
Relato do Aluna/Piloto Gaby Teclak – Dia 14/04/2019 

E pensar que tudo começou há cinco anos com uma simples visita ao Aeroclube de Bebedouro 

no 56º Campeonato Brasileiro de Planadores, quando tive a oportunidade de conhecer 

pela primeira vez a sensação de estar dentro de um planador. Com muita paciência o 

piloto Marcio Jose Martins colocou o paraquedas em minhas costas e então dentro do 

planador me explicando um pouco de cada instrumento, sensação maravilhosa mesmo 

que ainda no chão. Ali naquele momento nascia um sonho VOAR. Sonho este que viria 

a se realizar a exato um ano após, quando passando de moto pela rodovia Brigadeiro 

Faria Lima pude ver um planador vir para pouso na minha frente. Entrei no aeroporto 

para acompanhar mais de perto uma operação quando por convite do piloto Marco 

Antônio Disicco fui finalmente voar, meu Deus, que sensação, eu ali voando como os 

pássaros, em uma maquina sem motor naquele silencio. Um mês depois estava com 

meu cma valido e começava uma longa jornada, primeiro para passar na banca da 

Anac, foram quatro provas até finamente conseguir a sonhada aprovação. Após isto foi 

mais um ano de apertos para conseguir bancar os voos, veio o projeto Voa São Paulo II 

na qual não pude participar por já estar matriculada no Clube mas depois de tanta luta 

no inicio de março de 2019 dei inicio as aulas de voo, com muita persistência e ajuda 

de muitas pessoas finalmente o dia tão esperado chegou, o voo solo, aquele dia que 

não sairá da memoria, 13 de Abril de 2019. O dia amanheceu chuvoso, não esperava 

que fosse consegui voar, cheguei tarde ao aeroclube, mas mesmo assim no tempo de 

Deus aconteceu, no fim de tarde maravilhoso só eu e o planador, o reboque foi um 

pouco sofrido, mas após chegar ao 600m me desliguei do avião e ali naquele momento 

apreciando o por do sol só conseguia agradecer por tudo que passei e por ter 

alcançado meu sonho, foi uma sensação indescritível com total segurança devido aos 

maravilhosos instrutores tive, depois de um rápido voo o pouso perfeito. Gostaria de 

agradecer a Deus, a minha família por me apoiar, meu pai por me ajudar em cada voo 

meu namorado por não me deixar desistir e a todos os amigos que passaram por aqui 

e me ajudaram de alguma forma, muitos estão longe, mas com todo coração tudo o 

que tenho a dizer por este dia é Obrigado!   


