
.

Qual a primeira coisa que te vem na 
cabeça quando você pensa na Flap?

Essa é fácil: o sonho realizado de um ga-
roto. A Flap não nasceu como meio de vida, 
mas para que eu pudesse estar sempre em 
contato com aviões. É a forma de eu estar 
perto de tudo que gosto. Se não fosse assim, 
não poderia estar junto ao pessoal da avia-
ção, conhecer lugares novos, viajar sempre, 
que são algumas das minhas grandes alegrias.

Você poderia dizer que a Flap é uma 
das maiores realizações da sua vida?

(Enfático) A Flap é a maior realização da 
minha vida profissional.

O começo deve ter sido difícil, não?
No começo sim. Não tinha dinheiro para 

nada. Fiz a revista com a cara e a coragem.  
Depois, meu pai corria para cobrir os títulos 
protestados nos cartórios (risos). Nós tínha-
mos um clube de aviação que editava um 
jornal interno mimeografado. A Flap nasceu 
desse jornal, tipo tablóide, editado num 
papel de qualidade modesta. Era feito em ti-
pografia, pois não tínhamos nem tiragem nem 
dinheiro para pagar a impressão em off-set. 

Sua família te incentivou com a re-
vista?

Coisa nenhuma. Meu pai chegou a cortar 
minha mesada para eu não viajar, para não 
tocar adiante a idéia. Ele queria que eu 
tocasse a firma da família (o pai de Spagat, 
engenheiro, tinha uma empresa especiali-
zada em projetos de acústica e uma fábrica 
de materiais de construção). Ele queria que 
eu fosse engenheiro. Mas tomei pau duas 
vezes no curso científico e me transferi para 
o clássico. Aí eu fui fazer a Faculdade de 
Direito, mas pensava na época que, se não 
passasse naquele curso, poderia até tentar 
fazer corte e costura... (risos enfáticos). Na 
verdade, eu não queria estudar. Eu só queria 
fazer a revista. 

Rememorando a entrevista com 
Carlos A. Spagat ao Gianfranco 
Beting, na ocasião dos 45 anos 
da Revista Flap Internacional,  
onde publicamos matéria em 
edição exclusiva de aniversário, 
que mostra seu gosto pela aviação 
desde garoto, quando fundou a 
revista, que em 2022 completara 
60 anos, e se tornou a principal 
razão de sua vida!

In memoriam 1944•2021

Flap Internacional
ENTREVISTA
CARLOS SPAGAT

Spagat nos recebeu em 
sua casa, longe do fluxo 
praticamente incessante 
de telefones que dispara e 
recebe por todo o dia, todos 
os dias. Spagat falou com 
calma e refletiu sobre muito 
do que viu e sobre o que 
aconteceu nestes 45 anos da 
revista Flap Internacional         

ENTREVISTA
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Quando foi que a Flap começou a tomar 
um formato mais definitivo?

Bom, começou naquele que considero o 
primeiro número da revista, a Flap 001. Nós 
melhoramos o papel, imprimimos a capa em 
cores, que mostrava um Avro. Achei que a 
cor da fuselagem, um cinza, não estava legal 
e então mandei estampar uma quinta cor na 
impressão, em alumínio. A tinta era metálica 
mesmo e custou mais um protesto para meu 
pai pagar… (risos). Apenas a capa era a cores, 
dentro era tudo em preto e branco.

O miolo todo em preto e branco?
Ah, sim. Na época, era tudo na base do 

clichê. Não tínhamos como bancar as quatro 
cores de impressão. Para você ter uma idéia, 

um fotolito hoje custaria uns 400 reais, uma 
fortuna para nós. Hoje se faz toda a revista 
pelo sistema digital, sem custos de fotolito. 
Para bancar cada número, nós dependíamos 
da venda de anúncios. Se vendêssemos al-
guns a mais, então nos arriscávamos a fazer 
o verso da capa a cores, mas nunca o miolo. 
Somente muitos anos depois é que come-
-çamos a fazer as páginas internas a cores.  
Hoje você não vê mais nenhuma página  
em preto e branco.

Você é o maior vendedor que já co-nheci. 
Até para você está difícil? 

Está, muito difícil. Até porque, além da 
re-dução do número de empresas aéreas no 
Bra-sil, há o fato de que as companhias que 
ainda estão aí, muitas delas encontram-se em 
deli-cada condição econômica. Conseqüente-
-mente, os fornecedores que abastecem essas 
empresas também estão em dificuldades. 
Entra-se num círculo vicioso. E propaganda é  
a primeira coisa que essas companhias cortam. 

O primeiro anúncio vendido a gente não 
esquece, não?

Não mesmo. No meu caso, eu fui numa 
agência chamada Alcântara Machado (hoje 
Almap) na Praça da República. Conheci um tal 
de Alex Pericinoto (um dos maiores publicitários 
brasileiros de todos os tempos). Aí eu falei para 
o Alex: “Eu quero fazer uma revista de aviação 
e eu sei que você tem um cliente, a Plásticos 
Atma, que faz aqueles kits de aviões, quero um 
anúncio deles!”. Surpreso, o Alex respondeu: 
“Olha, eu não posso recomendar a sua revista 
por duas razões, mas a principal é porque ela 
ainda não existe. Mas a Atma tem um diretor, 
o Almeida Prado, que adora garotada com ini-
ciativa”. Alex me apresentou ao Almeida Prado 
e eu consegui vender o anúncio. 

