FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOO A VELA - FBVV
Atividades administrativas de 2018
2018

Iniciamos a partir de 01/01/2018 com mandato até 31/12/2019, a gestão do novo
Conselho de Direção e Diretoria, eleitos em 15/11/2017:
Conselho de Direção:
Presidente: Valéria Caselato (Aeroclube CVV-CTA - São José dos Campos/SP)
Vice-Presidente: Antonio Marinho Junior (Aeroclube de Tatuí/SP e Aeroclube de
Palmeira das Missões/RS)
Tesoureiro: Ricardo Ramos (Aeroclube CVV-CTA – São José dos Campos/SP)
Vice-Tesoureiro: Andrei Feijó (Aeroclube de Rio Claro/SP)
Diretoria
Diretor Esportivo: Fabiano Aroeira de Almeida (Aeroclube do Planalto Central –
Formosa/GO)
Diretor de Materiais: Carlos Eduardo Del Hoyo (Aeroclube de Marília/SP)
Diretor Social e de Comunicações: Elson Avallone (Aeroclube de Bauru/SP)
Diretor de Ensino: Carlos Schulz (Aeroclube de Ijuí/RS)
Diretor Técnico: Henrique Gudin (Aeroclube CVV-CTA – São José dos Campos/SP)
Representante dos Atletas: Sergio Lousada Jr. até setembro de 2018, e
substituído por Fabio Angheben Weber.
A partir desta gestão foi criada a Diretoria de Ensino, para organizar e disponibilizar
aos aeroclubes que estejam em processo de ativação, homologação ou renovação,
de seus cursos de voo a vela, todos os materiais necessários para este fim. Cabe
salientar que, temos à disposição os manuais de instrução também. Todos os
materiais foram generosamente cedidos pelos filiados Aeroclube Politécnico de
Planadores – APP e Aeroclube CVV-CTA.
A Diretoria Social e de Comunicações além de suas atribuições referentes a
divulgação das informações e notícias do Voo a Vela, também esta organizando
todo o acervo histórico, para que em futuro breve, esteja organizado e
disponibilizado para todos.
A Diretoria Técnica foi criada para executar e administrar o credenciamento da FBVV
perante a ANAC.
Na mudança do Estatuto da FBVV, pela determinação da Portaria 224, do Ministério
dos Esportes, foi incluído na gestão 2018-2019, o Representante dos Atletas, que
foi eleito via internet por todos os pilotos competidores e volovelistas, e é a voz dos
atletas perante a Diretoria da FBVV.

05115-120 – Praça Rocha Falcão, 47 – Sala 1, São Paulo, SP

11 4112.0190

www.planadores.org.br

1

Em relação aos filiados e inscritos, no início de 2018 apresentamos:
Filiados:

16 Aeroclubes

Inscritos:

83 Competidores
81 Volovelistas

JANEIRO
No dia 15/01 foram encaminhados os arquivos (15 no total) com as contribuições
para a Audiência Pública nº 27/2017, sobre a Regulação do Aerodesporto:
-

uma referente ao RBAC 01;
quatro referentes ao RBAC 61;
nove referentes ao RBAC 183;
uma referente à Resolução 377/2016.

As contribuições foram elaboradas pelo Renato Tsukamoto e Sergio Bassi.
Contratação da firma Bill de Erechim/RS, para e atualização e modernização do site
da FBVV. No ar desde 01/02/2019.
FEVEREIRO
No dia 21/02 iniciamos a divulgação do 1º Campeonato Brasileiro de Voo a Vela
Virtual, a ser realizado de 03/04 a 08/09/2018. Este campeonato foi idealizado para
fomentar e divulgar o esporte, e proporcionar treinamento aos pilotos. E esperamos
que muitos que voam no virtual, algum dia possam estar também no voo real. A
FBVV convidou Sr. Rene Queiroz, que juntamente com o grupo BRASILXCSoaring
estão encabeçando esta iniciativa, organizando e viabilizando este campeonato.
Tivemos 73 inscrições, dentre brasileiros e estrangeiros, superando as expectativas
(em anexo os inscritos).

