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A região norte paulista tem uma das melhores meteorologias para os voos em planadores no
estado de São Paulo, sendo assim, nos últimos dias tem ocorrido recordes com decolagens em
Bebedouro SP.

O Aeroclube de Bebedouro é um dos mais movimentados aeroclubes do estado de São Paulo
e serve de base e apoio para os voos de planadores de vários pilotos e suas equipes de todo
Brasil e encerra a temporada da OLC 2020 em primeiro lugar no Brasil e na América do Sul.

Entre os anos de 2008 e 2011 o Aeroclube de Bebedouro não aparecia entre os 10 primeiros
colocados na OLC, a mudança ocorreu no ano de 2012, onde ficou em 3º lugar, no ano de
2013 assumiu o 1º lugar, em 2014 o 2º lugar, em 2015 o 1º lugar, em 2016 o 2º lugar e desde o
ano de 2017 tem se mantido em primeiro lugar na OLC Brasil.

Os pilotos que decolaram do Aeroclube de Bebedouro superaram a marca dos 115 mil km
navegados (o dobro do ano de 2019) com 52 pilotos cadastrados, 650 voos e 125.550 pontos
na OLC 2020. O Aeroclube de Bebedouro foi campeão em todos os números da OLC Brasil e
América do Sul segundo a FBVP.
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No dia 27/09, mais dois recordes brasileiros em Bebedouro: o Piloto Fábio Pimenta conquistou
o recorde de velocidade em triângulo FAI (300km) com média de 135,98 km/h, com o planador
B2 e o Piloto Itamar Lessa conquistou o recorde de velocidade em triângulo FAI (500 km) com
média de 133 km/h, com o planador MV. Já no dia 04/10, o Piloto Henrique Navarro conquistou
o recorde do triângulo FAI (100 km) com média de 168 km/h, com o planador N1.

Nos últimos meses foram várias as insígnias FBVP conquistadas por Pilotos em Bebedouro,
pois as condições meteorológicas estavam perfeitas para os voos.

No período de 05 a 19/09/2020 a FBVP e o Aeroclube do Planalto Central realizaram o 62º
Campeonatos de Voo em Planadores etapa Centro-Oeste e o Brasileiros em Luís Eduardo
Magalhães/BA e Bebedouro foi representado pelos Pilotos Navarro, Shigueno, Kunath, Fábio
Pimenta, Heber, Talles e suas equipes Kinonis, Marcos, Coelho, Latorre, Kunath e Teclak.

Para finalizar: voar em uma aeronave sem motor, impulsionada pela energia solar
(aquecimento do solo e desprendimentos do calor até a formação das nuvens) e que utiliza o
vento para percorrer grandes distâncias. Assim é a prática do voo a vela, também conhecida
como volovelismo. O esporte assemelha-se às competições de vela náutica: vence aquele que
percorrer mais rápido uma distância pré-determinada – o que ficou muito mais fácil e prazeroso
com os modelos mais modernos, que chegam aos 300 km/h.

Nas palavras do Presidente do Aeroclube, Angelo Hermini “Galera, encerrada a temporada
2020 do voo a vela! Mais uma vez parabéns a todos, pilotos, equipes, instrutores,
colaboradores e Diretoria! Mais uma vez em primeiro lugar no Brasil com mais de 115.000 km
navegados!

*** O Online Contest (OLC) é o principal registrador dos voos a vela no mundo e seus registros
são contabilizados entre setembro do ano anterior e setembro do ano vigente; com o
encerramento das competições oficiais da FBVP (Federação Brasileira de Voo em Planadores)
e dos registros da OLC, foram divulgados os aeroclubes que se destacaram.

Venha voar de planador, e inicie o curso no Aeroclube de Bebedouro: Um piloto detentor
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de Licença de
Pilot
o de Planador
poderá abater suas horas nos cursos para obtenção da Licença de Piloto Privado de Avião
(diminuição de 10 horas), Piloto Comercial de Avião (diminuição de 30 horas) e para a Licença
de Piloto Agrícola (diminuição de 200 horas).

Venha visitar o Aeroclube de Bebedouro.

O Aeroclube de Bebedouro está aberto para visitas monitoradas. Durante a visita, as pessoas
têm o primeiro contato com a aviação civil, podendo conhecer de perto os aviões e os
planadores. O aeroclube de Bebedouro está localizado no Aeroporto Municipal Comandante
Luís Martins de Araújo (SDBB) em Bebedouro SP na Rodovia Brigadeiro Faria Lima - km 384 Bebedouro/SP. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3044-2122, (17)
99221-7614 ou pelo e-mail: secretaria.aerobebedouro@gmail.com / site
www.aeroclubebebedouro.com.br / Face:
https://www.facebook.com/Aeroclube.Bebedouro/
/ instagram:
https://www.instagram.com/aeroclube.bebedouro/

Texto: Márcio José Martins – MTB: 78.950 - Diretor de Comunicação do Aeroclube de
Bebedouro SP / fotos: Na Base da Nuvem/ Aeroclube de Bebedouro/Tiago
Bernardes/Macatuba e demais colaboradores.
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