E daí não parou mais.
Bom, daí a coisa foi (suspiros). Depois, 

tinha o Brandão da Cássio Muniz, uma empresa 
que na época vendia 400 aviões Cessna por 
ano, que é o pai do Brandão que hoje está na 
Ocean Air. Ele me deu vários anúncios. O mais 
gozado foi na Varig. Meu pai era amigo de um 
vice-presidente, chamado Oscar Siebel. Fui lá 
e falei para o Siebel que eu queria fazer uma 
revista de aviação e precisava de anúncios. Aí 
ele chamou o gerente de propaganda e disse a 
ele: “Olha, o Sr. Spagat vai fazer uma revista” 
– me chamou de senhor, embora eu só tivesse 
16 anos – “e nós vamos dar um anúncio pra 

ele”. Esse gerente respondeu: “Nós não anun-
ciamos em revistas com menos de um ano de 
existência. Quantos anos tem sua revista?”. Eu 
falei: “Nenhum, nem fizemos a revista ainda”. 
Ele perguntou: “Você ao menos tem um bone-
co?”. E eu respondi: “O que é um boneco?”. Aí  
Seu Siebel intercedeu: “Autorize logo o anún-
-cio!”. O gerente então perguntou: “Sim, Sr. 
Siebel. Mas como eu pago o anúncio? O jovem 
pode emitir uma fatura?”. E eu respondi:  
“O que é uma fatura?”(risos). Eu não sei co- 
mo pagaram, só sei que pagaram. Foi assim 
que surgiu a primeira revista. 

Conversando 
com o então 
ministro da 
Aeronáutica, 
tenente-
brigadeiro do 
ar Joelmir 
Campos 
de Araripe 
Macedo.

Aos 17 anos, 
em sua 
primeira 
entrevista, 
com o 
engenheiro 
Vaz Pinto, 
presidente 
data.

Spagat: jeans 
e camiseta 
fora das 
calças, 
sua marca 
registrada.

Aos 14 anos, 
ao lado do 
astronauta 
Yuri Gagarin.

Em 1963, 
junto com a 
equipe da Flap 
Internacional, 
as primeiras 
fotos aéreas.
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Nesses 45 anos a Flap contou com gran-
des colaboradores, gente talentosa que te 
ajudou a fazer a revista. Sempre foi assim? 

Se eu contar que no começo da revista era 
eu mesmo quem fazia tudo, você vai acreditar? 
Eu era o redator, eu era o diagramador, eu 
era revisor, eu era tudo. Pegava o ônibus e le-
-vava para a gráfi ca a revista debaixo do braço 
– até dormia em banco de aeroportos. Que na 
realidade não tinha data para sair, saía quando 
eu tinha dinheiro. Só depois de uns quatro ou 
cinco anos é que a Flap começou a sair regu-
-larmente, a princípio em circulação bimestral. 
E depois de muitos anos é que virou mesmo 
mensal. Só então é que começamos a poder 
pagar os colaboradores. 

Foi aí que surgiu o Grupo Editorial Spagat? 
Na realidade não. Só tínhamos a Flap 

Editora, com uma única revista. Em 1969, 
passei a editar a revista de bordo da Vasp, 
Transbrasil, depois a da Varig e muitas outras 
revistas, de psicologia a revista da Fórmula 
1. Onde aparecesse algum dinheiro a gente 
se metia. Como nessa época nossa lista de 
títulos estava muito diversifi cada, então, para 
fi car com um nome mais pomposo, criamos 
o Grupo Editorial Spagat. Hoje nós só temos a 
Flap e a Céu Azul. Voltamos às origens.

Como é que surgiu o adicional, o nome 
Flap Internacional?

Nos anos 1970 o governo simplesmente 
proibiu a importação de aeronaves. A Cessna, 
a Piper e a Beechcraft, entre outras, bem, 
todas essas empresas foram proibidas do dia 
pra noite de vender aviões no Brasil. Meu fa-
turamento caiu 90% em dois meses. A saí-da foi 
transformar a revista em internacional. Para 
manter aceso o interesse dos anunciantes, 
ela passou a ser distribuída na Argentina, no 
Paraguai, Uruguai, depois fomos cres-cendo 
pela América do Sul até chegar ao México, onde 
estamos até hoje. 

Quantas pessoas estão envolvidas hoje 
na produção da Flap?

Nós temos aproximadamente 20 funcio-
-nários e outros tantos colaboradores. Eu 
detes-to atrasos, então tenho muitos moto-
queiros trabalhando na empresa. Se tenho que 
man-dar uma carta, em 30 minutos ela está 
no cliente, isso impressiona bem. Tenho três 
secretárias que me ajudam. Mas, como não 
tenho uma sessão de leitores, faço questão 
de responder pessoalmente e-mail por 
e-mail,mensagem por mensagem. O número 
de correspondências que recebemos é enor-
me. Respondo muitas por dia, ninguém fi ca 
sem satisfação. Disso eu não abro mão. O 
leitor quer uma foto, um número atrasado, 
eu mesmo cuido disso. A escolha das pautas 
também fi ca a meu critério.

