
“- A que horas?”, carreguei. “- Às dez horas.” Não era afável o novo DT.        
“- Estaremos aqui às 10:00. Boa tarde!” 

No dia seguinte, já na porta da Divisão e conosco ainda de pé, 
o futuro substituto do Armigliato vociferou: “- Senhor Paulo, o seu cheque 
está pronto; por favor receba-o na tesouraria.” Paulo foi. Eu encarei o mal-
educado e sentei-me para conversar com o Coronel Armigliato ignorando, 
completamente o seu futuro substituto. Logo no início, o DT me disse:            
“- Franco não liga não, ele está muito estressado com o leilão dos F-5B.” 

Fui sobre as rodinhas da cadeira até defronte da outra mesa.    
“- Coronel, o Senhor tem o edital?” Ele tirou um disquete de 3½” da gaveta 
e me entregou. O Paulo Longo voltou da tesouraria com um sorriso aberto 
de orelha a orelha. Despedimo-nos do Coronel Armigliato e fomos embo-
ra. 

Abri o disquete. Li o edital. Encontrei as quatro ilegalidades 
que lá estão inseridas. Telefonei ao Armigliato dando conta dos meus 
achados. Pediu-me que falasse com o tal tenente-coronel que ia substituí-
lo. Disse que passaria no Parque às 15:00. Havia outra pessoa na sala. Um 
senhor de alva cabeleira312, identificado como “o leiloeiro”. Mostrei as dis-
crepâncias ao indigitado. Insolentemente disse-me: “- Coronel, o edital es-
tá perfeito! Eu mesmo venho trabalhando nisto há mais de seis meses!” “- Fi-

                                                             
312 A este senhor chamarei, daqui para a frente de “o leiloeiro”. De fato era, mas não o in-
dicado pela Associação Comercial, senão o leiloeiro amigo do comandante do COMGAP que 
tinha tido “bons resultados” na alienação do Sênecas. 
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lho, vou entrar, vou ganhar e você não vai entregar!”, retruquei. O paisano 
não gostou mas não se meteu... O Armigliato tentou me levar para tomar 
cafezinho. Voltamos ao hangar, eu e o Paulo. Fui para casa. 

Telefonei ao Joe Hartt perguntando se alguém se interessava 
por aqueles aviões. O Joe chamou-me de volta em uma hora. “- Você tem 
fotos?” Como não tinha nenhuma, prometi para dali a três horas. Mandei-
as.  

Mais duas horas e chamou-me o Joe Hartt. “- Franco, você po-
de vir conversar conosco?” Acertados os detalhes comerciais, viajamos na 
noite dos 26 de novembro de 1996, minha leal companheira e eu. O Joe 
nos recebeu em sua casa (muito incomum, para americanos).  

No dia seguinte, quarta-feira antes do dia de Ação de Graças, 
muito festejado pelos huguenotes, à noitinha, reunimo-nos com Richard 
A. Boulais, antigo instrutor de T-37 e T-38 para a USAF313 e piloto de heli-
cóptero (“Bus driver314” de HH53) do exército americano. Debatemos de-
talhes, analisei o edital para eles e nos concertamos em participar. 

Voltamos rapidamente e eu me entreguei à tarefa de escrever 
a proposta que, julgada em comparação com as outras duas apresentadas, 
venceu o certameix. Entreguei-a na hora limite.  

As providências iniciais 

O estudo atencioso do material que compõe o TOMO II parece 
revelar que as providências iniciais exigidas pela Lei 8.666/93 foram cri-
teriosamente seguidas. 

Há provas que o material a ser alienado foi avaliado; que o 
edital de leilão foi publicado como exigido com os prazos previstos; que o 
leiloeiro foi indicado pela Junta comercial de São Paulo, como deve ser. O 

                                                             
313 Força Aérea dos EEUU. 
314 Motorista de ônibus 
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Edital, entretanto – que tem valor de contrato depois de aceito por al-
guém – contém os quatro erros mencionados antes. 

O pregão 

O pregão fracassou. Estava presente o diretor da DIRMA. So-
mente um dos itens apregoados (o 11) mereceu proposta de Cláudio Del 
Fiol, que o arrematou. 

Frustrados com o resultado inesperado, comunicaram-se com 
o Comandante do COMGAP em Brasília, por telefone, de quem receberam 
a ordem de anunciar o valor de aquisição dos lotes 1 a 10 e 12 e 13 e 
promover uma segunda rodada. Fizeram-na. Não mudou nada. Mantive-
ram o leilão “em aberto” nos termos da resolução 655-TCU Plenário de 
dezembro de 1995. 

A promiscuidade na FAB 

A Força Aérea Brasileira presta à Nação três serviços que não 
são de sua obrigação constitucional, nem se revestem da indispensável 
chancela de “atividade militar”.  

1- Provê controle do tráfego aéreo civil. Através do 
SISCEA315. E o faz por duas razões da mais alta relevância: Já possui e ope-
ra o sistema indispensável implantado para as aeronaves militares (estas 
sim, quase sempre em “operação militar”) que ficaria ocioso a maior parte 
do tempo. Não há razão lógica para que a FAB não empregue os meios 
humanos e materiais existentes em benefício do tráfego aéreo civil e pací-
fico.  

Aqui é de justiça apresentar ressalva. O serviço de controle do 
espaço aéreo é uma necessidade vital à segurança nacional. E a atividade 
dele – ainda que permanente, diuturna, e eficaz – não consome todos os 
meios dos quais precisa, obrigatoriamente, dispor. Eis por que esta é uma 

                                                             
315 Sistema de controle do espaço aéreo. 
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promiscuidade benéfica. Não há nenhum por que, tendo a FAB a infraes-
trutura necessária e indispensável, frequentemente ociosa, não deva ela 
oferecê-la ao interesse nacional – que até se confunde, neste caso, com a 
segurança nacional. 

2- Faz inspeções de saúde periódicas em aero navegantes 
civis. Aqui já extrapola muito de suas obrigações. Explico: O serviço de 
saúde implantado pela FAB deveria atender a obrigação que tem para 
com seus membros, ativos e inativos em igualdade de condições, confor-
me determina a letra “e” do inciso IV do artigo 50 do Estatuto dos Milita-
res. Esta, de sua obrigação legal, não a realiza. É capenga. Não cumpre sua 
obrigação. Ao mesmo tempo, o serviço que presta à população interessa-
da não alcança o nível indispensável para a atividade aérea. Cabe notar 
que esta atividade “extra” também participa do estado caótico que o sis-
tema de saúde da FAB, como um todo, presta a seus membros, por força 
do estatuto. Nesta década dos anos dez do novo século, perdeu-se, a FAB, 
neste mister obrigatório. Não foi só a FAB... Foram as três forças singula-
res. 

3- Investiga acidentes aeronáuticos havidos com aerona-
ves civis. Aqui, então, esmera-se na promiscuidade. Não tem nada a ver 
com esta atividade, exclusivamente destinadas a ser provida a tripulantes 
de aeronaves “pacíficas”, das quais não deveria ter nem operar nenhuma! 

A prática das atividades não relacionadas com a atividade-fim 
da FAB resulta na verdade insofismável que interesse de natureza pessoal 
dos envolvidos – SALVO NO CASO DO CONTROLE AÉREO – sobrepuja o 
sagrado juramento que os militares fazem na hora de sua incorporação à 
respectiva Força. Fala-se muito dele. Está previsto316.  

