
• • • 

-
cc 

c:::, -a= 
c::& 

~ -.... 
c::::::t -

• • • 

MEIJIORi\NDO AS 1\.1!:ROCOMlJNICAQOJ!S CONTINENTAIS 
-- -- .. 

Chegara ao Rio r a bordo do nst:ratocruiser"-l o fuE_drn:l oE_ 

da Pan lunerican World Airways 

Q,uand o Juan To Trippe, fundador e presidente da Pan ,1\merican World Air1;mys 
d esembarcar na patio do manobras do aeropar-to internacional do Galeao 1 no R1 or 
no :rtlmlha.d•o . ·1 sexta-feira ~ d ia 30 de junho 9 tern assino.lado com a sua chegadn 
ao nos so pa.{s 1, p ela seguncla vez ~ em monos de dezessois anos ; 1.un. importan.t o aeon= 
tocimento na historia das comunica~oes aoreas do Brasil. 

A sua visita desta vez - coma onfitrlao do um voe especial rodatoros e odi = 
tores llderes e dirigen"to s do esta~oos de radio dos Estados Unidos 9 pre codend o 
a inauguraqao, a 5 de julho, do nova s ervic;o do cliper ~1stratocruiser" entre Ne"" --
va York o Buenos Aires - e con.s oquencia do maior e mais luxuoso avie.o do mun,-'f o -· 
na rota do Brasile O tempo de voo entro o Rio de Janeiro e Nova York ficara r e= 
duzido paro 18 horns e 44 minutos e entre o Rio de Janeiro, Montevid6u ·e Buenos 

' Ajros para 3 horns e 5'7 minutes e 5 horns ·e 22 minutes ~ ros:pcctivamento ., 
No dia 2 d e agosto de 1934 9 Juan To Trippe encontrava- se ent r e os passageir os 

do Brazilian Clipper que amorissoa na onscada de Botafogo ~ incu gurando un: .nuvo 
s orvigo. luxuoso o rap:ido nn · :r,ota dos c.li.ppers ontre Miamli l!'l or ida~ Rio e Buenos 
11.iros (.! O grando hi.droavi ao daque los dias realizai-va a viagom de seis mil. mil.has 
de Ml llI!l1. ao Ri.o de Janeiro ,~ em quatro dj_asr diminuindo de dois dias o t empo an= 
terorme D. tc smprogo.do par ou:t ras aoronavosa 

Como tom sido sou velho hab:Lto dosde que ostabeleceu a prl mei.ro. l itlha aerca 
ontre OS Est ados Unidos e a America Lat ina; Trippe e.provel t ora O maxima d.o t empo 
de sua v i s 1 ta para observar as instalagoes a oroas existontes r ostudando t:odas as 
possibilidados para proporcionar· ao nosso pe.i s -- um &ervi~o aoroo ainda molhor on= 
tro o Brasil e os Estad os Unid os o Ncsse sentido conferencic.re. com as aut orirlo.
des govornament a :i.s e lidoros civis sobrff um programa para o ma i or desenvol v-i mcn~, 
·to da industria do turL-':mo em nosso pa:fs ~ 

Trt:ppe t CJ'.'o OJ.,o::::- tunj.dade de vcrificar pela primeir-a vez os melhcrruTient-os foi
tos n:,>, aor opor•!:;o do Gnleao.i c s:,::'." r r.0va ponto que. o I i.go. ::: cictade _ o as novn:s i n.t3 -
talagoes da cozinha ond.o s no pre:pari:;das as reJ01qoos a sorcm servi das e _bordo dos 
avt0A s da Pan American o da Panalr do Brasil ,, Rocebora relator ios ~ em prime:tra ___ -
mno? sobro outros doi s molhoramontos do importancia capital no servi ~o dos cl:Lp"" 
pers para o Rio? -:! Omo as "sleeper ettes" e o serYiqo de tarifris r eduz,i das ~ t "ip o 
turista , quo p ermitom uma economia de 24% s obre as vi agens nessasoer onaveso 

Jui:m '11er ry Trippe 1 ass i m chamado por influencia de wna ti8. chamada Juanita Tor-= 
r:r ,, quo vi veu na Ven ezuela t sempre- tev e incl:tnaqo.o por "inau guraqoes ~ des do os 
s eus dins de e studcnte -na Universidndo de Yale t ondo criou o prime iro clube de 
voo interacadomico ;, organizando a :primoira rovoada quo deu a vi t oria a esquadri ,..., 
l ha oo Yaleo 