Como é que surgiu essa idéia de montar 
um restaurante no teu escritório?

Essa idéia surgiu para eu poder sentar 
para conversar com amigos, para conhecer as 
pessoas. Então junto as pessoas mais diferen-
tes, mas que sempre têm na aviação alguma 
coisa em comum. Isso virou uma tradição. E 
o cardápio é mesmo de comida caseira, sem 
ser sofi sticada. Para descontrair mesmo.

Isso te dá quase tanto prazer quanto 
fazer a revista, não? 

Com certeza absoluta. No passado eu 
tinha um enfoque mais comercial nesses al-
moços, hoje raramente se fala de negócios, 
convido mais para conversar. Hoje eu me re-
cuso terminantemente a jantar com clientes. 
A menos que seja um amigo meu ou alguém 
que fale de aviação. 

Nesses 45 anos você fez muitos amigos. 
Fale de algumas pessoas que já partiram e 
que deixaram saudade.

Uma delas é Omar Fontana, de quem 
não quero falar mal, mas de quem não tenho 
tanta saudade assim (pensativo). Mas foi um cara 
que revolucionou a aviação. Um idealista. Agora, 
fi quei mesmo muito impressionado com Erik 

de Carvalho (ex-presidente da Varig). Não teve 
nenhum outro à altura dele. Foi o último grande 
presidente da empresa, que viveu tempos glo-
riosos pelo trabalho que ele fez. Foi o grande 
estadista da aviação. Outro foi o comandante 
Rolim, o maior relações-públicas que eu vi na 
minha vida, tenho muito respeito por ele. 

E quanto aos grandes líderes atuais. 
Quem você acha que hoje faz a diferença 
na aviação brasileira?

Tem o Zé Afonso (Líder Táxi Aéreo)… Na 
área de táxi aéreo, ninguém chegou aos pés 
do que ele fez. O Ozires, à frente da Embraer. 
Eu tenho admiração pelo Júnior da Gol, sou fã 
de carteirinha dele. Também gosto muito do 
Bologna da TAM. Na área regional, acho que 
o pessoal tanto da TRIP como da Total são os 
mais bem sucedidos do Brasil. Tenho muita ad-
miração pelo pessoal de uma empresa regional 
pequena que é Puma, de Belém.

Na Aeronáutica, alguém especial?
O brigadeiro Márcio Souza e Silva, que foi 

ministro na revolução, uma das pessoas mais 
doces que conheci na minha vida. O brigadeiro 
Zé Américo, chefe do Estado-Maior… Tenho 
bons amigos na FAB, entre os quais o Juniti 
Saito, atual comandante da Aeronáutica. 

Vamos agora falar um pouco sobre o 
Spagat. Você adora voar e viajar. Isso co-
-meçou junto com a sua paixão por aviões 
ou veio depois?

Eu adoro tudo que é mecânico. Sou apai-
xonado por trens e navios também. Mas trem 
e navios não voam. A visão do horizonte vista 
do ar é outra coisa… (suspira). Voar é poético.

Dos vários aeroportos por onde pas-sou, 
qual está no seu coração?

O T4 de London Heathrow. As lojinhas 
e os restaurantezinhos. O de Paris é uma 
porcaria, assim como o de Copenhague, 
que todos elogiam. Mas eu me impressionei 
muito com o de Dubai. No Brasil, o anti-
go Congonhas. Hoje, nenhum… Ah sim, o 

Com o 
brigadeiro Hélio 
Costa, primeiro 
presidente da 
Infraero, à 
esquerda, e com 
o brigadeiro 
Oswaldo 
Pamplona, 
presidente da 
Vasp, à direita.

Primeira festa da Flap Internacional, com Mário 
Germanos, diretor da Vasp, e Erik de Carvalho, 
presidente da Varig.

Entregando o prêmio da revista para 
Leopoldino Amorim, presidente da 

Cruzeiro do Sul.

Na festa de 25 anos da Flap Internacional. Da esquerda para a direita, 
comandante Rolim Adolfo Amaro, presidente da TAM; brigadeiro Silvio 
Pires, diretor do DAC; e coronel Ozires Silva, presidente da Embraer.

Recebendo o presidente da Braniff, Ed Acker, e o presidente do 
Wells Fargo Bank.

Elegantemente 
trajado, 
quando 
todo mundo 
se vestia 
modestamente 
nos voos ao 
interior do 
Brasil.

Cumprimentando 
o ministro da 
Aeronáutica, 
brigadeiro Délio 
Jardim de Mattos.
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de Confi ns, muito bonito, mas faz tempo 
que não vou. E o Santos Dumont que eu ado-
rava, antes dessa reforma maluca.

Você deve ser uma das pessoas que mais 
voou no Brasil. Quantos vôos você fez?

São 2.600 viagens registradas, num total 
de aproximadamente 7.500 horas de vôo. Não 
estou contando aí alguns vôos de carona ou 
em aeronaves militares. E olhe que voei mui-
to em avião militar: minha primeira viagem 
internacional foi num DC-4 da FAB para os 
Estados Unidos.