Não são compatíveis entre si, as atividades civis remuneradas 
e as atividades militares exercidas exclusivamente no interesse da Pátria. 

                                                             
316 Estatuto dos Militares – artigo 33. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 340 | 

A INFRAERO 

Este tópico inaugura uma nova convivência com a Força Aé-
rea, e uma intensa luta jurídica com uma de suas empresas de capital mis-
to, a Infraerro. 

A força aérea serviu-se da Infraerro, essencialmente para 
pressionar economicamente sobre o certame, eximindo-se, desta forma, 
das responsabilidades que lhe cabiam. A Infraerro, submissa, fez o papel 
que lhe foi distribuído. 

Lembram-se de se ter comentado sobre um trabalho que o 
prefeito de aeronáutica de São Paulo fazia, lá no IV COMAR? Pois é...  

Era o levantamento geográfico para transferir o Campo de 
Marte para a Infraerro. Frutificou. Foi transformado no Decreto 
82.639/78 atendendo a decreto anterior, igualmente ilegítimo.  

Os diplomas mencionados determinam que seja feito o regis-
tro cartorário em favor da União, das terras “ocupadas ou possuídas” 
por unidades militares em todo o território nacional. 

O Campo de Marte é “sui generis” entre todos os campos de 
aviação no Brasil. Vizinho ao Rio Tietê, era alagado. Eram terras da Muni-
cipalidade, usadas como área de remonta da extinta Guarda Civil, recebi-
das em pagamentos de tributos de certa família devedora (os Couto) nos 
fins do século XIX. 

Havia um córrego no sentido Norte/Sul bem no meio entre as 
atuais Avenidas Santos=Dumont e Casa Verde que, evidentemente, desa-
guava no Rio Tietê. Um serviço de drenagem bem feito secou o terreno, no 
início do Século XX. A municipalidade de São Paulo passou a compartilhar 
a área com o Estado que transferiu para lá a sua própria remonta. Coabi-
taram Estado e Município. O Município servia-se de todo o setor Norte do 
Campo e o Estado do Setor Sul, até as margens do Rio Tietê. A Rua Volun-
tários da Pátria dava acesso a Santana e fazia o limite Este do Campo. 
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O Estado concedeu o uso da área aos pioneiros que se inicia-
vam nas artes da aviação. Deslocaram-se de Osasco para o Campo de Mar-
te, assim nomeado em homenagem a Santos=Dumont que havia operado 
no “Champ de Mars”, em Paris. A década de 20 vê a fundação, naquelas 
terras do Aeroclube de São Paulo. A este seguiram-se outras instalações 
de uso aeronáutico.  

Dali partiam os “vermelhinhos” que bombardearam – com su-
cesso – forças da Marinha de Guerra na região do Porto de Santos. 

Com a vitória das forças da União na revolução de 1932, três 
quartas partes do Campo de Marte foi ocupado pelo Exército brasileiro 
em, butim de guerra. Todo o setor Norte do Campo e metade do Setor Sul, 
entre a Avenida Braz Leme até o canal de drenagem. O segundo quadrante 
da área – onde estavam as instalações civis – não foi “absorvido” pela for-
ça da União e permaneceu ocupado e possuído pela iniciativa privada. 

A aplicação dos mencionados decretos no Campo de Marte foi 
publicada – e persiste – com cinco vícios de inquestionável má-fé. (1) Os 
tempos concedidos para contestação não foram nem são os habituais para 
transações imobiliárias; (2) o perímetro da área envolve trechos que 
nunca foram possuídas ou ocupadas por unidades militares; (3) o de-
senho da área não é um polígono fechado; (4) as terras da União se regis-
tram no Serviço de Patrimônio da União, não no Cartório imobiliário da 
área; e, finalmente, (5) o artigo 222 da Lei 6015/73 determina: 

Art 222. São admitidos a registro unicamente:  
a) escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados brasileiros;  
b) escritos particulares autorizado em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com 

as firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos 
praticados por entidades vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação;  

c) atos autênticos de países estrangeiros, com força de instrumento público, legaliza-
dos e traduzidos competentemente no idioma nacional e registrados no cartório 
de registro de títulos e documentos;  

d) cartas de sentença, mandados, formais de partilha e certidões extraídos de autos de 
processo.  
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não aceitando decreto, nem outro tipo de diploma da mesma natureza pa-
ra registro de imóvel.  

Por sua vez, o artigo 227 da mesma Lei determina: 
Art. 227. São requisitos da matrícula:  
1º) o número de ordem;  
2°) a data;  
3º) a identificação do imóvel, feita mediante indicação de suas características e con-

frontações, localização e denominação, se rural ou logradouro e número, se ur-
bano;  

4º) nome, domicílio, nacionalidade, profissão e estado civil do proprietário, bem como o 
seu número do Cadastro Individual do Contribuinte ou da cédula de Identidade 
ou, à falta deles, a sua filiação;  

5º) número do registro anterior.  

onde, no caso em tela, a identificação é duplamente fraudulenta (polígono 
aberto e gleba rural) e não consta o número do registro anterior. 

Cabe notar que as edificações que faceiam o Norte da Avenida 
Olavo Fontoura (pioneiro no Campo) já eram todas numeradas, com ser-
viços de serviços de água, energia elétrica, esgotos, correio e telefonia 
fornecidos regularmente. 

Conformado com o registro cartorário e distribuído à FAB, es-
ta o “jurisdicionou” à Infraerro que passou a “conceder” aos reais ocupan-
tes dos hangares o “direito de uso de área” como se os hangares que eles 
possuíam e ocupavam fossem dela! 

É neste clima que, no interesse da licitação dos F-5B, nós ad-
quirimos a OBA – Organização Brasileira de Aeronáutica, em fase pré-
falimentar. 

A OBA317, a 850 Aviation Ltda. e o 850 Aviation Club 

Um dos hangares civis tradicionais do Campo de Marte é o 
hangar “da OBA”. Esta empresa foi criada nos meados dos anos 60, depois 

                                                             
317 Organização Brasileira de Aeronáutica - OBA - Ltda. 
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dominada por pai e dois filhos. Com a reserva de mercado de aeronaves 
agrícolas e executivas para a EMBRAER, nos anos 70, desenvolveu-se am-
plamente, a ponto de convir estabelecer, no mesmo hangar, outra empre-
sa (mesmos proprietários, mesmo endereço e mesma atividade) com o 
objetivo de dobrar as cotas de importação a que a família gestora teria di-
reito. Não era uma empresa “laranja”. Era uma empresa verdadeira. Certa 
feita, os proprietários originas questionados, informaram: “artifício con-
tábil!”  

O fornecimento de material novo e o equipamento de aerona-
ves com os últimos gritos da tecnologia interessavam muito mais que a 
manutenção das aeronaves. Esta realidade decretou o enxugamento da 
OBA e o crescimento de sua condômina. Em 1996, ambas, a OBA e sua 
empresa associada e condômina começaram a atrasar-se no que a Infra-
erro considera “obrigações” delas. Afundaram-se ambas, nas marolas da 
Infraerro. Em 1998 já estavam lutando pela própria sobrevivência. Ao 
mesmo tempo, e do outro lado, eu estava com um valor imenso de dinhei-
ro remetido pelos meus associados americanos, via Banco Central do Bra-
sil, para pagar os 90% do preço dos lotes arrematados; algo em torno de 
US$ 2.800.000,00 nacionalizados à taxa de 1:1,6. E a taxa cambial estava 
ficticiamente travada neste patamar. Em 1999 era indispensável proteger 
este valor da depreciação cambial, uma vez que, passada a reeleição do 
Presidente, a moeda nacional veio a despencar atingido depreciação su-
perior a quatro Reais a cada dólar americano.  