Todas as informações, competidores, provas, pontuações do 1º Campeonato
Brasileiro de Voo a Vela Virtual, se encontraram no link https://www.condorclub.eu/comp/show/204/?id=296
MARÇO
Presença da FBVV, com a delegada do Brasil, Sra. Valéria Caselato, para a reunião
anual dos delegados dos países membros do International Gliding Comitte – IGC,
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ligada a FAI. Havia 15 anos que nenhum representante do Brasil participava desta
reunião.
Nesta ocasião foi apresentada a proposta do Brasil para sediar o 4th PanAmericano
de Voo a Vela em 2021. A proposta foi aprovada, e nosso primeiro campeonato
continental será realizado na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA.
Viagem a Foligno/Itália para visitar o Grob 103, de propriedade da FBVV/Aeroclube
Palmeira das Missões, e conversar com o Sr. Alessandro Bruttini, inspetor alemão,
para uma solução a este impasse que dura há 6 anos.
No dia 12/03 a FBVV, com ajuda do Renato Tsukamoto e Carlos Schultz,
encaminharam o documento para Audiência Pública nº 04/2018, Processo
nº 00058.0849256/2013-15, relativa a suspensão da isenção dos Aeroclubes.
No dia 18/03, em uma sala cedida pelo Aeroclube de São Paulo, no Campo de
Marte, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária – AGO, para a apresentação do
balanço e balancete do ano de 2017 da FBVV, e homologação do Manual Esportivo
2018. Estiveram presentes os representantes dos Aeroclubes de Tatuí, CVV-CTA,
Erechim, Bebedouro, Aeroclube do Planalto Central – APC.
No dia 23/03 a FBVV esteve reunida com o prefeito de Bebedouro/SP, Sr. Fernando
Galvão, para tratar de assuntos relacionados a cessão de um terreno para a FBVV,
para construção de um hangar no aeródromo (SDBB), e para o apoio na realização
do 60 Campeonato Brasileiro de Voo a Vela, a ser realizado em setembro/18. Nesta
oportunidade foi oferecido um planador não aeronavegavel, para ser colocado no
Museu Eduardo Matarazzo.

ABRIL
Intercessão perante ANAC para a prorrogação da homologação da Escola de Voo a
Vela do Aeroclube CVVCTA.
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Envio do pino da asa do planador IPE 02 – Nhapecan para o Aeroclube de
Pirassununga/SP e para o Aeroclube do Planalto Central/GO.
Colaboração com o Aeroclube de Balsa Nova/PR para a colocação em atividade do
Planador GROB 103, adquirido pelo Projeto Planador Brasil 2010, e a assinatura do
contrato com a FBVV.
Intercessão no RAB para a efetiva transferência dos planadores IPE 02 - Nhapecan,
prefixos PP-FIB e PP-FSD, do Aeroclube do Planalto Central - APC.
Reunião na ANAC, Brasília/DF sobre a situação dos planadores Discus, e entrega das
proposta do Projeto Novo Santos Dumont II no Ministério dos Esportes.
MAIO
A presidente da FBVV, Sra. Valéria Caselato e o Sr. João Amaro, se reuniram para
realizar uma parceria para que o novo Museu Asas de um Sonho, que será
construído em São José dos Campos/SP, receba o acervo do Memorial do Voo a
Vela, entre planadores, objetos, e história do Voo a Vela no Brasil. A FBVV parceira
e integrante do novo Museu. Até o momento, os organizadores do Novo Museu não
obtiveram a permissão de local para o início das obras.
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Renovação do ATO COTEPE/ICMS nº 27, da FBVV no IFI – Instituto de Fomento e
Coordenação Insdustrial, do Ministério da Aeronáutica. O ATO COTEPE permite uma
redução da alíquota de importação de material aeronáutico a 4% (quatro).
JUNHO
Início da loja virtual FBVV, com produtos com a temática do Voo a Vela: camisetas,
canecas, livros, broches, adesivos, chaveiros e outros que estão sendo criados e em
breve estarão disponíveis na nossa Loja, no site www.planadorbrasil.com.br.
Contribuição na implantação da loja virtual de Christine Gabler.
Finalmente, após uma luta de 15 anos em prol da Licença de Piloto de Planador
(PPL) para a idade de 16 anos, a FBVV consegue através da Regulação do
Aerodesporto. E também o reconhecimento pela ANAC da importância do Voo a Vela
para a formação dos futuros pilotos e porta de entrada para Aviação Civil! Dentre
outras conquistas, obtivemos também a validade da licença para INPL de 1 ano
para 3 anos, facilitação para credenciamento na realização de exames teóricos,
endosso para piloto rebocador.
Solicitação à ANAC para a utilização do SPOT na exigência contida no RBHA 91.207.
ELT/PLB/Similar. Solicitação atendida em dezembro de 2018.
Videoconferência com ANAC para tratativas sobre as contribuições enviadas na
Audiência Pública realizada para o regulamento RBAC n° 43, cujos requisitos de
manutenção relacionados aos planadores/motoplanadores estão atualmente em
revisão. Presentes: Valéria Caselato, Sergio Bassi e Renato Tsukamoto.
JULHO
Intercessão perante ANAC para o Aeroclube Politécnico de Planadores – APP, para a
transferência de sede para São Pedro/SP.
Encaminhamento de oficio ao Senador José Maranhão, referente a diminuição da
carga tributário sobre AVGAS, entregue pelo Sr. Fabiano Aroeira de Almeida.
Solicitação aos aeroclubes de informações em relação ao aeródromo, onde se
localizam os aeroclubes de voo a vela.O objetivo deste levantamento, em caráter de
urgência, foi devido ao fato da publicação da nova regulamentação, onde a Anac
declara inaplicáveis as isenções aos aeroclubes. Até o momento não hpuve definicão
por parte da ANAC.
AGOSTO
Participação do Aerofest no Aeroclube de Tatuí/SP.
Confecção de duas bandeiras com o logotipo da FBVV, e compra de duas bandeiras
do Brasil.
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Intercessão perante o DTCEA-Y, da Academia da Força Aérea em Pirassununga/SP,
em favor do Acordo Operacional do Aeroclube de Itápolis e do Aeroclube de
Bebedouro, ambos no Estado de São Paulo.
Reunião na ANAC/Brasília sobre o RBAC 143.
Obtenção de Código Único de Transponder (0300) para os planadores, que operam
na região do DTCEA-Y da Academia da Força Aérea – AFA.
Envio de argumentação para a AUDIÊNCIA PÚBLICA 13/2018. EDIÇÃO DO RBAC
141 E REVOGAÇÃO DO RBHA 140 E 141. Colaboração de Renato Tsukamoto, Carlos
Schultz, Cesar Mazzoni e Sergio Bassi.
Intercessão perante o CINDACTA I – AGA a favor do Aeroclube de Bebedouro/SP,
relacionado à construção do tanque de combustível.
Reunião com ANAC/São José dos Campos sobre "Instalação de Rádios e outros
Aviônicos em Planadores Certificados". Presença de Valéria Caselato, Sergio Bassi, e
Renato Tsukamoto (por telefone).
SETEMBRO
Finalização do 1º Campeonato FBVV de Voo a Vela Virtual, com a participação na
fase final de 32 pilotos.
Realização do 60º Campeonato de Voo a Vela do Sudeste e 60 Campeonato
Brasileiro de Voo a Vela, no Aeroclube de Bebedouro/SP. Presença de 32 planadores
no grid, a volta da Esquadrilha de Voo a Vela – AFA de volta as competições, após
17 anos sem participações nos campeonatos nacionais, e a presença de duas
mulheres pilotos após 10 anos de ausência no grid.