Você conheceu quantos países?
Uns 60. Mas isso é muito relativo: se 

uma pessoa fi cou um dia no Zimbábue, não 
pode dizer que de fato o conhece. Conhecer 
mesmo foram cerca de 50 países.

Você gosta mais de campo ou de praia?
Eu gosto dos dois. Eu gosto da Bahia, eu 

me emociono com a Bahia. É o melhor estado 
do país, mas não incluo Salvador nisso não. O 
sul da Bahia; não existe no mundo coisa igual. 
Eu ia toda semana, passei a melhor fase da 
minha vida lá. Saía sexta e voltava segunda, 
durante milhões de anos. Ia com a Vasp, era 
diretor da revista de bordo (Viaje Bem). E amo 
o sul de Minas Gerais.

Qual a sua cidade preferida no mundo?
No Brasil, São Paulo e Rio. No exterior, 

Londres e Nova York. Adoro também passear 
de carro pela Nova Inglaterra; as pequenas 
cidades do interior da Itália; pelo interior da 
Inglaterra de trem, jamais de carro. E o sul 
de Minas Gerais, que é a coisa mais maravi-
lhosa. Amo a nossa terra, nosso folclore, nossa 
comida, nossas plantas, nossas cidadezinhas.

Fale um pouco sobre sua marca regis-
trada, que é o fato de você só se vestir 
casualmente.

Eu sou meu ídolo! Hoje fui num almoço no 
Hotel Unique, um calor infernal, todo mundo 
suando dentro de ternos escuros e eu com uma 
camisa esporte e tênis confortável. Os caras 
me olhando e pensando: “Puxa, que cara mal 
vestido!”. E eu pensava: “Que babaca esses 
caras de terno escuro e gravata!” (risos). Não 
me visto mal, minhas roupas são despojadas. 
Tem-se que ter muito estilo para andar o 
tempo todo de jeans e tênis.

Nesses anos todos, conheceu alguma 
personalidade?

Conheci o JK (presidente Juscelino Ku-
bitschek), que me convidou para jantar com 
ele. Foi uma das pessoas mais fantásticas que 
conheci na vida. Eu ainda era um menino. 
Ele era apaixonado por aviação. Estávamos 
viajando para Brasília e eu dei uma Flap para 
ele. Outro foi o José Sarney. No meu tempo de 
Faculdade de Direito, eu tive uma impressão 
maravilhosa dele, um sujeito fantástico. E o 
Vicente Matheus, presidente do Corinthians, 
é claro. Também o ACM, o Antonio Carlos Ma-
galhães, que chegou a ser meu amigo, tinha 
muita admiração por ele. 

Muitíssimo parecido com você. 
(Sério) Pode ser… Mas eu não tenho 

inimigos, pode ser até que tenha gente 
que não goste de mim, mas o ACM 
tinha inimigos ferocíssimos. 

Você voou em dezenas de tipos de avi-
ões. Qual deles é inesquecível?

(Entusiasmado) O Caravelle. O avião 
mais silencioso em que voei na minha vida. 
Naquele tempo eram apenas duas e duas 
poltronas por fi leira. Mas poltronas mesmo, 
confortáveis, no avião todo. Era muito bom, 
um espetáculo.

O Caravelle é seu tipo preferido?
Não, meu tipo preferido é o Jumbo SP 

(747-SP), como passageiro. Não se pode 
comparar o conforto de uma primeira classe 
de um SP com um Caravelle. Mas o Caravelle 
foi o primeiro jato em que voei. Esqueci de 
falar do Coronado (Convair 990A Coronado, 
quadrimotor a jato operado pela Varig). Era 
apertado, mas era um rojão! E decolava de 
Congonhas, pouca gente sabe disso. Decolar 
era fácil, difícil era pousar!

Dos aviões a hélice, tem algum que te 
marcou?

Nunca gostei de avião a pistão para voar, 
apenas como apreciador da aviação. Naque-
la época que eu peguei, especialmente aqui 
no Brasil, os aviões já estavam muito maltra-
-tados. Voei muitas vezes com fogo no motor, 
pane no motor a toda hora, era um horror. 
Os DC-3 e DC-4 não tinham radar, não eram 
pressurizados… Não tenho saudade de ne-
-nhum. Ah, bom, eu adorava o Electra e 
o Viscount, mas eram turboélices.

Já viajou no Concorde?
Sete vezes. Mas não gostava muito, não. 

O Concorde era um avião nada confortável, 
embora fosse uma fascinante experiência. 
A poltrona era pequena, era pouca comida, 
as janelas eram mínimas e não voava direto 
para o Brasil. Não cabia a bagagem de todos 
os passageiros nos porões.

Você voou em algum avião muito raro, 
muito estranho?

Raro sim, estranho não. Voei no Dassault 
Mercure (apenas dez produzidos). Não conhe-
ço quase ninguém que também tenha voado 
no meu círculo de conhecidos. A não ser o 
Klotzel, o nosso colaborador.

Com o 
comandante 
Ary Flemming, 
vice-presidente 
da Transbrasil.

Sempre na 
poltrona 1 A, 
apreciando 
a vista.

O único 
brasileiro 
presente no 
roll-out do 
A300 da Vasp 
em Toulouse.