Procurou-me, insistentemente, um dos proprietários. Já esta-
vam com seis meses de atraso no pagamento dos alugueres (a Infraerro e 
um desembargador chamam-nos – erradamente – de “contrapartida”) e a 
risco de se verem alijados do Campo de Marte por uma ação de despejo. 
Vale dizer, despejados do que construíram, onde dominavam e possuíam! 
Esbulho! 
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Adquiri todas as cotas sociais da empresa OBA, que detinha o 
primeiro “contrato de concessão de uso de área” imposto pela INFRAERO. 
Esta era uma “heresia continuada”, à feição do crime continuado de sim-
ples confirmação histórica. Desde o decreto-lei 483 de 8 de junho de 
1938, passando por todos os diplomas sucessivos até a Lei 7.565 de 19 de 
dezembro de 1986318, todos consideram “terras da União” aquelas sobre 
as quais estão – ou seriam - lançados aeródromos ou aeroportos públicos, 
sem exceção! Este é o campo-de-cultura da Infraerro com foros de dona 
da verdade. 

Pagamos, uma parcela a cada mês, as seis parcelas que devi-
am em atraso. Junto com a vincenda. Encerrada esta fase, em setembro de 
1999, convoquei o Administrador do aeródromo de Marte para uma reu-
nião no hangar. Amarga reunião.  

Vencida a fase de quitação de débito ancestral, impunham-se 
duas exigências: 1 – legalizar o enquadramento que a Infraerro usava pa-
ra a OBA; e 2 – deslindar-se da segunda empresa familiar com endereço 
no mesmo lugar; esta sim, comercial. Fiz por escrito e com farta sustenta-
ção legal. Não adiantou nada! Cancelei, na forma da lei, a anuência que ha-
via para uso das instalações físicas pela segunda empresa familiar. Tam-
bém não adiantou nada. Propus, na justiça federal, medida cautelar contra 
a inépcia da Infraerro tanto em corrigir seus “cálculos” como o enqua-
dramento dado à OBA, como quanto à permanência da segunda empresa 
naquelas instalações. 

A medida cautelar tomou o número 2000.61.041756-8 e sua 
ordinária 2000.61.043419-0. A Infraerro contra-atacou com a ordinária 
2001.61.00.01330-4. Esta prosperou, as minhas – que gozavam do direito 
de prevalência, não! 

As garras da Infraero 

                                                             
318 O Código Brasileiro de Aeronáutica vigente. 
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Desde os primórdios, a Infraerro criada pela FAB e a ela su-
bordinada, até pela designação de seus presidentes e diretores, domina 
sobre a infraestrutura aeroportuária. Nasceu por um motivo justo. Distor-
ceu-se de pronto! Brilhou nos olhos dos administradores da FAB o brilho 
do ouro. Mas não foi só nos olhos da farda que brilhou o brilho, brilhou 
também nos olhos dos outros membros da administração federal!  

A FAB já faturava um monte de dinheiro com as taxas e ou-
tros emolumentos que auferia da operação de aeronaves civis em aero-
portos civis, diferentemente de seus nobres princípios estabelecidos em 
1941. Desvinculou-se a Infraerro do Comando da Força Aérea319.  

O falecido deputado Carlos Wilson assumiu a direção com o 
intuito de canalizar à vala comum dos dinheiros públicos todos os rendi-
mentos que a FAB tinha por prover os serviços de infraestrutura que fa-
zia. Se voltassem, a iniciativa primeira teria dado resultado... Sem voltar 
pelos repetidos “contingenciamentos” promovidos, significa trabalhar 
sem a indispensável cobertura econômica. Sai o dinheiro da Força! E a 
substituição das aeronaves de defesa aérea fica subordinada a mesqui-
nhos interesses politiqueiros! 

A Infraerro estendeu suas garras, agora, também, em flagran-
te desobediência às Portarias reguladoras emitidas pelo DAC (leia-se 
FAB) sobre o comportamento que deveria adotar. 

A Infraero em Marte 

                                                             
319 A nomenclatura pública é “comando da aeronáutica”. Conquanto esse comando foi dis-
pensado de atuar sobre a Infraestrutura aeronáutica e sobre a Aviação Civil, de fato, trata-
se de Comando da Força Aérea, que passará a ser escrito com letras maiúsculas quando en-
tender suas limitações naturais. Esta matéria já foi levada ao conhecimento da Autoridade 
Aeronáutica Militar (outra discrepância). 
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A administração do sistema aeroportuário brasileiro é da 
responsabilidade da Infraerro nos termos do artigo 2º320 da (Lei 5.682 de 
12/12/72). O Aurélio ensina: aeroportuário / [De aeroporto + -uário.] / 
Adjetivo. 1.Relativo a aeroporto. O Título III da lei 7.565 de 19/12/1986 
(CBAer) trata da infraestrutura aeronáutica. Seu segundo capítulo ver-
sa sobre o Sistema Aeroportuário; não por coincidência o mesmo nome 
dado às atividades da Infraerro, ensina: Todos os sítios de pouso de aero-
naves são aeródromos; aqueles aeródromos que possuírem as instala-
ções descritas no artigo 26 e seu parágrafo único são aeroportos.  

A Infraerro se deveria ocupar da infraestrutura 
AEROPORTUÁRIA. Isto quer dizer que a Infraerro deveria se ocupar da-
queles aeroportos definidos no parágrafo único do artigo 26 do CBAer, 
vale dizer, que operem linhas regulares e que disponham dos equipamen-
tos exigidos. O campo de Marte nunca teve, não tem e nunca terá tais 
equipamentos indispensáveis! 

A jurisdição do Campo de Marte à Infraerro, é um erro histó-
rico. Desde 1959 corre um processo a respeito o qual teve acórdão favo-
rável no Superior Tribunal de Justiça em 2008 e atualmente tramita pelo 
STF, confirmando que aquelas terras não são da União, mas da Municipa-
lidade de São Paulo. Ironicamente, o mesmo acórdão determina que a 
União deverá indenizar ao Município pelo uso de ¾ da gleba urbana! 

O Campo de Marte foi objeto de apropriação indébita por par-
te da união lá atrás, em 1932. Nunca pertenceu ao exército brasileiro que 
não podia tê-lo transferido ao Ministério da Aeronáutica, que não poderia 
adjudica-lo à administração da Infraerro, que não podia “conceder o uso 

                                                             
320 Art 2º A Infraero terá por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industri-
al e comercialmente a infra-estrutura aeroportuária que lhe for atribuída pelo Ministé-
rio da Aeronáutica. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 347 | 

de área” que não o possuía nem o detinha, nem cobrar aos legais proprie-
tários os escorchantes alugueres que cobra. 

O Superior Tribunal de Justiça já emitiu acórdão unânime. Na 
data de conclusão deste trabalho o STF estava em vias de julgar o RE. 

As garras do DAC/ANAC 

O DAC nasceu junto com o Ministério da Aeronáutica para 
apoiar e controlar a Aviação Civil. Em 2005 desvinculou-se da FAB para se 
constituir em uma agência reguladora. Já não fazia bem... Agora, então, pi-
orou tudo! O DAC sempre foi guarnecido por militares da força aérea aos 
quais o antigo Exército chamava de carreiristas. Nem isto mudou. 

