ENSINANDO OS MELHORES
Schaffhausen, 15 de outubro de 2020 – O programa da Navy Fighter Weapons School, também conhecido
como TOPGUN, no qual a Marinha dos EUA treina os melhores pilotos, é uma clássica história de sucesso
americana. Desde a sua formação, em 1969, ensinou aos melhores aviadores navais dos Estados Unidos a se
tornarem ainda melhores pilotos e, acima de tudo, excelentes instrutores.
Em resposta ao desempenho na Guerra do Vietnã, a
liderança da Marinha dos EUA decidiu desenvolver uma
nova doutrina tática para o combate aéreo. O programa
da Navy Fighter Weapons School, também conhecido
como TOPGUN, foi estabelecido em 3 de março de
1969 na antiga Estação Aérea Naval de Miramar, em
San Diego, na Califórnia. A cada dois meses, quatro
tripulações F-4 Phantom eram treinadas e, após a
conclusão do curso, retornavam às suas unidades para
transmitir o que aprenderam. Este conceito provou ser
tão útil que continua a existir até hoje. Em 1996, o
programa TOPGUN foi integrado ao Naval Strike and Air
Warfare Center (NSAWC) na Estação Aérea Naval de
Fallon, em Nevada, mais tarde sendo renomeado como
Naval Aviation Warfighting Development Center
(NAWDC).
Atualmente, o programa TOPGUN realiza todo ano
cerca de três a quatro aulas com duração de doze
semanas. O curso é projetado para treinar pilotos e
tripulações aéreas experientes. Ele abrange todos os
aspectos da combate áereo, incluindo táticas e
técnicas fundamentais. O treinamento em combate airto-air, que coloca os novos alunos contra os já
qualificados instrutores TOPGUN, é um elementochave.

Em vez de apenas aperfeiçoar as habilidades de voo
dos indivíduos, a ênfase do curso consiste em ensinar
cada participante a se tornar um melhor instrutor.
Mesmo que o TOPGUN treine apenas um grupo seleto
de pessoas por ano, seus conhecimentos e
experiências respingam em diversos pilotos de caça
táticos e até mesmo na tripulação aérea da Marinha dos
EUA e no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados
Unidos.
Desde que o TOPGUN foi estabelecido em 1969, mais
de mil participantes se formaram com sucesso no
programa. Eles fazem parte de um círculo exclusivo e
indiscutivelmente qualificado dos melhores pilotos de
caça do mundo. Para eles, o programa TOPGUN é
muito mais do que apenas um treino militar; é também
um treinamento que eles podem aplicar em suas vidas
cotidianas. Esforçar-se para buscar a excelência, aceitar
o fracasso e aprender com ele são apenas alguns das
lições que os graduados levam com eles ao deixar o
deserto de Nevada.
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Em 1868, o relojoeiro e empresário americano
Florentine Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça
e fundou a International Watch Company em
Schaffhausen. Seu sonho visionário era combinar
métodos avançados de fabricação americana com o
artesanato dos relojoeiros suíços para fazer os
melhores relógios de bolso de seu tempo. Ao fazer
isso, ele não apenas estabeleceu as bases para a
abordagem de engenharia exclusiva da IWC, como
também estabeleceu a produção centralizada de
relógios mecânicos na Suíça.
Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC
Schaffhausen desenvolveu uma reputação de criar
complicações funcionais, especialmente cronógrafos e
calendários, engenhosos, robustos e fáceis de usar.
Pioneira no uso de titânio e cerâmica, hoje a IWC é
especializada em caixas de relógios fabricadas com
materiais avançados, como titaniumaluminide e
Ceratanium™. Seguindo o princípio de “a forma segue
a função”, em vez da decoração, as criações
atemporais da fabricante de relógios suíço incorporam
os sonhos e as ambições de seus proprietários,
enquanto eles viajam pela vida.
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Imagens da coleção TOP GUN podem ser
encontradas em press.iwc.com
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A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando
medidas para minimizar seu impacto no meio
ambiente,criando relógios intrinsecamente sustentáveis,
construídos para durar gerações. A empresa se orgulha
em treinar seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros,
além de oferecer um excelente ambiente de trabalho para
todos os funcionários. A IWC também faz parceria com
organizações que trabalham globalmente para apoiar
crianças e jovens.
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