Nascido em Seabr:i.ght ~ Nova York r a 2? de junho de 1899r Trippe pr:i ncipi ou a 
s e intorossar pela aeronautica com a idado de 10 anos , quanclo s ou pai ~ u.m ban= 
quoiro de Nova York, levou=o a uma fei.ra no interior do pa!s, na qual um uYi0. 0-

dor de cir-co fazia demonstragoes o O monino Trippe vol tou para casa e const:ru i.u 
um modol o d e aviao identico ao que tinha visto no circo,, 
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. , Trippe entrou ha Universidade d~ Y,.ale em 1~?, poreni, teve que 
abandrna-1.a quando estalou a primeira guerra . mundial L inbessab.do na 
marihha de guetia e em breve Elstava pilotan.do um aviao- de combate com 
~ Posto de duarda :Marinha~ 

Regressando A Universidade, alem das suas atividades na aviaq;o, 
jogqu no toam de futebol, editou wna revista e tomou parte em competi
qoes de nataqa6 e remo. trm a.no apos a sua formatum; em 1921, teve a sua 
p~imeira experienaia em organ.izar um.a linha aerea. Teudo como socio wn 
amigo., comprou hove velhos avioes da marinha e fundou wna companhia com 
o nome de Lo.dg Island Airways que operava, 1trincipa.lmente, em volta das 
P:ra~as de Nova York., Nossa ocasiao exerc1a :as tunqoes· de Presidente, 
piloto, gerente de vendas e, as vezes, at, de mecanico. 1 

Apezar de ter tem~nado oom a· f irma em 1925• J'tlall Trivpe ja ama;~ure
cado nas lides da aviaqao, eetava ~is do gue eonvenoid6 que a aviaqao 
cbm:erc¼al alem de constituir wna. i,6lida inversao de capital, era um meio 
:::;t~oeseario para a oonquiota da paz e i,ara um melhor entendimento interna
ot.onal0 

Em 1927 depois de lutar oontra a inoredulidade dos banqueiroa que 
oonsideravam aeus planos eomo "mais uma aventura" e rapaz de 27 anos, J'~ 
Trippe, incorporou varioa capitais intereseados e tundou a Pan AlllericaJl 
AirwayQ 1 que viria a ser mais tarde a maior empresa de transportes a~reos 
do mundo, b~m oomo, a primeira a liga.r as A,aericas e voar em volta do mun
do. 

E.m outu.~ro daquele ano a reoente oompanhia do snr. Trippe real izou o 
seu vOo hist5rioo entro Key W.-sst, Fl6rida e Hdvana, Caba, qua teve o meri-
to de ser o primeiro vOo intornaoional de horario teito por wna linha a6-
rea norte-americana. N7.o so Tri:i)pe como a reoemnasoida eompanhia tinham 
varies problemas a resol var. s6mante em 1929 ~ que a PAA , com.ec;ou real.men-~ 
tea oxpo..t1d~r as suas asaa. Aquele ano toi iJlll ano hist6rico para o snr., 
Trippe ., CCJlleQando apenas com uraa rota de 250 lililhas, entre Miumi e H.;.varta r 
doze m:;ses depois a PAA. j' posisuia, wim ~de a6rea d~ i2.~fui milhasr, tendo r 
assim, subido do ultimo para o tarceiro pbsto na esoala dos sisteinas de 
transportes a~reoe do mundo., A ma.ior realimqao naste sontido f'oi a extes•
sao das rotas dos clippers pionoiros pela costa oriental da /uiorica do sw. 
ate o Brasil. 

Era 30 de novembro do 1930 0 chogou ao Rio de J' ,,,noiro um "Sikorsky" &u38 r 
anf'ibio, transportnndo quatro tripulantes o mala postal, levand.o oito dias 
do vto de Miami ao Rio, quo O<l!lparntivamonte era uma. miniatura predeoes, . 
soro do luxuoso clipper voador dos dias atuais • 