É jocoso lembrar que, quando a agência reguladora foi orga-
nizada, atribuíram-lhe o nome lógico de agência nacional de tráfego aéreo       
– ANTA. Ao substituírem o nome para Agência Nacional de Aviação Civil      
– ANAC – criaram uma excrecência administrativa na definição da Autori-
dade Aeronáutica. Agora são duas! 

Algum pouco tempo atrás, interpuseram entre a agência regu-
ladora e o escalão de comando do país mais uma secretaria com foros de 
Ministério para controlar a Aviação Civil. Outra excrescência administra-
tiva!  

E o Comandante da Força Aérea – de fato e de direito – conti-
nua a denominar-se Comandante da Aeronáutica... Que não é mais. 

O reencontro com colegas da turma EAer 1965 

A internet propiciou, e nós tiramos vantagem disto. É quase 
diário. Ali pelas sete horas da noite, nos dias de semana, conversamos 
através de um destes programas de reunião (dizem que é conferência, 
mas conferência é outra coisa!), com imagem e tudo. É muito legal! Estas 
reuniões têm me dado a sensação da mocidade, de novo. Memórias aflo-
ram! 
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Não quer dizer que eu não continue “um estranho no ninho”. 
Continuo. Só que agora parece que os que concordam comigo não têm 
mais pejo de dizê-lo. O meio eletrônico e a distância virtual nos dão esta 
possibilidade. 

As viagens a Brasília 

Nos últimos anos estive, algumas vezes, em Brasília, na “cor-
te.” A primeira vez, quando, em agosto de 2006, pedi audiência a um cole-
ga de turma que, recém empossado, exercia as elevadas funções de Chefe 
do Estado-Maior da Aeronáutica. O pedido havia sido transmitido por um 
de seus assistentes, u’a major de seu gabinete. Ficou sem resposta. Em 
meados de dezembro ele telefonou-me de volta. Confesso que tive certa 
dificuldade em reconhecer o nome do meu interlocutor... Paciência. Per-
guntou-me se ainda queria falar com ele. Precisei pensar um pouco, rapi-
damente, ali no telefone. “- Franco, você está aí?” Estava. Confirmei o inte-
resse e marcou para o dia 9 de fevereiro do ano seguinte. 

Fevereiro de 2007 

Fui a Brasília entrevistar-me com ele. O cafezinho estava bom 
e doce, como é do meu gosto, se bem que servido à nossa frente. Sentamos 
nas poltronas e ficamos de conversa mole por vários minutos. O assunto 
do meu interesse era o leilão dos F-5B. Consegui introduzir o assunto. Eu 
saquei da pasta a cópia protocolizada do processo 2006.61.00.027686-0, 
que trata da questão. Folheou o processo e leu, muito superficialmente, a 
parte final, a parte dos pedidos. Estancou na parte em que eu peço para 
extrair cópias ao Ministério Público e processar criminalmente diversas 
autoridades, principalmente e inclusive, todos os ex-ministros da Aero-
náutica e todos os ex-comandantes do COMGAP desde o início do leilão. Aí 
a conversa azedou. “- Poxa, Franco, você está querendo me processar. Eu fui 
comandante do COMGAP!” “- Lamento, Brigadeiro. Foi por isto que eu lhe 
chamei em agosto. O Senhor não pôde me atender...” 
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Durante três minutos da conversa objetiva, ele me fez duas 
perguntas: 1) Se eu sabia onde estavam os aviões e 2) Se podia tirar cópia 
de um processo que lhe mostrei. Respondi que não sabia onde os aviões 
estavam, porque, há muito tempo, não os acompanhava o paradeiro; e que 
não haveria necessidade de tirar cópia do processo porque, defronte do 
silêncio dele entre agosto e dezembro, eu havia protocolizado a reclama-
ção das atitudes adotadas pela FAB e pela Infraero com relação à questão.  

É de se notar que o F-5B PT-ZJH (o antigo 4800)x havia sido 
transferido ao Museu da Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, exatamente 
no dia 18 de agosto de 2006. Sendo, então, o mesmo Chefe do Estado-
Maior, comandante do COMGAP, certamente foi dele a autorização para a 
transferência!  

 

Fingiu, o então Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, quan-
do me perguntou se eu sabia onde estavam os aviões! Ei-lo, em fotografia 
do próprio museu:  

Note-se que parece ser o avião que está na foto aérea do 
PAMASP. 

Março de 2007 

Voltei a Brasília no fim de março de 2007. O mesmo compa-
nheiro assumiria as altas funções de comandante da Força Aérea e havia 
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convidado todos os colegas de turma, dizem que até a mim. 

Bombardeei o novo comandante com muitas sugestões e al-
guns pedidos. Contornou aos primeiros. Ignorou os seguintes. Passei a di-
rigir-me a ele por cartas abertas publicadas na internet. 

Janeiro de 2009 

Parêntese. A meu pedido – e com aviso de antecedência - visi-
tei, em uma chácara em Pirassununga, a um especial colega de turma. Ele 
é o segundo colocado da minha turma e exerce as atividades de primeiro 
da turma, tentando promover a concórdia. Neste encontro, no pôr-do-Sol, 
sugeriu que eu montasse uma ONG321 para realizar investigações de aci-
dentes aeronáuticos de aeronaves civis brasileiras dizendo que ela inte-
ressaria ao comandante da Força Aérea. E que eu o procurasse, disse, 
porque talvez ele quisesse falar comigo. Ele mora, atualmente, na corte. 
Ainda que o negue, fala frequentemente com o japonês e parece ser leal a 
ele. Fim do parêntese. 

Em fins de 2008, o comandante da Força Aérea telefonou-me, 
outra vez. Queria que eu fosse a Brasília. Concordei, apesar de já ter certe-
za das atitudes menos que leais do colega de turma. Detalhes, eu os acer-
taria com o comandante do IV COMAR. Remeti a esse comandante um te-
legrama onde definia estar disponível após 9 de janeiro de 2009. No dia 
10, ele telefonou, de novo, o comandante da força, desculpando-se do 
atraso. Marcamos para o dia 21 daquele mesmo mês. Fomos, eu e minha 
permanente companheira.  

Recebeu-nos na porta do avião, debaixo de chuva, o Coman-
dante da Força Aérea. Perguntei-lhe se podia chama-lo pelo nome, como 
sempre fizera. O Soldado do guarda-chuva protegeu a Sandra. Fomos ao 
bar da estação de passageiros onde estava preparada uma mesa de almo-
ço com dez lugares. A meu pedido, o recém-promovido Brigadeiro-do-Ar 
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JORGE KERSUL FILHO, Chefe do CENIPA, estava entre eles. Todos os ou-
tros eram de quatro estrelas. 

O comandante da Força Aérea havia organizado uma sequên-
cia de palestras. O CENIPA nos receberia no fim da jornada. É de se ressal-
tar que todos os envolvidos foram da mais fina educação; principalmente 
os Brigadeiros Ramon e Franciscângelis, este, então, Comandante do 
COMDABRA322, cujo subcomandante (um Capitão de Mar-e-Guerra) teve a 
delicadeza de sentar-se ao lado da minha Sandra e explicar-lhe cada coisa 
que não entendia durante a explanação do Brigadeiro. Debatemos por ho-
ras. No pátio havia um Mirage armado; em uma cadeira no canto do palco, 
o capacete do Brigadeiro. Tive a impressão que Sua Excelência era o pilo-
to de sobreaviso naquele dia. 

