LB 2017 - ALTAVE e a francesa AIRSTAR Aerospace assinam
acordo*
ALTAVE e a francesa Airstar Aerospace unem forças para liderar
mercado global de balões cativos

ALTAVE - Empresa brasileira líder no desenvolvimento e fabricação de soluções
baseadas em aeróstatos – e AIRSTAR Aerospace - empresa francesa líder no
desenvolvimento e fabricação de balões estratosféricos e cativos, aeronaves e
proteções térmicas para satélites – orgulham-se de anunciar uma parceria com o
objetivo de se tornarem os principais players no mercado global de aeróstatos cativos.

Para celebrar esta parceria, foi realizada a cerimônia de assinatura na quarta-feira, dia
21 de junho, no Paris Air Show, no estande da Airstar Aerospace na presença de
autoridades brasileiras e francesas.

Esta parceria industrial consiste na introdução dos aeróstatos táticos e soluções ISR
(Intelligent Surveillance Reconnaissance) da ALTAVE no portfólio da Airstar Aerospace,
com licenciamento e certificação dessas soluções para o mercado europeu. Como
resultado, a AIRSTAR Aerospace torna-se a distribuidora exclusiva da ALTAVE na Europa.

Romain Chabert, diretor-geral da AIRSTAR Aerospace, comentou: “Estamos encantados
em formar parceria com a ALTAVE, que é uma empresa inovadora e com tecnologias de
ponta. A ALTAVE traz sua expertise em balões cativos elípticos e da região latinoamericana, enquanto a AIRSTAR Aerospace traz seu “savoir-faire” em balões
“streamlined” (em formato Zeppelin) e conhecimento do mercado europeu “.

O diretor de execução estratégica da ALTAVE, Bruno Avena, está igualmente
entusiasmado com a parceria: “Depois de implementar com sucesso nossos aeróstatos
na segurança dos Jogos Olímpicos RIO2016, estávamos procurando um aliado forte para
promover nossas soluções na Europa. A AIRSTAR Aerospace foi definitivamente a
melhor escolha, e tê-los como nossos parceiros exclusivos na Europa irá nos beneficiar
enormemente,

pois

trazem

credibilidade

comercial

e

conhecimento

em

regulamentação e dos mercados locais”.

“Na Europa, vemos oportunidades concretas de trabalhar em missões antiterrorismo,
proteção de fronteiras, campos de refugiados e segurança pública urbana, assim como
novos segmentos em que a ALTAVE vem implantando com sucesso suas tecnologias
aerostáticas, como operadoras de telecomunicações, óleo e gás, mineração, agricultura
e silvicultura. Juntamente com a AIRSTAR Aerospace, estamos agora focando em suprir
as expectativas destes mercados na Europa “, explicou Leonardo Nogueira, diretor de
marketing e vendas da ALTAVE.

Resumindo, Romain Chabert se entusiasmou: “Desde as primeiras discussões que
tivemos na feira ‘Eurosatory Show’ no ano passado, a AIRSTAR Aerospace e a ALTAVE

reconheceram a complementaridade de suas respectivas gamas de produtos”. Bruno
Avena concorda: “Além de uma estratégia de desenvolvimento de produtos
complementares, ambas as empresas encontraram forte aderência de valores e metas
similares”.

“Seguindo o caminho de Alberto Santos Dumont, as duas empresas têm a ambição de
liderar a nova conquista franco-brasileira aerostática mundial”, conclui Romain Chabert.
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Brasil, Colômbia e Peru iniciam o Exercício Multinacional
Amazonas I*
O exercício multinacional começou nesta segunda-feira (19/06)
A cerimônia de abertura do Exercício Multinacional Amazonas I foi realizada nessa
segunda-feira (19/06), na Base Aérea de Santa Clara da Força Aérea Peruana, na cidade
de Iquitos, no Peru. O objetivo do exercício, que envolve as Forças Aéreas Peruana,
Brasileira e Colombiana, é simular um alvo que atravessa o espaço aéreo dos países
participantes e será interceptado por aviões de combate e plataformas de
monitoramento.

A coordenação entre as três nações é o foco do treinamento, o qual envolverá cerca de
200 militares. O exercício multinacional vai até o dia 23 de junho. Autoridades das três
Forças Aéreas discursaram e apresentaram as atividades que serão realizadas durante o
exercício.

“Esse exercício é mais uma oportunidade para estreitarmos laços com as Forças Aéreas
da Colômbia e Peru. Será mais um aprendizado para compartilharmos”, destacou o
Chefe do Estado-Maior Conjunto do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE),
Major-Brigadeiro do Ar Ricardo Cesar Mangrich.
O Comandante de Operações da Força Aérea Peruana, Tenente-General Raúl Hoyos de
Vinatea, enfatizou que esse é um passo a mais para as três forças. “Esse treinamento é
mais um aprendizado que teremos para combater o tráfego ilícito de aeronaves em
nossa fronteira. Com a troca de informações, coordenação e de aprendizado não tenho
dúvidas que teremos um resultado eficaz”, destacou.