Em Israel, 
na frente 
do caça Kfi r.

A paixão 
de voar.

Com Vicente 
Matheus, 
presidente do 
Corinthians, 
seu ídolo.
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Para quem não sabe, você tem mania 
de voar sempre ocupando a poltrona 1A. 
Como nasceu esse hábito?

Eu acho que é a poltrona que oferece a 
melhor visibilidade no avião. Além disso, não 
tem ninguém na frente para te encher o saco. 
E quanto mais na frente, mais silencioso. 

Se não for na 1A, você não viaja?
Viajo, mas contrariado. Mas pode ser a 2A 

ou 3A. Não pode ser em hipótese nenhuma 
do corredor, nem do outro lado da janela. 
Aí eu fi co estressado. Não gosto de viajar no 
corredor ou do lado direito do avião. Gosto 
sempre de apreciar o vôo em sua plenitude, 
pela janela sem obstrução, e a 1A oferece esta 
vantagem sem erros.

Quais os aviões mais bonitos?
O Caravelle, o próprio BAC 1-11-500, o MD-

11… Ah, o Super Constellation. Dos modernos, 
o Boeing 777-300 e o Boeing 757. O 737-800 
com winglets também é muito elegante. Mas 
para mim o A340-600 é o avião mais bonito 
do mundo, especialmente com a pintura da 
Virgin Atlantic.

Das companhias aéreas brasileiras, 
alguma deixou saudade?

A Vasp quando estatal era simpática, de-
pois esculhambou. Tenho saudade da Velha 
Varig. E da Transbrasil no começo… quando 
o Omar Fontana cuidava pessoalmente do 
catering. Depois esculhambou também. 
A própria TAM com os primeiros Fokker 100 
com o comandante Rolim recebendo os pas-
-sageiros na porta dos aviões. Depois, mais 
ninguém. 

Em matéria de serviço de bordo, qual 
foi o máximo entre todas as companhias 
aéreas comerciais em que você voou? 

Eu tenho uma teoria muito particular 
so-bre isso. O serviço de bordo caiu muito 
nestes últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, 
as poltronas da primeira classe e da axecutiva 
hoje estão um show. Eu acho que o conforto 
melhorou um milhão por cento e o serviço pio-
rou um mi-lhão por cento. O tratamento era 
muito melhor. A comida nem se fala. Eu não 
gosto de caviar, mas serviam potes de caviar, 
cas-catas de camarões e lagostas entrelaça-
das… Isso acabou. Catering, atenção pessoal, 
nécessaire, tudo isso decaiu. Acabou o gla-
-mour. Eu me lembro: quando eu não viajava 
de paletó e gravata, tinha de voar na classe 
econômica. Eu achava uma estupidez esse 
troço de paletó e gravata. Mas era considerado 
glamour, quem voava ia sempre bem vestido, 
elegante. Hoje em dia não: na pri-meira classe 
se vê cara de tênis e camiseta sem manga, pô. 
Aí também não dá, né? 

Nesses vôos todos, você alguma vez já 
enfrentou uma pane séria?

Uma vez decolamos de Congonhas e o 
motor de um BAC 1-11 da Transbrasil sim-
plesmente desintegrou. Ele não subia, pensei 
que fôssemos bater. Outra vez foi quando 
estávamos decolando do Galeão para Nova 
York num 707 da Varig, pilotado pelo mesmo 
comandante que se acidentou no Boeing da 
Varig em Paris (comandante Gilberto Araújo), 

que desapareceu no mar do Japão em 1979 no 
comando de um 707 da Varig. 

Nós perdemos um motor na decolagem. 
E era um 707-441, o PP-VJA, um daqueles com 
motores mais fracos, que já não subia muito 
bem mesmo com as quatro turbinas funcio-
nando, imagina com três e numa decolagem 
pesada como aquela (risos). Mas o Gilberto 
conseguiu retornar. Depois, no aeroporto, eu 
e outros passageiros fi zemos uma vaquinha 
para comprar uma medalha e dar de presen-
te ao comandante. Aí a Varig pediu que não 
fi zéssemos essa homenagem, porque iria fi car 
muito ruim para a imagem da companhia. 

E o caso do BAC 1-11 da Transbrasil?  
Foi muito gozado: eu estava na cabine de 

comando, sentado no jumpseat, quando o mo-
tor pifou numa decolagem com peso máximo. 
Quando vi aquilo, saí da cabine e falei para 
minha mulher, que estava sentada na primeira 

Foi muito gozado: eu estava na cabine de 
comando, sentado no jumpseat, quando o mo-
tor pifou numa decolagem com peso máximo. 
Quando vi aquilo, saí da cabine e falei para 
minha mulher, que estava sentada na primeira 

Um 
momento de 
descontração 
com Omar 
Fontana, 
presidente da 
Transbrasil, no 
escritório da 
revista.

Com Tomás Souto Correa, vice-presidente da Editora 
Abril, e Massimo Martins, diretor da Vasp.

Com o amigo 
de toda a vida, 
Elcio Estrela, 
diretor da 
Aviação da 
Revista.