O Brigadeiro Kersul manteve todos os oficiais do CENIPA no 
quartel até a nossa chegada (lá pelas sete horas da noite!). Exibiu a re-
constituição digital da colisão até o ponto em que eu o interrompi argu-
mentando que um painel de asa separado do avião não tem como forne-
cer dados para reconstrução, a partir de um gravador situado na cauda. 
Houve uma troca de olhares entre o Brig. Kersul e dois de seus subordi-
nados. Aquele filme de reconstrução tinha vindo do NTSB. Era fraudulen-
to. Alguns meses depois, o mesmo Brigadeiro Kersul apresentou-a no 
ITA323. O painel de asa flutuando em direção à terra havia sido retirado. O 
desencontro só faz confirmar a fraude... Editam os dados, destroem a legi-
timidade da investigação. Demolem o Serviço! 

Fomos à sala de reuniões onde, muito gentilmente, ofereceu-
me sua cadeira à cabeceira. Dei-lhe um exemplar do primeiro manual de 
investigação de acidentes aeronáuticos, que não conhecia. O próprio co-
mandante da Força Aérea interrompeu a reunião, acertando hora para 
janta. 

                                                             
322 COMDABRA – Comando de Defesa Aérea 
323 ITA – Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
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No retorno da janta, ao pé da pequena escada de acesso do 
Cassino de Oficiais, depois das despedidas ocorreu o seguinte diálogo: 

“- Japa, o que você quer?” 

“- Franco; você forma opiniões. Há quem te siga. Ajuda a gente 
com a imprensa.” 

“- Sempre que as tuas atitudes forem lícitas.” 

Lamentavelmente, já naquele momento, não todas o eram.  

No dia seguinte, fomos levados de volta à casa. O mecânico do 
avião apressou-se em tentar pegar a mala de Sandra. Lembrei-me do meu 
Pai, não permiti! “- Esta carrego-a eu. Quando não puder mais carregá-la, 
não vamos!” 

Duas semanas depois, pedi-lhe uma entrevista para certa re-
vista especializada. Não respondeu. Mais umas semanas e emprestou avi-
ões para programas de determinada rede nacional. Muitos aviões, por 
muito tempo! Constatei que o pedido que me fizera era fingido. 

Maio de 2009 

Entre fevereiro e maio de 2009, cinquenta e três interessados 
em segurança de voo, das mais diferentes capacidades, abençoados – sem 
compromisso nenhum - pelo Tenente-Brigadeiro CLÓVIS PAVAN, fun-
damos a OBSERVO – Organização Brasileira de Segurança de Voo. É uma 
OSCIP324, registrada no cartório em Ubatuba-SP. 

A OBSERVO vive. É bem verdade que em marcha lenta. Mas 
vive, atende aos interessados e pretende disseminar Segurança de Voo. 

Fui a Brasília informar ao comandante da Força Aérea. Já não 
me recebeu mais. Deixei nas mãos do seu Chefe de Gabinete (o agora Ma-
jor-Brigadeiro Franciscângelis) um exemplar do Estatuto mais o Regimen-

                                                             
324 OSCIP – Organização da Sociedade Civil com Interesse privado. 
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to Interno da ONG. Sei que o remeteram ao CENIPA, para fim nenhum. 
Deixei outro na SAC325, depois de apresentá-lo ao respectivo chefe, um ex-
aluno meu, na Academia. Engavetou-o. Jantamos, “en petite comitée”, com 
diversos companheiros da turma que moram ou trabalham em Brasília, a 
convite destes. 

Agosto de 2009 

Voltamos, em meados de agosto, para ver se havia algum re-
sultado. Não havia. Encontramo-nos, de novo, com os mesmos compa-
nheiros de Escola e nos desencontramos das mesmas ausências. 

Fomos levados ao aeroporto, no retorno, pelo mesmo compa-
nheiro que a tudo tinha dado origem. Aproveitou-se de minha ausência, 
na chegada ao estacionamento, para sugerir à Sandra que “tirasse aquelas 
ideias da minha cabeça.” 

Eventos 

O período encerrou algumas atividades singulares aqui, tam-
bém, denominadas eventos. 

O recorde em voo – 27 de julho de 1991 

O “livro dos recordes” de 1992 registra o recorde de Anthony 
Cafaro, que permaneceu em voo com um ultraleve por sete horas e cinco 
minutos em 1985. Resolvi batê-lo. Ia usar o U-3614. 

Evidentemente, a questão prática de maior relevância é a 
quantidade de combustível a bordo. A hipotermia se contorna com facili-
dade. A rigidez muscular, também. Decidi reabastecer em voo. Ia precisar 
de cem litros de combustível. Alguém me passaria u’a mangueira longa, 
com peso na ponta, que eu haveria de recolher dentro da cabine aberta do 
ultraleve. Depois, era só encaixar no receptáculo no chão do avião e abrir 

                                                             
325 SAC – Secretaria de Aviação Civil, do ministério da defesa. 
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a válvula. Tudo à feição do que 
haviam feito, em 1923 (como se 
vê na foto ao lado), usando avi-
ões não muito diferentes dos 
que eu voava.  

Foi aí que eu fiz a 
besteira. Com antecedência de 
dez dias, pedi licença ao DAC pa-
ra voar na ala de outra aerona-
ve! Negaram na véspera do voo. 
Havendo, ironicamente, agradecido ao DAC, dispensei a presença do fiscal 
deles que homologaria o recorde, caso fosse vencido. Agora, então, era 
necessário ficar à vista do aeródromo durante todo o tempo em que esti-
vesse em voo. 

 

Ativar 
“Plano B!” 

Nesta 
mesma noite, modifi-
quei os tanques inter-
nos da aeronave para 
receber cento e trinta li-
tros de combustível. Abasteci com o volume total e verifiquei o peso bruto 
e o centro-de-gravidade. Liguei o suspiro de cada tanque no pescador do 
seguinte; vedei os tanques. Os dois últimos estavam nos bolsos de pantur-
rilha do macacão, e continham dois litros326 de combustível. Estes acaba-
ram logo depois da decolagem. O suspiro do último saco plástico na perna 
esquerda subia por dentro do macacão e, saindo pela gola, ia para a asa 

                                                             
326 Três quilos e duzentos gramas. 
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superior, bem acima 
de todo o combustí-
vel a bordo. Modifi-
quei o suspiro em 
voo mesmo e joguei 
fora as duas bolsas 
que tinha no corpo.  

Curva à 
esquerda após a de-
colagem e seguia pela 
praia de Iperoig; pula 
o morro para o Pere-
quê-Açú e contorna a 
praia. Faz a passagem 
para a Praia Verme-

lha e a Praia de Santa Rita e cruza a boca do saco, na reta, até o porto. Daí 
à Praia do Itaguá até o aeroporto. Perna-do-vento pela direita Até a caixa 
d’água. Estando livre, sobrevoo da pista.  

Na cabeceira 26, outra curva à esquerda e novo circuito. Re-
peti o trajeto cinquenta e três vezes!  

