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“Que cada pessoa, que
cada criança, tenha

São Paulo, 30 de Março de 2017.

educação para ter
oportunidade de chegar lá

À
Empório Diet e Orgânicos
contato@emporiodieteorganicos.com.br

Caro Senhor Marivaldo Campos Brito,

na frente, não ter fome,
não ter diferenças sociais,
justamente porque é a
Educação que faz com que

Há 11 anos, no dia 29 de Março de 2006, o Brasil decolava junto
comigo, rumo ao espaço, da plataforma 01 do Centro de Lançamento
de Baikonur, no Cazaquistão.

isso tudo desapareça.

Muita coisa aconteceu depois daquela missão, mas a determinação
em lutar pela Educação, Ciência e Tecnologia do país continua firme, da
mesma forma como expressei no vídeo transmitido a todos os
brasileiros, diretamente do espaço, em 07 de Abril de 2006 (frase final
do vídeo transcrita ao lado).

ser resolvidos se tivermos

Assim, em 2010, a Fundação Astronauta Marcos Pontes
(ASTROPONTES) foi criada exatamente com esse propósito: promover
Educação, Ciência e Tecnologia para melhor qualidade de vida.
Dentro desse contexto, nos próximos dias 10 e 11 de Junho de
2017, a Fundação ASTROPONTES, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Bauru, realizará a edição 2017 do evento Arraiá Aéreo
Inspirando Gerações:
O ARRAIÁ AÉREO INSPIRANDO GERAÇÕES, está na sua terceira
edição.
Em 2014, o evento reuniu, segundo contagem da Polícia Militar,
mais de 25 mil pessoas, em 2015 mais de 40 mil
(www.eventoaereo.com.br). Devido ao seu grande sucesso, a
ASTROPONTES e a Prefeitura de Bauru decidiram transformá-lo em
um evento anual do calendário oficial da cidade com abrangência em
toda a mesorregião de Bauru, o que inclui 56 cidades.
Em 2017, o Arraiá Aéreo reunirá, em um só evento, duas festas
tradicionais: o Show Aéreo, com diversas atividades ligadas à Aviação,
Educação, Ciência e Tecnologia e a Festa Junina, com as tradicionais
barracas de comidas típicas, brincadeiras e atrações artísticas culturais.
A entrada do show aéreo será a doação de 01 kg de alimento (que
serão entregues às Instituições de caridade de Bauru) e será realizado
nas dependências do Aeroclube de Bauru, no Sábado dia 10 de
junho de 2017, das 14h às 21h e no Domingo dia 11 de junho de
2017, das 09 às 19 horas. O público esperado é de 50 mil pessoas.

Todos os problemas podem
uma Educação forte no
País, se cada pessoa
souber exatamente o que
quer e tiver condições de
trabalhar e lutar pelos seus
direitos e pelas coisas que
acredita.
Então, é isso que vou fazer
quando retornar a Terra.
Educação, esta a minha
MISSÃO a partir de agora”

Astronauta Marcos Pontes
Estação Espacial Internacional

7/abril/2006
Já estão confirmados o apoio e a presença de diversas organizações
militares e civis, incluindo: Unidades da Força Aérea (Academia da
Força Aérea, IPEV, Quarto ETA, CECOMSAER, ITA, Banda Militar,
Rádio FAB FM, aeronaves, lançamento das equipes de paraquedismo
etc.), Unidades do Exército Brasileiro (CAVEX, IME, AMAN, Carros de Combate, etc.), Unidades da Marinha do
Brasil (Comando Aeronaval, passagem de aeronave A4 , Escola Naval, etc.), Polícia Militar de São Paulo (Águia,
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Tático, Florestal, Bombeiros, Rodoviária, etc.), ACRO (Associação Brasileira de Acrobacias), Universidade de São
Paulo (USP) e outras universidades, Sindicato Nacional dos Aeronautas, IATA, Associação Brasileira de Pilotos
Civis, TV TEM (Filiada à TV Globo), TV Prevê, entre outros (a lista cresce dia a dia).
Para 2017, o evento foi bastante ampliado e, desta forma gostaríamos de convidá-lo a fazer parte como
voluntário da equipe organizadora do evento, sob a responsabilidade de captar patrocinadores, apoiadores
e parceiros locais e da região para o Arraiá Aéreo Inspirando Gerações 2017.
O evento é realizado exatamente no aeroclube onde, ainda quando criança, surgiu minha inspiração para meu
sonho de voar, admirando as manobras dos gloriosos T-6 Texan da Esquadrilha da Fumaça. Hoje, minha trajetória
de vida também é usada para inspirar jovens para o estudo e para a escolha de carreiras militares e de tecnologia.
Certamente, fica fácil perceber o quanto considero este evento especial, como parte da minha história de vida e no
esforço atual para a inspiração de milhares de jovens brasileiros que, como eu, vêm de famílias humildes, mas têm
o sonho de ser pilotos e defender o país.
Certamente, além da agenda positiva ligada à Educação e ao Civismo, valores de que o país é tão carente
atualmente, o evento também será uma ótima oportunidade de network e desenvolvimento profissional para todos
os participantes.
Agradeço imensamente pela sua adesão ao projeto "Arraiá Aéreo Inspirando Gerações". Isso, realmente,
constrói o Brasil do Futuro!
Atenciosamente

–––––––––––––––––––––––––
Marcos Pontes, Ten. Cel. R1
Astronauta Brasileiro
Presidente do Conselho Curador

Contatos Pessoais:
São Paulo:
(11) 3773.8679
(11) 96434.2176
(11) 98181.9983 (Christiane)

E-mails:
coach.marcospontes@gmail.com
dir.pres@astropontes.org.br

Sites:
www.astropontes.org.br
www.marcospontes.com.br
www.facebook.com/astronauta.marcospontes
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