FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOO A VELA - FBVV
Atividades administrativas 2016/2017
2016
Conselho de Direção:
Presidente: Celso Luiz Cardoso Vilarinho (Clube de Voo a Vela Academia da Força
Aérea/CVV-AFA)
Vice - Presidente: Valéria Caselato (Aeroclube de Voo a Vela CTA/CVV-CTA)
Tesoureiro: Marcos Affonso Junqueira (Aeroclube de Bebedouro)
Vice-Tesoureiro: Júlio Cesar Ribeiro (Aeroclube do Planalto Central/APC)
Diretoria
Diretoria de Materiais: Carlos Eduardo Thomaz Del Hoyo Menezes "Du" (Aeroclube de
Marilia)
Diretoria Técnica e Esportiva: Fabiano Aroeira de Almeida (Aeroclube do Planalto
Central/APC) e Andre Lautert (Aeroclube de Palmeira das Missões)
Diretoria de Campeonatos: Felipe Bonfanti de Barros (Aeroclube de Bento Gonçalves)
Diretor de Operações e Treinamento: Ben-Hur Saraiva (Clube de Voo a Vela Academia
da Força Aérea/CVV-AFA)
Diretoria de Projetos: Antoniebi Vieira Torres (Aeroclube de Tatuí)
Diretoria de Comunicação: Umberto Goularte (Aeroclube do Planalto Central/APC) e
Angelo Hermini (Aeroclube de Bebedouro)
Filiados:

14 Aeroclubes

Inscritos: 69 Competidores
75 Volovelistas
Publicação do Manual Esportivo 2016, após apresentação aos pilotos.
Reuniões na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude para a viabilização do Projeto
Voa SP II.
Implementação da Norma 01/2016, com o objetivo de regulamentar o artigo oitavo do
Manual Esportivo da FBVV, otimizando a utilização dos planadores e intensificando o
treinamento dos pilotos filiados, possibilitando a criação do grupo 2, além do detentor,
e do grupo 3, voltado a utilização do planador mediante requisitos para cada modelo
de planador (Discus e PW5) e mediante a um valor por hora voada.
Doação dos arquivos e insígnias do Aviador Acácio Maurício de Oliveira Neto.
Submissão e aprovação do Projeto Voa SP II.
Envio do pedido de idade mínima de 16 anos para o Curso de Piloto de Planador no
CBAer.
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No dia 01/12/2016, o Presidente Celso Vilarinho, solicitou afastamento por problemas
de saúde, e a Vice Presidente Sra. Valeria Caselato, assumiu a presidência em
exercício.
Na realização do 58º Campeonato Brasileiro de Voo a Vela, em Palmeira das
Missões/RS, a FBVV estava presente com a presidente em exercício, Valéria Caselato.
Este campeonato foi realizado com verba do Projeto Novo Santos Dumont, sob o
patrocínio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério dos Esportes, no valor de R$
41.000,00 (quarenta e um mil reais).

2017
JANEIRO
No dia 08 de janeiro de 2017, o presidente Sr. Celso Vilarinho renunciou, sendo que a
Sra. Valéria Caselato, assume a presidência.
Neste dia foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, cujos assuntos incluía
finalizar a ata da assembleia realizada no dia 12/04/2016, e discutir e promover as
alterações estatutárias propostas pelo Conselho de Administração, para atendimento
das exigências impostas pela Portaria do Ministério dos Esportes nº 224, , de 18 de
setembro de 2014, com vistas a permitir que a FBVV possa prosseguir habilitada para
receber recursos políticos federais de incentivo o esporte.
Realização de uma reunião em parceria com a CAB, no dia 10/01, no SINDACTA IV,
em São Paulo. Nesta reunião foram apresentados os problemas do aerodesporto em
relação ao Espaço Aéreo, onde defendemos o aumento do Espaço G, conceito FUA,
área da AFA, e espaços compartilhados.