. Pvlos fins de 1931, a P in A:11t,dcan bavia prolongado sua rota at6 
Montevideo o Buonos Aires. Ae roo.lizaqoes do snr. Trippe na A,~erioa Lati
na oonstituem hoje em dia vordadeiros tnetos historicoe na aviaqno come~ 
oial. 0 Aonde nuo axistiam aeropol'toe, engonheiros e oporatios os construi
ram, instru.ando ostnqoos de metoorologia e mdio-oomunicnqoes atim de for
mar wna infraoatrutura quo terif\ no futuro tanto vnlor para mrios gover ... 
nos dn AJ;1ericn L:-..tina, comci para a. pr6pria emprt\sa, Dosses aliceroes, 
Ti'ippe ramifioou e:f'iciente e c0ra.josomente sllt\s 11.llhas pelo mundo. A P~ 
A):ltirican foi a primeirn companhio. nerotrnnsportadora a atravessar o p;:icffioo .:, 
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Em novombro de 1.935 o Chi na Clipper voou do Sao Francisco par a Honol ulu e 
Manila., No ano de 1939- o Yankee Clipper assinalou , coma pionoiro 9 n t:ra~
vessia do Atlan tico Norte$ voan1o do Nova York para Lisboa ., prosee;uindo 
para Marselha e Southmnptono · 

Em jun..l:l.o do 1947 9 Juan Tu Trippe enviou os seus cli_ppers a vol t a 
do mundo i; estabelecend.o nova inici ativa o Durante o sogundo confli to mu n
-::1iol 9 os Estoc1os Unid os solicitoram ao snr . Trippe e a Pan iiffieri can a aju 
da de seu conhocimonto e experioncia em voos transoceonicos para a ~~a -
couso aliada em luta contra o Eixo . Os clippers transportoram pessoal e 
material para a Europa, Asia e 1'.frica . Os pilotos dos clippers fizerom. OJ]_ 
trega de bombardeiros aos ingleses na ~\:frica Ocidental. Por estes relevaE. 
tes servi~os prestados durante e guerra, o presidento Harry S. Truman con 
feriu ao snr. Trippe a to.a almejada modalha do Meri to, a mai s al ta cor:.de::" 
cora~ao civil dos Estados Unldos. 

Novonta dias depois deter r ocobido esta honra, Trippe estava no Ri o 
de Janeiro, no Palacio Itamarati~ sendo ag:raciado com a Crdem do C1--u.zeiro 
do Sul , pelo Governo Brasileiro 11por sua contribu.i~oo em :;,rol do f omento 
de rela~oes ma is estreit as ontre o Brasil e os Estados Unidos . n 

Na ceremonia de ontrega, as autoridados brasileiras d.oclararam quo 
a condecora~ao , conforic1a era om reconhecimeiito polo trabalho de Pan l1a er i 
can Airvmys o a sua associad.11 brasileira, a Panair d o Brasil, como :pionoi•·· 
ras e responsaveis pelo dosenvolvimonto do transporte aerco dentro e forn 
do pafo o Q,uatro dies antes de sua chegada ao Rio para s er condecorad o ,, o 
s nro Tri ppe fora fei to comandant;o da Ordem do Cristo, pelo GCYrerno Por·r,u
gues 7 om Lisboa. 

;:. lista de honrarias conforic1as ao i'undador da Pan .American o long0 
o impressionantoo Elo r ocebeu o famoso Trofeu Collier em .:i.937 irpelo mai or 
f eHo aviat6rio na .i:l.Illorica··· ; o Prcmio .Americana, pela ''mai or contri buiqao 
:para a .iunizado inter amoricana e Boa Vontade do qualquer cidade '.1os .tJ:1er i
t:as 9 durante o ano de 194.:4 11 ; -o promio 11Robert Dollar MomoriaP' pol a distin 
guida contribui~ao pc1ra o progresso do comorcio exterior runoricnno ; o pre:: 
rnio 1'Vlilbur Wright Momortal" e a modalha ''Daniel Guggenhei m" em 1941 pelo 
11des onvolvimento e sucesso 1.os tr'J.IlSportes oceanicos." 

Juan To Tri ppe tambcm recebeu o premio "Artur William Memorial" pc •• 
la sua atuaqao como pionciro dos servi~os quo pormi tiram o maxima de segu-" 
r anqa em voos transoceanicos; medal.ha de ouro do Instituto Nacional 1o Ci 
enci as Socia is e o trofeu de oviaqao 11Harman1' pelo papel desempen.J.'1.ado polo 
Pan .:unorican duranto o :pcrio:io :le 1940-1946 de auxilio a vit6ria aliad.a . 
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