Na foto do jornal aparece um detalhe incomum ao modelo: a 
pequena tarja negra entre as duas asas superiores, Em realidade é verme-
lha e é o alojamento do paraquedas balístico instalado ali. O extrator car-
regado a pólvora corta os fios-terra das duas bobinas do motor, impedin-
do, desta forma, que o paraquedas se enrosque na hélice. 

O voo durou sete horas e trinta e um minutos, sobrepujando o 
recorde anterior em poucos, muito poucos, minutos. E tem mais. O meu 
recorde não durou nem dois meses! Alguém, parece que na Índia, bateu-o 
logo depois! 
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Este avião acidentou-se em voo, com perda total. O piloto foi 
vítima fatal. Meu amigo Florentino não acionou o paraquedas balístico de 
que dispunha, da mesma maneira como nenhum aviador militar usou a 
“manobra zoom”. 

O ensaio do Petrel AV - Início de 1992 

O ensaio consistia principalmente, em filmar – isto mesmo: 
filmar – o ultraleve em questão saindo de um parafuso. 

Tudo começou vários anos antes. Eu havia adaptado um ami-
go e ensinado a mais dois, ao voo de ultraleves. José Florentino Santos dos 
Reis, cento e trinta quilos foi um dos que aprendeu. A instrução dele era 
sempre conduzida em Ubatuba com somente dez litros de combustível no 
tanque e no lusco-fusco da aurora. Nós íamos a pé para a cabeceira 09 de 
Ubatuba, ainda de noite, e decolávamos quando se via o mar. O ultraleve 
comia mais de metade da pista. A primeira curva (a sessenta metros de al-
tura) só acontecia depois do través do porto. Volta para a pista por cima 
do Rio Grande Ubatuba e da Ressaca. A perna-base no través da caixa-
d’água e o pouso. Era possível fazer dois pousos nos vinte minutos de lus-
co-fusco. Quando o Sol começava a esquentar parava tudo, até porque já 
não havia mais combustível a bordo. Depois que o Florentino dominou o 
MX2, resolveu melhorar um pouquinho; comprou um aero bote que só lhe 
deu dores de cabeça até ficar encostado no mato crescido ao lado do han-
gar. Pouco depois, encomendou um outro, talvez o primeiro vendido pelo 
fabricante. O aviãozinho dele pode ser visto na foto aérea do texto anteri-
or. Os irmãos Bindel também trocaram seus aviões de flutuadores por ou-
tros da mesma marca. A iniciativa dos três me fez manter constantes con-
tatos com o fabricante – então, ainda representante do fabricante francês 
- depois como proprietária dos direitos de construção do experimental. 
Manual de Operações não existia; de Manutenção, menos ainda; de Peças, 
nem falar. 



Venturas, Aventuras e Desventuras 
 

| 357 | 

Trocamos muitas figurinhas, eu e o Zadra – mão direita do 
dono da fábrica de tubos industriais de fibra de vidro recentemente auto-
promovido a fabricante de aeronaves experimentais. No início as conver-
sas eram ásperas; depois francas e, finalmente, leais. 

Em 1991, o fabricante – já proprietário do modelo - enten-
deu-se com o governo canadense para fornecer uma grande quantidade 
de aviões quase prontos (parece-me que 300) os quais teriam que ser 
precedidos de uma fita gravada mostrando um deles saindo de parafuso. 
Era missão a Garcia. 

O dono da EDRA chamou-me. Ouvi a proposta e venci o medo. 
Defini o meu preço: O avião que fosse usado para fazer a fita, depois do 
ensaio, se estivesse inteiro, nada mais. Ele negou. Achou exorbitante, se 
bem que não passasse de 0,4% do negócio possibilitado a ele. Paciência. 

A EDRA preferiu economizar. O moço escolhido foi a Oshkosh 
participar da feira de aviação experimental lá e, desafortunadamente, aci-
dentou-se de modo fatal, junto com um passageiro. Vários meses depois 
do contato inicial, ultrapassado o impacto do acidente, o dono da EDRA 
procurou-me, de novo. Repeti o preço: nenhum dinheiro e o avião, se eu 
pousasse com ele, depois de fazer a filmagem. 

Selecionamos o mais velho dos aviões existentes, o primeiro 
montado aqui no Brasil. Esta carcaça tinha sido recebida desmontada da 
França para fazer os moldes brasileiros. Depois, foi montada e voada para 
confirmar as características do experimental. Já estava há dois anos no 
fundo do hangar. 
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Testei as quatro asas e os profundores montados no cone de 
cauda quanto a resistência a “G” positivo: 3,5 G. Consultei a um de meus 
amigos engenheiros quanto às forças que se aplicariam na aeronave, na-
quele peso em questão, para sair de um parafuso. A resposta foi 1,5 G, se 
fosse doce com os comandos; a 1,8 G, se não fosse. Instalei um “G meter” 
no avião e o levei até 2,5 G, sem nenhum estalo, sequer, na estrutura. 

Chegou o dia do ensaio. Era um domingo. Dez horas da manhã. 
Tinha até EPTV no pedaço; afinal de contas, interessava ao fabricante noti-
ciar o ensaio para seus efeitos comerciais. Eu também tinha o meu séquito 

de leais companhei-
ros, entre eles, Val-
domiro Belegarde Pi-
eske, infelizmente já 
falecido (à esquerda) 
e Pietro Loporchio. O 
primeiro, doutor em 
motores de dois 
tempos, o segundo 
águia velha, Aviador 
com maiúscula. Não 
seria esta a primeira 
vez que íamos trocar 

figuras dos nossos álbuns de aeronáutica e de aviação!  

Quando fui para o avião, comigo só minha Sandra-
Companheira e os dois mecânicos, mais ninguém. Ela me beijou e voltou 
para a barraca; cada um dos dois se pôs de um lado da cabine para assistir 
a amarração, a partida e o cheque de decolagem, realizado ali mesmo; se 
bem que repetido, sozinho, na cabeceira. Com o motor funcionando, os 
trens–de-comando testados, afastaram-se da célula. Olhei para cada um. 
Menearam a cabeça, sem nada dizer. Foram para a barraca. Este era o sinal 
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para a decolagem dos dois helicópteros e mais um Petrel, todos com câme-
ras a bordo. 

Fomos para o Sul de Iperó, subindo até seis mil pés. Em uma 
posição onde o avião podia ser filmado com as instalações do fabricante lá 
ao fundo. 

Tomei a proa 060, nivelado, reduzi completamente o motor e 
botei o nariz ligeiramente acima do horizonte para induzir o estol. No 
momento adequado, enfiei o pé esquerdo. O avião inclinou-se um pouco 
(não mais que 20º, imagino) para a esquerda, mas não rodou. Fiz o “fly-off” 
e voltei aos 6.000 pés. De novo, para o mesmo lado, agora com um pouco 
mais de velocidade. Repetiu-se a mesma coisa. Sobe de novo; agora para a 
direita. Repete tudo outra vez. Para a direita, o avião nem inclinava as asas 
na hora do chute no pedal. Ficava nivelado como se nada tivesse aconteci-
do. 

Balancei as asas para chamar o fabricante que estava voando 
um dos helicópteros e sinalizei para saber se tinham obtido as imagens ne-
cessárias. Os dois helicópteros falaram entre si. O segundo helicóptero ti-
nha focado as superfícies de cauda e tinha registrado a deflexão completa 
delas. Não precisa mais nada. Missão encerrada, sinalizaram para mim. 