Seguindo 
elegantemente 
trajado para 
uma reunião 
na Dinamarca.
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fi leira: “Me dá aquele calmante que nós va-
mos cair!”. Todos os passageiros ouviram isso 
e quase fui linchado quando voltamos ao chão 
(risos). Bem, nem sei como ele conseguiu 
retornar. O único motor funcionando já não 
agüentava mais. Hoje eu acho graça, mas na 
hora eu fi quei desesperado. Tinha certeza que 
nós íamos bater, que nós íamos cair!

Por falar em emergências, você já ha-
-via visto uma crise igual a esta que nós 
estamos atravessando?

Depende do que você chama de crise na 
aviação. Por exemplo, o número de aviões 
é até maior, o número de passageiros é maior. 
Eu acho que essa crise é uma crise de gerencia-
mento de aviação, não é uma crise da aviação. 

E você vê saída pra ela?
Ou tem saída ou vai ter uma revolução, por-

-que hoje qualquer um pensa duas vezes antes 
de viajar. O passageiro já calcula que não vai 
sair no horário, que não vai chegar no horário 
e que vai perder sua reunião, então acaba tendo 
que sair um dia antes para se garantir. Você não 
é mais dono do seu horário, isso é muito ruim. 
Eu não vejo saída a curto prazo sinceramente, 
porque você não treina novos controladores 
de vôo do dia para a noite, reforma um aero-
porto rapidamente. 

Mas essa concentração de mercado é 
uma tendência mundial, não?

Tudo bem, mas eu acho ruim. E também 
há uma coisa muito diferente: você pode 
che-gar numa Inglaterra e ter duas principais 
empresas, mas lá tudo funciona. O aeroporto, 
a reserva, enfi m, tudo funciona! Eles respei-
tam o passageiro. Na primeira declaração 
do novo pre-sidente da Infraero, ele afi rmou 
que não entende nada de aeroportos! Justo 
no primeiro discur-so ele precisava falar isso? 
Quantas pessoas na Anac entendem de avia-
ção? Aqui não funciona quase nada. Não há 
gerenciamento, falta fi sca-lização também, 
é falta de visão. 

Que conselho daria para o governo?
Colocar gente competente para admi-

nistrar nossa aviação. Caso contrário, não 
adianta dar conselho algum. E acabar com 
a corrupção e com o balcão de negócios em 
que se transformou esse setor. 

As companhias aéreas têm alguma par-
cela de culpa no apagão?

Têm, mas muito pouco… Talvez pela ga-
nância de aumentar o número de vôos, essas 
coisas… Mas têm muito pouca culpa. 

Bom, para encerrarmos nossa conversa: 
você tem algum arrependimento em relação 
à revista?

Tenho. Não poder falar às vezes o que 
quero. Se eu pudesse escrever tudo o que 
de-sejo, eu apanharia no meio da rua. Às 
vezes fi co revoltado e tem muita coisa que 
eu gos-taria de ter feito na linha editorial. Eu 
gostaria de publicar artigos sobre acidentes de 
aviões, mas esse tema aqui no Brasil é tabu. 
Eu acho fascinante o tema de segurança de 
aviação, mas no Brasil não temos indepen-
dência. Eu acho que a obrigação de revistas 
de aviação não é fazer sensacionalismo. Sou 
neutro, não polemizo. Vejo muito mal alguns 
concorrentes tirando conclusões prematuras 
sobre segurança aérea, sobre os acidentes. 
Isso eu não faço. Não acho que seja esse 
o papel de uma revista de aviação.

A internet de alguma maneira atrapa-
lhou a revista Flap?

(Exaltado) De maneira nenhuma. O prazer 
de você ler uma revista, que se tem ao olhar, ao 
passar a mão nas folhas e virá-las, isso a internet 
não proporciona. A aviação exerce um fascínio 
tamanho, que você tem que ler acariciando a 
revista, com papel de boa qualidade, como nós 
fazemos. A internet jamais vai substituir isso. 
Ou você conhece alguém que leva o laptop para 
o banheiro ou para a praia? Do ponto de vista 
de notícias, OK, isso não tem nem comparação, 
a internet é mais ágil. O nosso faturamento e 
venda em bancas não caiu em função da inter-
net, aliás, a Flap possui um excelente site, que 
vem crescendo ano a ano.

Como você vê a Flap daqui para a frente?
Eu não tenho planos, pretendo continuar  

com ela até... (Faz uma pausa) Estou com 63 
anos... Até eu conseguir fazê-la. Posso mo-
dernizar a diagramação, alguma coisa a mais, 
mas… Minha meta é apenas fazer com que ela 
continue a sair. Mas eu quero dizer que toda 
a equipe da Flap, mesmo os freelancers, são 
loucos por aviação. Nenhuma outra revista do 
setor no Brasil é assim. Essa é a principal ca-
racterística da revista: é feita com paixão por 
pessoas apaixonadas. Por isso ela não morre.

Através dos arquivos da Flap, você 
faz um trabalho notável de preservação da 
memória de nossa aviação. Há planos para 
continuar com isso?

Estou organizando uma fundação em prol 
do resgate da memória da aviação brasileira. 
Nos últimos anos tenho adquirido, em viagens 
ao exterior e com bastante pesquisa, folhe-
tos, maquetes, cardápios, fotos, documentos, 
anúncios antigos, etc. Verdadeiras antiguida-
des da aviação. Certamente sou a pessoa que 
mais investe com essas coisas no país. E quero 
mesmo organizar essa fundação.