No mês de Janeiro foram realizadas as rescisões de trabalho das funcionárias Walkiria
Zamarioli e Suele Silva. Sem projetos em andamento, a manutenção de duas
secretarias oneravam sobremaneira o ativo da FBVV.
FEVEREIRO
Para a substituição das secretárias foi contratada a Sra. Celia Duarte.
Em fevereiro de 2017, a verba destinada ao Projeto VOA SP II foi liberada, e assim o
Projeto pode iniciar com a seleção dos candidatos. Foram 1810 inscrições em 1 mês, e
foram selecionados 200 candidatos para os voos de avaliação, e destes foram
selecionados 45 candidatos.
Revisão da Norma 001/2016, para correção de algumas situações, e sua implantação
na disponibilidade dos planadores.
No dia 10, estivemos em Guarulhos reunido com o Cel. Wanderley, Jay Farias, Sergio
Bassi e Gabriel Ferraz, para entender a situação do GROB do Aeroclube de Palmeira
das Missões, que esta na Itália. Este planador foi adquirido no Projeto Planador 2010,
sendo que desde essa época, ele se encontra na Itália. Também foi conversado sore a
homologação do GROB do Aeroclube de Balsa Nova, adquirido no mesmo projeto, e
ainda sem atividade.
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No dia 16/02 a FBVV esteve presente na reunião do DECEA, com a presença do vicepresidente da FAI, Sr. Álvaro de Orleans e Bourbon. Após a reunião do DECEA,
estivemos em reunião com o Sr. Álvaro e todos os representantes do aerodesporto.
Nesta ocasião, a FBVV solicitou a ajuda do Sr. Álvaro para o problema do GROB do
Aeroclube de Palmeira das Missões/RS, que se encontra na Itália.
No dia 26 foi realizada a Convenção Nacional de Voo a Vela - CNVV, em
Bebedouro/SP. Neste evento, tivemos as seguintes atividades: Curso de manobras
avançadas com Henrique Navarro, e o lançamento do seu livro “Voo a Vela – voando
mais rápido e mais longe”, palestras sobre Espaço Áereo (Thomas Milko), Alternatvas
para redução de custos operacionais (Sergio Bassi), Impacto do uso do simulador
(Celso Vilarinho e Renato Martella), Nixus Project (Paulo Iscold e Sergio Andrade),
Experiência de um Chief Stewart" e "Recordes e Insígnias FBVV e FAI" (Renato
Tsukamoto), e o Campeonato Regional.
MARÇO
Foi extinguidas algumas Diretorias da FBVV: Diretoria de Campeonatos, Diretoria de
Projetos.
No dia 08, a FBVV esteve presente em Brasília/DF para a primeira reunião da
Regulação do Aerodesporto, na ANAC. Nesta reunião esteve presente a Sra. Valéria
Caselato e o Sr. Renato Tsukamoto, e aproveitando a ida a Brasília, a FBVV entregou
um parecer sobre a idade mínima no Voo a Vela, para o Senador José Maranhão
incluir no novo CBAer. Nosso parecer entrou na pauta do CBAer. Como consultor do
Voo a Vela, foi designado o Sr. Renato Tsukamoto.
No dia 09 foi rescindido o contrato de consultoria com a empresa Palas Athena, de
propriedade da Sra. Fernanda Monturil.
Recebimento dos valores pelo Aeroclube de Bebedouro, relativo ao combustível
utilizado no Campeonato Brasileiro de 2015, e que se encontrava em débito.
Intermediação da transferência de duas aeronaves do Aeroclube de Santa Maria/RS,
sendo um KW1 destinado ao Aeroclube de Bebedouro/SP, e o KW2 para o Aeroclube
de Balsa Nova.
No dia 25 foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária para apresentação das
contas de 2016. Entretanto o balanço não estava consolidado, sendo somente
apresentado os balancetes, e em junho foi definitivamente apresentado todo o balando
2016.