Mergulhei em direção ao campo. Ao pousar, os dois helicópte-
ros já estavam lá. O fabricante me esperava, junto com a Sandra. Agrade-
ceu e entregou-me o certificado de marca experimental do aviãozinho. Es-
tá escrito – como, de resto, até hoje fazem – VOO POR CONTA E RISCO 
PRÓPRIOS. 

Os filmes foram para o Canadá. A venda se concretizou. Uma 
emissora local publicou a matéria; e eu ainda voei muitas horas no U-4016. 

“- Me chama de Torres.” - Janeiro de 1993 

A cada 22 de maio comemora-se, no Brasil, a Aviação de Pa-
trulha.  
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No início de abril de 1993, eu re-
cebi um bilhete da secretária que trabalhava 
em extinta empresa aeronáutica, no Campo 
de Marte. Não identifiquei o visitante a quem 
eu ainda não havia encontrado. Era 
ALBERTO MARTINS TORRES. 

Alberto Martins Torres, aviador 
militar com 163 missões na 2ª Guerra Mundi-
al (64 na patrulha e 99 na caça), autor do dis-
paro que afundou o U-199 ao Sul da Baia de 
Guanabara e do lançamento da balsa que sal-
vou os sobreviventes; depois, empresário bem-sucedido. Autor de Over-
night Tapachula. 

Por que me procurava Alberto Martins Torres? 

A pretensão era simples: Havia sido convidado a comparecer 
às solenidades militares previstas para a próxima comemoração do Dia da 
Aviação de Patrulha – merecendo homenagens devidas - a ocorrer na data 
festiva, em Salvador; e desejava chegar em grande estilo. Nada mais justo. 
Também era, na Patrulha, destacado membro componente. E eu? Porque 
me procurava? Em que poderia ajudá-lo? Como fazer o ilustre Guerreiro 
comparecer à merecida homenagem de modo a marcar, como era seu esti-
lo, a presença?  

Desejava, o Humano Guerreiro, conversar sobre ultraleves. 
Consultando seus contatos, havia escolhido debater comigo o seu interes-
se. Telefonei. Grande honra me esperava.  

Aguardei-o na entrada do estabelecimento. Fomos à minha 
sala. Ofereci-lhe a minha cadeira, que cortesmente negou. Estava na mi-
nha frente o maior ícone vivo da Força Aérea. Chamava-me pelo nome   - 
quanta honra! 
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Como me dirigir a tão insigne ser? Esta é uma das poucas ve-
zes em que me atrapalhei ao dirigir-me a alguém. O socorro veio, modes-
to, dele mesmo. “- Me chama de Torres.” 

A mim escolheu e procurou por alguns motivos. Eu ficava 
próximo de seu trabalho; havia aparecido na imprensa, alguns meses an-
tes, usando um anfíbio Petrel AV; tinha feito um ensaio estrutural na ae-
ronave, com comprovação da rigidez inquestionável da célula e asas. Eis 
os motivos que o moveram. Seria o caminho para chegar a Salvador em 
grande estilo.  

A manobra seria a seguinte: O eminente Aviador faria a ins-
peção de saúde exigida aos pilotos esportivos; compraria um Petrel Av na 
fábrica, com cláusula de revenda garantida. Sentaríamos junto pelo tempo 
que ele julgasse necessário, e onde quisesse, para ver as técnicas de cons-
truções empregadas na aeronave, rever os filmes existentes, e conversar 
sobre um voo de longa duração que havia sido realizado, em Ubatuba, re-
centemente. Ele pediu um treinamento, pelo tempo que fosse necessário, 
que faríamos em Ubatuba. Acompanhados por terra, voaríamos até o San-
tos=Dumont, na maré alta, de modo a subir a rampa da pista 20. No dia 19 
de maio a aeronave chegaria – em voo ou por terra – à base Naval de Ara-
tu. Na hora correta ele 
mesmo voaria os 25 qui-
lômetros entre Base Na-
val de Aratu e a Base Aé-
rea, do outro lado do 
istmo de São Salvador. 
Pousado, participaria 
das solenidades. A aero-
nave ficaria aos meus 
cuidados para ser levado 
– com ou sem a presença 
do homenageado-
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proprietário - de volta à Base Naval de Aratu de onde voltaria ou a São 
Paulo ou a Ipeúna, em voo ou por terra.  

Não demorou muito. Foram poucos dias depois. Visitou-me, 
outra vez. Era outra pessoa na minha frente. Não era mais o risonho guer-
reiro, nem era o jovem-em-espírito que havia combinado a aventura de 
pousar em Salvador pilotando seu próprio avião e despejando água em-
barcada. Era outro. Tinha falado com o Comandante do IV COMAR que an-
tecipou sua presença defronte da Junta de Inspeção de Saúde de São Pau-
lo. Conhecendo o sistema de saúde da FAB, e as reações peculiares aos 
médicos no exercício delas, pude constatar, de pronto, que a providência 
de negar o Certificado de Capacidade Física adotada pela junta de saúde 
mais atendeu ao interesse burocrático estupendamente tacanho da legis-
lação vigente do que o elevado valor humano que a concessão criaria. 
Acresce que o voo pretendido seria todo conduzido sobre o mar e em ae-
ronave experimental, vale dizer, por conta e risco do operador, ou ele 
ou eu.  

Falamos muito pouco. 
Não havia o que falar. Ele me estendeu 
um exemplar de “Overnight Tapachu-
la”, livro de sua lavra. Alberto Martins 
Torres, humano guerreiro, o piloto 
mais voado em combate na FAB, em-
presário bem-sucedido, o guerreiro 
mais completo, com 64 missões de pa-
trulha e 99 de caça327, em batalha, ti-
nha sido “julgado” incapaz para reali-
zar um voo de dez minutos em uma 
aeronave ultraleve simples. Negaram-

                                                             
327 Em realidade foram 100 missões na Itália. A ordem de cessar fogo e retornar à base o 
alcançou em voo, liderando uma esquadrilha atacante. Ele a registrou como “abortada por 
ordem superior!”  
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lhe o último sonho aeronáutico. Eu não sei se ele, afinal, foi ou não foi à 
solenidade na qual haveria de ser homenageado. Só sei que me chamou de 
Companheiro. 

Dois meses antes de ser admitido no “Céu dos Aviadores”, o 
Comandante do 1º Grupo de Caça deu seu nome ao troféu de “piloto mais 
eficiente”. Concedeu-lhe, em tempo hábil, o merecido reconhecimento. 
Alberto Martins Torre faleceu em 30 de dezembro de 2001, com 82 anos. 
“Em 11 de janeiro de 2001, suas cinzas foram lançadas na Baia da Guana-
bara, próximo ao aeroporto Santos=Dumont, sede da primeira unidade da 
FAB onde servira, como era seu desejo.”328  

Rui Moreira Lima, veterano-guerreiro assim descreveu a ce-
rimônia: 

“Foram rezadas duas missas em sufrágio de sua alma – em São 
Paulo, na igreja N.S. do Brasil e no Rio de Janeiro no salão nobre do Institu-
to Histórico-Cultural da Aeronáutica – ambas com grande frequência da 
FAB – pessoal de caça e patrulha – representantes do Comandante da Aero-
náutica, a família – esposa e filhos – e amigos de todas as gerações. A seu 
pedido, suas cinzas foram lançadas ao mar, nas cercanias do aeroporto 
Santos-Dumont, antiga sede do 1º Grupo de Patrulha, a primeira Unidade 
em que serviu como oficial da FAB. 