Carlos André Spagat. Obrigado pela 
entrevista. E por todos esses anos 

da revista Flap Internacional. 

A internet de alguma maneira atrapa-
Com José 
Maria, 
secretário de 
Transportes 
de São Paulo, 
e Geraldo 
Meira, 
presidente da 
Vasp, em Le 
Bourget.

Com Roberto 
Souza Dantas, 
da Powerpack. 
Amigos 
inseparáveis.

Um agradável 
almoço com 
Rosana Dias, 
diretora de 
Comunicação, 
e Horácio 
Aragonés 
Forjaz, vice-
presidente 
executivo de 
Comunicação 
Empresarial 
da Embraer, 
na região de 
São Jose dos 
Campos.

Com Adolfo 
Bloch, 
presidente 
da revista 
Manchete, e 
coronel Ozires 
Silva , em 
Paris.

Com dois 
ministros da 
Aeronáutica, 
brigadeiros 
Carlos de 
Almeida 
Baptista e 
Sócrates 
Monteiro, à 
esquerda, 
e Wagner 
Canhedo, 
presidente da 
Vasp, à direita, 
na sede da 
revista.

‘’Piloto do 
Ano”, sonho 
de todo grande 
entusiasta da 
aviação.

Recebendo 
a medalha 
do mérito 
aeronáutico 
no grau de 
comendador.
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Alguns sentimentos 
de pesares em 
homenagem à 

Carlos André Spagat, 
fundador da 
Revista Flap 
Internacional

20/12/2021

1944 * 2021
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revistaasas 
Com profundo pesar, a Revista Asas lamenta o 
falecimento de Carlos André Spagat, jornalista 
criador da revista Flap Internacional, ocorrido
na manhà da segunda-feira (dia 20/12), em São 
Paulo (SP).
"Spagat era uma referência. Um grande co-
nhecedor da aviação, um verdadeiro mestre, e 
também um amigo" afirmou o editor da Revista
Asas, Claudio Lucchesi.
O jornalista tinha 77 anos e uma vida inteira de-
dicada ao jornalismo especializado em aviação: 
a primeira versão da Flap, inicialmente um jornal,
data de 1962, há quase 60 anos.

Meu personagem inesquecível
Carlos André Spagat, meu amigo e 

“irmãozinho”.
Nos conhecemos pessoalmente por 

ocasião da inauguração da filial da Aeromot 
no Campo de Marte nos idos da década de 
1980, durante o coquetel de inauguração. 
Foi o início de uma amizade que durou 
mais de 40 anos.

Inicialmente, tínhamos pouco contato, 
apenas em raras ocasiões, pois eram o meu 
chefe na época e o gerente de propaganda 
da companhia que faziam todos os contatos 
com a Flap e com o Spagat. 

Durante anos, mantivemos um bom 
relacionamento comercial, pois a revista 
Flap era e sempre foi o melhor veículo 
para anunciarmos devido à sua regulari-
dade, qualidade editorial e distribuição 
nos diversos nichos da aviação brasileira.

Em 2011, numa manhã de domingo, 
vi um anúncio na seção de obituários do 
jornal O Estado de S. Paulo, que haveria a 
cerimônia de Shloshim (os trinta dias após o 
falecimento) da senhora Riva Spagat, mãe 
do Carlos André Spagat. Fui à cerimônia 
render a minha homenagem e solidarie-
dade no cemitério israelita do Butantã. 
Quando o Spagat me viu acompanhando 
a cerimônia, e rezando em hebraico, ele 
se emocionou e me deu um forte abraço.

A partir dessa efeméride, o Spagat 
tornou-se meu amigo “pessoal”, como ele 
gostava de falar. Ao me apresentar a outros 
clientes da Flap, ele na maioria das vezes 
me apresentava como seu “irmãozinho” e 
contava a história de que eu fui ao Shloshim 
da mãe dele, que eu rezei em hebraico na 

Vanderlei Martins Nazareth 
Gerente Geral da divisão de produtos 
aeronaúticos da Goodyear por 41 anos.

cerimônia e seus olhos ficavam marejados. 
Me convidava mais vezes para ir vi-

sitá-lo no escritório da Flap, oferecendo 
almoços, criteriosamente preparados pelo 
chef Carlinhos, seu cozinheiro pessoal, 
junto com outros convidados do trade ae-
ronáutico, como o engenheiro Ozires Silva 
e tantos outros nomes de vulto da aviação 
brasileira, civil e militar.

Nos tornamos amigos, amigos de nos 
encontrarmos quase todos os sábados 
para almoçarmos. Íamos a vários res-
taurantes em São Paulo, mas o predileto 
dele e o meu também era o simples e 
tradicional restaurante de comida alemã, 
o Jucalemão, no Campo Belo, próximo ao 
Aeroporto de Congonhas. O prato prefe-
rido do Spagat era o kassler.