No dia 29/03 participamos do 1ª Edição do Prêmio CAB – Brasil dos Esportes Aéreos,
no Rio de Janeiro, com os homenageados do Voo a Vela.
ABRIL
No dia 06 foi realizada uma reunião no DECEA, no Rio de Janeiro, com o Brigadeiro
Luís Ricardo, onde foram apresentadas aos problemas relacionados ao Espaço Aéreo
de todos os aeroclubes de voo a vela, sejam filiados ou não.
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Contato com Alessandro Bruttini, inspetor credenciado pela Autoridade Aeronáutica
Alemã, e residente perto de Foligno, para juntos encontrarmos uma solução para o
GROB da Itália, com a intervenção do Sr. Álvaro de Orleans e Bourbon.
Realizada a 59º Campeonato de Voo a Vela do Sudeste, em Rio Claro/SP, em dois
finais de semana seguidos, aproveitando o feriado da Semana Santa e Tiradentes. A
presença dos competidores foi mínima (5 pilotos), e a meteorologia foi razoável, o que
foi suficiente para validar esta etapa do campeonato.
MAIO
Com o término dos voos de avaliação do Projeto VOA SP II, e selecionados os 45
candidatos para participar, foi realizado um churrasco para marcar o inicio do Projeto
Boa SP II, no Aeroclube de Rio Claro, com a participação dos alunos, presidentes de
aeroclubes, instrutores e convidados. Neste evento foi realizadas palestras com o Sr.
João Alexandre Widmer (Batata) e o Sr. Claudio Schmidt.
A partir de maio, a FBVV alterou os delegados do Voo a Vela na FAI. Atualmente são
delegados a Sra. Valeria Caselato e, o Sr. Sergio Bassi, como substituto. Os
delegados anteriores eram o Sr. Thomas Milko, e José Eduardo Pontes, como
substituto. Recebemos as informações enviadas pela FAI, e mantemos a um canal de
comunicação mais estreito.
JUNHO
No dia 01 foi registrado o estatuto alterado de acordo com a Portaria do Ministério dos
Esportes nº 224, , de 18 de setembro de 2014, com vistas a permitir que a FBVV possa
prosseguir habilitada para receber recursos políticos federais de incentivo o esporte, foi
registrado e sendo disponibilizado no site da FBVV.
No dia 07 foi realizada a visita no Ministério dos Esportes para a solicitação de
prorrogação da prestação de contas do Projeto Novo Santos Dumont. No dia 08 a
FBVV participou do 1º Workshop da Lei de Incentivo ao Esporte, promovido pelo
Ministério dos Esportes, em Brasilia/DF.
Por uma informação de um sócio do CVV-CTA, foi localizado o guincho no MAB –
Museu Aeroespacial Brasileiro, abandonado no estacionamento e sujeito as
intempéries de chuva e sol. A FBVV solicitou o guincho por um contrato de comodato
por 2 anos, sendo renovado a partir da conveniência e anuência das partes. O guincho
foi enviado para o Aeroclube de Bebedouro, entretanto como não foi possível reformalo neste aeroclube, ele foi transferido para o Aeroclube de Rio Claro, onde o orçamento
para a reforma foi calculado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). No ano
que vem será divulgado as condições para a e forma e a consulta para os aeroclubes
filiados que se interessarem no guincho. A equipe responsável pelo Guincho é
composta por Carlos Eduardo Del Hoyo (Diretor de Materiais), Fabiano Aroeira (Diretor
Esportivo), Sergio Lousada Jr (Representante dos Atletas) e Ricardo Freitas
(mecânico).
No dia 29 foi realizada uma reunião entre DECEA e FBVV, no tocante as demandas
apresentadas pelos Aeroclubes CVV-CTA, Bauru e Marília, com a presença dos
presidentes dos dois primeiros aeroclubes, incluindo a solicitação do Aeroclube de
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Balsa Nova, na região de Curitiba, para que se fosse possível alguma intervenção na
situação presente, aproveitando o fato da mudança da TMA. A pauta consistia em: 1.