Palestra elucidativa da ANAC sobre o Projeto Prioritário “Regulação do
Aerodesporto”, realizado durante o 60º Campeonato Brasileiro de Voo a Vela, em
Bebedouro/SP, com a presença dos pilotos e analistas técnicos da ANAC.
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Finalização do Projeto Voa SP II. Houve a participação de 51 alunos, e obtivemos 45
Licenças de Piloto de Planador (PPL) concluídas.
Participação de alunos do Projeto Voa SP II, no 60º Campeonato Brasileiro de Voo a
Vela, em Bebedouro/SP, nas provas, para treinamento de voos de navegação e
distância com o piloto Milton Soares, e o planador ASK-21 do Aeroclube de
Bebedouro.
Apresentação dos pontos pertinentes ao Voo a Vela na Agenda Regulatória ANAC,
para os biênios de 2019 e 2020. Trabalho realizado por Renato Tsukamoto.
OUTUBRO
Intercessão da FBVV ao proprietário para a sua utilização da pista do Aeroporto
Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, para o acampamento do Aeroclube do
Planalto Central – APC. Presença da Sra Valéria Caselato visando a preparação e
contatos para o 4th PanAmericano a ser realizado em LEM, em 2021.
Entrega da Prestração de Contas do Projeto Voa SP II, na Secretaria de Esportes,
Lazer e Juventude do Estado de São Paulo.
Atualização do script de pontuação para campeonatos, realizada pelos pilotos Luis
Valença, Fabiano Aroeira, Renato Martella, Sergio Bassi e Renato Tsukamoto.
Submissão do Projeto ADA ROGATO SP I na Secretaria de Esportes, Lazer e
Juventude do Estado de São Paulo, destinado a bolsas para cursos de piloto de
planadores a mulheres.
Eleição do Representante dos Atletas para mandato até dezembro de 2019, eleito
Sr. Fabio Weber.
Criação na Diretoria Técnica, como diretor o Sr. Henrique Gudin. Esta diretoria foi
criada para ser responsável pela execução do credenciamento da FBVV perante à
ANAC.
NOVEMBRO
Aprovação do Projeto Novo Santos Dumont II sem glosas, ou seja, temos
autorização para captar o valor total do projeto. Este projeto foi apresentado para o
Ministério dos Esportes, através da Lei de Incentivo ao Esporte - LIE. A captação
está liberada até dia 20/08/2020. Este projeto contempla:
•
•
•
•