A urna foi conduzida de São Paulo pessoalmente pelo Coman-
dante do IV COMAR para a Base Aérea de Santa Cruz, que a recebeu com a 
presença do Comandante, uma Guarda de Honra, todo o pessoal do 1º Gru-
po de Caça, 17 veteranos da Itália, um veterano da 1ª ELO, um representan-
te da FEB, o presidente da Associação os Pilotos de Caça, três pilotos de pa-
trulha, velhas águias dos idos de 1942 (Ivo Gastaldoni, Sérgio Schnoor e 
Gastão Veiga) e representantes de órgãos de comunicação da FAB. 

                                                             
328 Rui Moreira Lima in “Senta a Pua!” 
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O Búfalo que nos conduziu para o local da cerimônia foi escol-
tado por dois aviões de patrulha, P-95 Bandeirulha do 4º/7º GAv e dois F-5 
Tiger supersônicos do atual 1º Grupo de Aviação de Caça. Antes do lança-
mento das cinzas, os veteranos e presentes saudaram o Torres com um vi-
brante ADELPHI, seguido pelo A LA CHASSE, grito de guerra da atual caça 
brasileira. Em seguida ao lançamento, uma coroa de flores também foi lan-
çada, homenagem do Comandante da Aeronáutica e de seus comandados. 
Durante os quarenta minutos do voo, sem que ninguém ordenasse ou pedis-
se, houve a bordo uma concentração comovente dos participantes. A ceri-
mônia descrita foi realizada no dia 11 de janeiro de 2002. 

“Os veteranos”, como dizia L.F.Perdigão – 85 missões de guerra 
“– os velhos, os da Itália” consideraram sempre esse companheiro como o 
piloto de caça padrão. E foi. Um ADELPHI para ele.”329 

Guardo com respeito a lembrança de que, certo dia, nos pri-
meiros anos da década de 90, o humano-guerreiro havia me chamado de 
prezado companheiro. 

No dia 28 de novembro de 2013 

No dia 20 de novembro de 2013, o Paulo Rafael estampou 
numa destas redes sociais da internet, convocação que a sua turma da 
EAFEUSP fazia para comemorarem juntos os trinta anos de formatura da-
quele curso fundamental. Seria na própria sede da Escola de Aplicação da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Estariam presentes 
a atual diretora da “Escolinha”, alguns professores e a maior parte dos 
alunos formandos naquele longínquo 1983. 

No pequeno de encaminhamento, escreveu: “Pai, pediram pa-
ra chamar vocês.” Havia um anexo. Eram os folhetos de um trabalho esco-
lar desenvolvido pela Sandra.  

                                                             
329 Rui Moreira Lima in “Senta a Pua” 
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Condicionamos nossa presença à do filho. Sim, ele iria, junto 
com a Luciana.  

Houve dois episódios. A Professora mais antiga da escolinha 
é, atualmente, Cláudia, de Música. Quando lhe deram a palavra teve a deli-
cada finura de dizer: “- Estou junto com vocês. Recém-saída da graduação, 
foi a Professora Sandra quem me ensinou alguns segredos da nossa profis-
são.” Cláudia foi casada com João Mussolim o fotógrafo-artista que fez to-
das as fotos de F-5B que eu uso, inclusive a da última capa, aqui. A mim 
mesmo me chamaram de “Major”, porque era major no tempo em que 
convivi com esta turminha. Tal como os estagiários dos EAS, eles também 
tinham ido comigo nas encostas do Jaraguá, na Ilha Anchieta e, até, ao 
controle de pouso da Operação Imigrantes. 

As fotos registraram o evento e o clima existente. O brilho no 
rosto da Sandra é choro, sim!  
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Paulo Rafael e Luciana junto com a Sandra; no fundo, eu. 

É o momento adequado para encerrar este trabalho. 
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Há um último pensamento que não desejo esquecer: 

 
 
 

PÁTRIA,  
ACIMA DE TUDO! 
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Veja também 

 

 

VENTURAS, 

AVENTURAS 

 e 

DESVENTURAS 
TOMO II 

- O leilão dos F-5B - 

Disponível brevemente em multi-mídia 
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i Nota explicativa 

 

Nestas “Notas-de-fim” selecionei alguns papéis que desejava 
anexar em confirmação ao texto escrito. 

 

Os respectivos signatários têm o meu respeito, nesta fase. Eis 
por que, inseridos aqui. 

 

Outros documentos que produziram, receberam ou obedece-
ram, assinados, fogem do meu mais recente ensinamento de “não mencio-
nar nomes”. Portanto serão exibidos e comentados no tomo II. 
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ii - Um extrato da “cartilha” publicada para a aviação agrícola 
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iii - Ofício 003/1SC3/R-311 do Chefe do Estado-Maior da FAB  
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iv - Decisão nº 655/95 TCU - PLENÁRIO 
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v - Publicação no D.O.U. em 14 outubro de 1996 
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vi - Prorrogação do certame 

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/DIRMA/1996 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

1 - Os Lotes nº 11, 14, 15, 21, 22, e 23 foram vendidos no leilão ocorrido em 07 de novembro de 1996. 
2 - Para os demais lotes, o Leilão se encontra ainda em curso, ou seja, o Leiloeiro e o Parque de 
Material Aeronáutico de São Paulo - PAMASP continuarão, até 07 de dezembro de 1996, a re-
gistrar lances/ofertas que serão analisadas em 09 de dezembro de 1996, para julgamento da 
Comissão Especial de Licitação. 
3 - Os lances/ofertas poderão ser feitos pessoalmente ou via mensagem Fac-Simile endereçada 
ao Leiloeiro ou ao PAMASP ( Fax Nº 011-2981853). 
4 - Conforme informado por ocasião do Leilão em 07 de Nov 96, os valores de aquisição (VAQ) 
e valores de lance mínimo (VLM) dos lotes não vendidos são os seguintes: 

Nº LOTE VAQ VLM 
1 AERONAVE F-5B 1.440 700 
2 AERONAVE F-5B 1.440 360 
3 AERONAVE F-5B 1.440 500 
4 AERONAVE F-5B 1.440 360 
5 AERONAVE F-5B 1.440 310 
6 MOTOR J85-13 (F-5B) 163 44 
7 MOTOR J85-13 (F-5B) 163 34 
8 MOTOR J85-13 (F-5B) 163 34 
9 MOTOR J85-13 (F-5B) 163 34 

10 MOTOR J85-13 (F-5B) 163 44 
12 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS F-5B 31 6,5 
13 SUPRIMENTO DE F-5B 1.590 320 
16 SUPRIMENTO DE F-5E/F 80 16 
17 SUPRIMENTO DE P-16 473 95 
18 SUPRIMENTO DE CLASSE GERAL 1.141 230 
19 SUPRIMENTO DE C-130 402 40 
20 SUPRIMENTO DE KC-137 2.090 200 

VAQ: Valor de Aquisição em Milhares de US$ 
VLM: Valor de Lance Mínimo em Milhares de R$ 
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5 - Ressalta-se que a Comissão Especial de Licitação apreciará também propostas de permuta 
dos bens, constantes dos lotes não vendidos, por Aeronaves F-5F em condições de voo. 

 
vii - Notificação da vitória no certame 

 

 

viii - Ordem para “esperar” 
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ix Proposta vencedora 
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x Certificados de Marca Experimental do PT-ZJH (ex FAB 4800) e outros 
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Última capa 

 