Dispensa de FPV para o CVV-CTA e deslocamento da REA MIKE em SDIP; 2.
Transponder específico para planadores; 3. Áreas TMA-BU; 4. Radio Aeroclube de
Marilia. 5. Aeroclube de Balsa Nova. As orientações foram importantes para direcionar
algumas ações que poderemos implementar no futuro.
Realizamos o levantamento dos IPE 02, com certificados de cumprimento dos boletins
referente aos pinos da longarina da asa, e foram localizados dois pinos restantes e que
foram enviados do Aeroclube de Itápolis para a sede da FBVV.
Intermediação com ANAC, para a transferência de 2 Aeroboeros 180, sem matricula,
de Maricá/RJ para o Aeroclube de Bento Gonçalves/RS, para o conserto do rebocador
após um acidente.
JULHO
No dia 06 foi realizada uma reunião na ANAC, em São Paulo, com o Sr. Hugo Velter,
do Patrimônio, para os esclarecimentos a respeito das aeronaves da ANAC, e que são
utilizadas pelo Voo a Vela: Aeroboero 180, Kw1, Kw2, SZD 48 Jantar, Ximango.
No dia 19 foi realizada em São Paulo, no auditório do DECEA, a “Reunião
Participativa – Regulação de Aerodesportos”, com a participação de todas as
federações e associações do aerodesporto. A FBVV estava presente, sendo designado
o Sr. Sergio Bassi para expor as sugestões do Voo a Vela, apos a apresentação dos
itens sugeridos. As sugestões enviadas pela FBVV, foram aceitas em 90%, e
reconhecido o valor do voo a vela como porta de entrada para a aviação civil. Algumas
sugestões aceitas: idade mínima de 16 anos, licença de instrutor de planador por 36
meses.
Intermediação para o compra do aileron do GROB Twin Astir, do Aeroclube de Balsa
Nova.
AGOSTO
Finalização do Projeto Novo Santos Dumont no Ministério dos Esportes, sob a
consultoria de Veronica Choas.
Consulta aos pilotos pertencentes ao Ranking Nacional para a participaçãoo do 2th
PanAmericano na Argentina, de 03 a 15 de dezembro/2017. A equipe será composta
pelos seguintes pilotos: Egon Rehn, Claudio Schmidt, Fabio Pimenta, André Lautert,
Renato Stefanuto, João Alexandre Widmer. Para este evento foi desenvolvido o
uniforme da FBVV, e as camisetas alusivas ao evento, pelo piloto Marco Ruótolo.
Como chefe de delegação estará a Sra. Valéria Caselato, e mantendo contato para a
realização do 4th PanAmericano no Brasil.
Convênio com a editora ASA para a venda de livros do Voo a Vela. Início da
implementação da Loja Virtual da FBVV, sob a responsabilidade de Christine Gabler:
www.planadorbrasil.com.br.
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SETEMBRO
Realização do 59º Campeonato de Voo a Vela do Centro-Oeste e o 59º Campeonato
Brasileiro de Voo a Vela, em Formosa/GO. Houve a participação de 27 planadores em
três classes: Open, Racing e Clube. Primeiro campeonato em que um planador da
FBVV (PW5) foi disponibilizado para um filiado competir. Neste campeonato foi
realizado o 1º Grand Prix, no Brasil, com os planadores SZD 48 Jantar.
Realização da eleição para Representante dos Atletas. A eleição foi realizada
virtualmente, sendo que houve somente um candidato, sendo aclamado por 12 votos,
como representante dos atletas, o Sr. Sergio Lousada Jr.
OUTUBRO
Reunião na Academia da Força Aérea – AFA, com o Brigadeiro Baccarin, para a
realização da 28ª Prova AFA.