120 bolsas para curso de planador no Brasil, nos estados onde se encontram
aeroclubes filiados: SP, MG, GO, PR, SC, RS;
32 bolsas para Curso de Navegação;
2 campeonatos Brasileiros em LEM;
40 Flarms.
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Ressaltamaos que todos os projetos apresentados foram realizados pela FBVV, sem
intermediação de agência ou profissional especializado.
Realização da 29º Prova AFA, na Academia da Força Aérea - AFA, em comemoração
ao aniversário do EVV-AFA.
DEZEMBRO
Solicitação à ANAC para a manutenção do contrato operacionalização dos
planadores DISCUS pela FBVV, feito na época do antigo Departamento de Aviação
Civil – DAC. A alegação remete a legislação expressa no Artigo 54 da Lei nº
9.784/1999, rege: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de
que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. §1o No caso
de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção
do primeiro pagamento.§2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer
medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.” A
Federação Brasileira de Voo a Vela - FBVV, em relação aos planadores acima
mencionados, e ciente de que os bens foram formalmente cedidos, com celebração
de contratos - atos, que pelo explicitado acima, seriam anuláveis, invoca a aplicação
da mesma legislação e interpretação jurídica, em relação as aeronaves cedidas à
FBVV. A ANAC no dia 18/03/2019 concedeu a manutenção do contrato a FBVV.
Visita aos Aeroclubes de Bento Gonçalves e Balsa Nova (Curitiba/PR). Presença no
61º Campeonato de Voo a Vela do Sul, no Aeroclube de Erechim.

Reativação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva Voo a Vela – STJD-VV, após
5 anos de inatividade.
Reunião no DECEA- SRPVSP, com o DECEA e representantes da aviação geral e a
FBVV presente. Reunião capitaneada pelo Ten. Brig. Domingues e Brig. Bertolino.
Inclusão de sugestões a duas erratas no CBAer. Realizado por Renato Tsukamoto e
Valéria Caselato. Entregue ao Senador José Maranhão por Fabiano Aroeira.
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No dia 12/12/2018 foi publicada a Portaria 3.775 de 10.12.2018, da ANAC. O
equipamento SPOT (satellite messenger) com o modo tracking ativado e assinatura
em dia atende o RBHA 91.207 “j” em substituição ao ELT ou PLB para aeronaves
desportivas.
"[(j) Somente é permitido operar um planador, aeronave leve esportiva, rebocador
de planador, aeronave de acrobacia, aeronave lançadora de paraquedista ou
aeronave voltada para o aerodesporto em geral, se existir um ELT de qualquer tipo,
um PLB (personal locator beacon), ou outro dispositivo similar autorizado pela ANAC
a bordo da aeronave."
Aprovação do Projeto ADA ROGATO BR I, no MInistério dos Esportes, pela da Lei de
Incentivo ao Esporte, realizada em 05 de dezembro de 2018, e teve autorização de
captação de recursos concedida integralmente sem glosas, com prazo para captação
até 05/12/2020. Este projeto contempla:
•
•

85 bolsas para curso de planador no Brasil para mulheres, nos estados onde
se encontram aeroclubes filiados: SP, MG, GO, PR, SC, RS;
17 aeroclubes incluídos.

FBVV estabeleceu uma parceria com a Globalstar, fornecedora dos equipamentos
SPOT, para a compra com desconto para os filiados, sejam aeroclubes ou pilotos
inscritos.
Em relação aos filiados e inscritos, no final de 2018 apresentamos:
Filiados:

20 Aeroclubes

Inscritos: 74 Competidores
46 Volovelistas
Agradecemos a todos os membros da Diretoria, Colaboradores, Secretária Célia,
Aeroclubes e Pilotos.
Bons voos e ótimas térmicas!

Valéria Caselato
presidente@planadores.org.br
Praça Rocha Falcão, 47, sala 01
05115-120 - São Paulo - SP - Brasil
Fone (11) 4112-0190
www.planadores.org.br
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