Participamos de muitas feiras de 
aviação tanto no Chile como no Brasil e, 
particularmente, a Labace, Aero Sport 
em Sorocaba e a Expo Aero Brasil, onde 
o Spagat se deliciava, principalmente nas 
edições da Expo Aero Brasil em Araras, 
lugar de que ele gostava muito. Sempre 
íamos jantar juntos com a minha equipe 
e clientes no final do dia. Participamos 
também, por diversas vezes, do evento 
Broa Fly-in, em Itirapina. O Spagat curtia 
tudo e dava ampla cobertura nas edições 
da Flap. Contratou um fotógrafo para 
fazer fotos aéreas do dirigível da Good-
year sobrevoando a Expo Aero Brasil em 
Araras, o que foi feito com maestria. Por 
diversas vezes, convidei o Spagat a ir 
comigo para o maior evento de aviação 
do mundo, a Air Venture, em Oshkosh, 
Wisconsin, mas ele não se entusiasmava 
com a ideia, alegando não se interessar 
pela aviação experimental.

O que me chamava a atenção no Spagat 
era a sua irreverência, para com tudo e 
com todos, principalmente com seus fiéis 
funcionários, chamando-os à atenção em 
público, demitindo-os e em 5 minutos os 
chamando à sua sala e os readmitindo. Ao 
mesmo tempo que isso era constrangedor 
tanto para os funcionários como para as 
visitas, também era de certa forma hilário. 
Mas o Spagat sempre foi justo e benevolen-
te com os seus fiéis funcionários, clientes 
e fornecedores. Um homem com um co-
ração enorme, apesar de não demonstrar, 

caridoso com amigos em situação difícil 
de saúde. Isso certamente conta muito na 
contabilidade lá de cima, embora ele se 
dissesse ser ateu.

Outra coisa, o Spagat tumultuava a 
vida dos garçons nos restaurantes que 
frequentávamos, durante as refeições, 
chamando-os a todo instante e reclamando 
que faltava isso ou aquilo. Geralmente era 
para pedir suco de limão e gelo que ele 
gostava de tomar com água ou com suco 
de tomate. E reclamar da demora...

Homem simples, apesar de sua riqueza 
material, simples no vestir, simples em 
frequentar balcão de padaria para comer 
uma coxinha, que ele adorava. Não tomava 
nenhuma bebida alcoólica, apenas água 
mineral com gás, suco de laranja, suco de 
tomate com molho Inglês. A meu convite, 
veio várias vezes à minha casa para sabo-
rear uma deliciosa moqueca de camarão à 
baiana, de que ele tanto gostava. Mas não 
dispensava voar internacional em primei-
ra classe, levando oito malas para trazer 
livros, folhetos e cardápios de empresas 
aéreas, como subsídio para escrever suas 
matérias para a revista. Trabalhava muito, 
dormia pouco, acordando de madrugada 
para redigir suas matérias para a revista 
e fazer o boneco da próxima edição.  Hos-
pedava-se nos melhores hotéis dos Estados 
Unidos e Europa, frequentando os melhores 
e mais requintados restaurantes de Londres 
e Paris. Um bom vivant como se costuma 
dizer. Além de aviões comerciais, ele adora-
va viajar de navio em cruzeiros de primeira 
classe, com público reduzido, e de trem de 
primeira classe. Conheceu muitos países e 
deu volta ao mundo. Uma de suas últimas 
viagens antes da pandemia foi de primeira 
classe para Dubai pela Emirates e de lá para 
Singapura. Em Singapura, embarcou num 
transatlântico para a Austrália, ida e volta. 

Depois disso, com a pandemia, as 
viagens ficaram limitadas a Sorocaba, 
Jundiaí e Itapira, todas viagens terrestres 
intermunicipais, conduzidas pelo seu fiel 
escudeiro, o motorista Paulo, o grande 
Paulo. 

Rendo a minha humilde homenagem 
à memória do querido amigo e irmãozi-
nho Carlos André Spagat, de abençoada 
memória.
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2 – Sempre 
cômico, animou 
o jantar a bordo 
oferecido pela 
Dassault Falcon 
Jet durante a 
realização de 
uma das edições 
da Labace.

3 – Roberto 
Pereira de 
Andrade foi um 
dos editores da 
revista e um dos 
mais renomados 
jornalistas 
de aviação do 
Brasil.

4 – Almoço 
oferecido pela 
diretoria da 
empresa de 
catering Gate 
Gourmet a 
Carlos Spagat.

5 - Lineu 
Carneiro 
Saraiva, um dos 
mais atuantes 
colaboradores  
da Flap durante 
décadas.

A irreverência do dia a dia de trabalho de Carlos Spagat, 
cercado por clientes, amigos e colaboradores.

6 – Ao editar a Flap 
durante quase seis 
décadas, Spagat deixou 
um legado formando 
novos apaixonados por 
aviação.

7 – Ernesto Klotzel, 
uma referência 
no jornalismo 
aeronáutico, foi editor 
da Flap durante muitos 
anos.

8 – Almoço em Santiago 
do Chile durante a 
FIDAE 2012.

9 – Lito, do Canal 
Aviões e Músicas, na 
gravação de mais um 
programa na sede da 
Flap Internacional.

10 – Gianfranco Beting, 
do canal Pandaviation 
e um dos mais assíduos 
colaboradores da 
revista, entrevistou 
Spagat em duas 
ocasiões.
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