Publicação da Filiação 2018, com vantagens oferecidas aos filiados, tanto aeroclubes,
quanto pilotos, em relação a seguros, brindes e facilidades.
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Convite ao Aeroclube de Erechim para a realização da 60º Campeonato de Voo a vela
do Sul, devido a impossibilidade do Aeroclube de Palmeira das Missões em organizálo.
Intermediação para a transferência do IPE 02 do Aeroclube de Uberaba/MG, que se
encontra no Aeroclube de Pará de Minas/MG, para o recém criado Clube de Voo a
Vela no Aeroclube de Rio Pardo/SP.
NOVEMBRO
Realização da 28ª Prova AFA, em parceria com CVV-AFA. Participação de 13 pilotos
em 2 classes: Open/Racing e Clube/KW1.
No dia 07 foi realizada uma reunião na ANAC, no Rio de Janeiro, com o setor de
Homologações de Escolas. O objetivo da reunião foi levantar subsídios para
estruturarmos o nosso setor de ensino e oferecer a nossa experiência e visão sobre o
funcionamento e formalização dos cursos oferecidos pelos aeroclubes no que tange o
voo a vela. Temos também percebido que muitos dos nossos aeroclubes afiliados
enfrentam dificuldades nos processos de homologação tanto inicial como na renovação
e queremos nos aparelhar para poder oferecer mais apoio e orientação a eles nesse
sentido.
Realização do 60º Campeonato de Voo a Vela do Sul, em Erechim/RS, de 17 a 25 de
novembro, com a presença de 8 pilotos, e 5 dias de provas. A FBVV esteve presente
na abertura, apoiando o evento , que se realizou pela primeira vez em Erechim/RS.
No dia 23/11 participamos da reunião com ANAC, em São José dos Campos/SP, no
Setor de Aeronavegabilidade, com a presença da Sra. Valéria Caselato, Sr. Renato
Tsukamoto, Sr. Sergio Bassi, Sr. José Nelson Ferraz, estes pela FBVV, e Sr. Mario
Igawa e Sr. Pedro Paludo, pela ANAC. Nesta reunião que foi realizada para
discutirmos sobre o cumprimento da IS 21.17, que trata sobre planadores e
motoplanadores para competições e exibições, e IAM e CA dos planadores serem
realizadas pelo MMA ou engenheiro habilitado. Em relação ao assunto do voo de
aeronaves experimentais sobre áreas densamente povoadas, não obtivemos notícias
positivas, e estaremos encaminhando um parecer técnico para a diretoria da ANAC em
Brasília/DF. Entretanto, conseguimos incluir a FBVV no grupo de Manutenção de
Planadores e Motoplanadores, e assim contribuirmos para conquistas nesta área.
DEZEMBRO
Participação da equipe brasileira no 2th Campeonato PanAmericano de Voo a Vela,
em Adolfo Gonzales Chaves, na Argentina, composta de 13 integrantes entre pilotos,
equipes, e apoio.
Até a data de 15/11/2017, temos:
Filiados:

16 Aeroclubes

Inscritos: 83 Competidores
81 Volovelistas
Projeto Voa SP II: 4 licenças de PPL finalizadas
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41 alunos em treinamento
6 alunos selecionados para exame teórico
TOTAL: 51 alunos , previsão de selecionar mais 4 alunos até dezembro

Conselho de Direção:
Presidente: Valéria M. Caselato (Aeroclube CVV-CTA)
Vice-Presidente: ___________________
Tesoureiro: Marcos A. Junqueira (Aeroclube de Bebedouro)
Vice-Tesoureiro: Júlio Cesar Ribeiro (Aeroclube do Planalto Central)
Diretoria
Diretor Esportivo: Fabiano Aroeira (Aeroclube do Planalto Central)
Diretor de Materiais: Carlos Eduardo Del Hoyo (Aeroclube de Marília)
Diretor de Comunicações: Angelo Hermini (Aeroclube de Bebedouro)
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