Para o Chefe de Operações Aéreas da Força Aérea Colombiana, General Jorge Tadeo
Borbon Fernandez, esse exercício é de extrema importância. "Aprenderemos com o
Brasil e o Peru os seus conhecimentos aéreos e operacionais. Esperamos apresentar
resultados positivos”, enfatizou.

Intercâmbio - O Exercício Amazonas I promoverá intercâmbio de militares. Uma dupla
de piloto e controlador de tráfego aéreo da Força Aérea Brasileira (FAB) acompanhará a
atuação do Peru e, outra dupla, da Colômbia.

A ideia é conhecer como o sistema de controle de tráfego aéreo dos dois países se
comporta, quando uma aeronave suspeita é identificada nos radares e como os pilotos
de defesa aérea cumprem as missões.

O Tenente Emmanuel de Oliveira Novaes, da FAB, será um dos pilotos que fará o
intercâmbio. “As expectativas são as melhores. Poder aprender e compartilhar
conhecimento com outras forças é muito importante para podermos trabalhar juntos
em missões", pontua.

A FAB empregará as aeronaves C-98A, SC-105, H-60, A-29 (interceptador), C-105, além
de meios de detecção e comunicação. O destaque vai para o E-99, aeronave que
realizará vigilância e controle aéreo durante o exercício.

A Força Aérea Peruana disporá dos seguintes meios aéreos: A-37 e KT-1P, como
interceptadores; C-26B (aeronave chamada “de seguimiento”, que sobrevoa o alvo em
preparação à chegada do caça), TC-690B e DHC6/PC-6, que serão o “alvo”; DHC-6-400 e
C-27J (transporte) e os seguintes para emprego na busca e salvamento: Bell 212/ Bell
412/ MI-171.

Já a Força Aérea da Colômbia usará o SR-560 como alvo, A-29 como interceptador, King350, C-295, C-212/208 para transporte de pessoal e um UH-60. Em caso de acidente ou
incidente aeronáutico, cada país atuará na Busca e Salvamento dentro de seu território.
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Alstom e Safran assinam acordo de cooperação tecnológica*
Alstom e Safran assinaram hoje, na Paris Air Show, um contrato de cooperação
tecnológica cujo objetivo inicial é reunir as habilidades e expertise das duas empresas
em propulsão elétrica.

Essa colaboração na área de P&D reúne duas empresas "high-tech", líderes em
diferentes mercados: mobilidade, no caso da Alstom, e aeronáutica, espaço e defesa, no
caso da Safran.

Para começar, o acordo irá focar em dois temas principais: componentes e tecnologias
para equipamentos de propulsão elétrica, e sistemas de propulsão elétricos e híbridos
como um todo para aeronaves e veículos de transporte público, permitindo que a
indústria francesa se posicione no nível internacional mais alto possível nesse domínio.

O programa de pesquisa conjunta irá envolver institutos de pesquisa e universidades,
além de PMEs inovadoras. Os projetos colaborativos devem ter início até 2020.

Alstom
Promotora da mobilidade sustentável, a Alstom desenvolve e comercializa sistemas,
equipamentos e serviços para o setor de transporte. A Alstom oferece uma linha
completa de soluções (de trens de alta velocidade a metrôs, VLTs e e-ônibus), soluções
para passageiros, serviços customizados (manutenção, modernização), infraestrutura,
sinalização e soluções de mobilidade digital.

A Alstom é líder mundial em sistemas de transporte integrados. A empresa registrou
vendas de €7,3 bilhões e contabilizou €10,0 bilhões em pedidos no ano fiscal 2016/17.
Sediada na França, a Alstom está presente em mais de 60 países e conta com mais de
32.800 funcionários.

Safran
A Safran é um grupo internacional de alta tecnologia e fornecedor tier-1 de sistemas e
equipamentos nos mercados Aeroespacial e de Defesa. Com operações no mundo todo,
a Safran possui cerca de 58.000 funcionários e gerou vendas de 15,8 bilhões de euros
em 2016.

Trabalhando sozinha ou em parceria, a Safran detém posições de liderança mundiais ou
na Europa em seus mercados-chave. A Safran realiza programas de Pesquisa e
Desenvolvimento para atender às exigências de mercado em constante evolução, com

gastos totais em P&D de 1,7 bilhão de euros em 2016. A Safran está listada na bolsa de
valores Euronext Paris, e suas ações fazem parte dos índices CAC 40 e Euro Stoxx 50.
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