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FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOO EM PLANADORES - FBVP 
 

Atividades administrativas de 2020 
 
 
 
A nova diretoria da FBVP, que tomou posse no dia 01/01/2020 é composta dos seguintes 
integrantes: 
 
Conselho de Direção 
 
Presidente: Valéria Caselato (Aeroclube CVVCTA) 
Vice-presidente: Saulo Vidal (Aeroclube do Planalto Central – APC) 
Tesoureiro: Ricardo Ramos (Aeroclube CVVCTA) 
Vice-Tesoureiro: Jaime Carvalho Junior (Aeroclube de Rio Claro) 
 
Conselho de Administração 
 
Diretor Técnico e Esportivo: Henrique Gudin Neto (Aeroclube CVVCTA) 
Diretor de Materiais: Valter Gomes Junior (Aeroclube de Rio Claro) 
Diretor Social e Comunicação: Elson Avallone  (Aeroclube de Bauru) 
Diretor de Ensino e Escolas: Carlos Schulz (Aeroclube de Ijuí) 
Representante dos Atletas: Fabio Angheben Weber (Aeroclube CVVCTA) 
 
 
Ao iniciarmos o ano de 2020, contávamos com filiados e inscritos: 
 
Filiados:     19  Aeroclubes 
Inscritos:    70 Pilotos Competidores 
                    92 Pilotos Volovelistas 
 
 
JANEIRO 
 
Iniciamos o ano de 2020 já com a nova denominação de Federação Brasileira de Voo em 
Planadores – FBVP. Durante 6 meses trabalhamos na alteração de documentações, logo, 
matérias de comunicação, criando uma nova marca e identidade visual. 
 
Fomos convidados pela ANAC para a elaboração do Manual de Instrução para o Piloto de 
Planador e Instrutor de Planador. Isso envolveu 2 meses de trabalho com diversas reuniões e 
contatos com a ANAC. Foi uma inciativa pioneira de trabalho conjunto entre a ANAC e a FBVP. 
O Manual criado (IS 141-007) deverá servir de base para todas os CIAC que ofereção cursos 
de pilotagem de planador. 

Solicitação à ANAC para criação de Espaço Aéreo Condicionado Permanente – EAC-P, na Área 
“PLANADOR FBVP SUDESTE”, na região de Bebedouro/SP, e na Área “PLANADOR FBVP 
CENTROOESTE”, na região de Luís Eduardo Magalhães/BA. Lamentavelmente os processos 
foram indeferidos, mas oportunamente voltaremos a apresentar ambos os pedidos. 
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FEVEREIRO 

Validação pela FBVP do extraordinário recorde do piloto Sérgio Lins Andrade e do copiloto Silvio 
Masiero realizado na data de 10 de novembro de 2019, voando a partir de São Benedito – CE. 
Como entidade nacional de administração do desporto e detentora dos poderes outorgados pela 
NAC – National Airsport Control Organization Brasileira (CAB- Comitê Aerodesportivo Brasileiro) 
para a modalidade do voo a vela no Brasil, foi nossa incumbência apreciar o pleito recebido para 
registro das seguintes performances: Distância livre com três pontos (1100,9 km), Distância livre 
em triângulo FAI(1100,9 km), Distância prefixada sobre até três pontos (1100,9 km), Distância 
prefixada em triângulo FAI (1100,9 km), Velocidade triângulo de 1000 km (111,06 km/h). 
 
Organização e posterior cancelamento do 63º Campeonato de Voo em Planadores Etapa 
Sudeste, que seria realizada na Aeroclube de Tatuí/SP. Os motivos para o cancelamento foram 
as condições meteorológicas desfavoráveis previstas, a baixa adesão nas inscrições e o alto 
risco de não validação do campeonato. 
 
Realizado o Workshop nos dias 19 e 20/02, na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em 
Brasília com o tema “Nova Instrução Suplementar de Programas de Instrução (IS 141-007)”. O 
evento foi realizado no auditório do 1º andar do Edifício Parque Cidade Corporate - Torre A, 
sede da Agência. A realização do workshop teve como objetivo produzir um regulamento que 
preveja uma formação mais próxima às melhores práticas internacionais, que sugerem que o 
ensino seja efetuado por competências – conhecimentos a serem adquiridos ao longo da 
instrução. Durante o evento a presidente da Federação Brasileira de Voo em Planador (FBVP), 
Sra. Valéria Caselato, apresentou as diretrizes e competências do curso de piloto de planador. 
Todas as despesas da viagem foram  patrocinadas pela ANAC. 

Reunião com o Setor de Aeronavegabilidade, objetivando a liberação do Mecânico de 
Manutenção Aeronáutica - MMA para realizar a Inspeção Anual de Manutenção – IAM nos 
planadores particulares. Local ANAC em Brasília/DF. 
 
Confecção do Certificado Digital da FBVP. 
 
Intercessão perante o RAB/ANAC para  mudança de categoria para PRI do Planador Jantar SZD 
48-3, do Aeroclube CVVCTA. 
 
 
MARÇO 
 
Reunião FAI-IGC em Budapest/Hungria, mas com o cancelamento dos voos devido a pandemia 
do COVID-19, a Delegada do Brasil Sra. Valéria Caselato não conseguiu participar, sendo 
solicitado ao Delgado da Argentina, Sr. Eduardo Toselli, que representasse o Brasil nesta 
reunião. Todas as despesas, referente a participação do Brasil nas reuniões do FAI-IGC, são de 
responsabilidade do Delegado, e a FBVP não desembolsa e nem reembolsa nenhuma despesa. 
 
Início do 3º Campeonato PanAmericano FBVP de Voo em Planadores Virtual. 
 
Publicação da FBVP se posicionando diante da situação atual e informações disponíveis sobre 
a Pandemia do COVID-19, sugerindo algumas orientações de boas práticas para toda 
comunidade volovelística. (https://www.planadores.org.br/blogs/42/comunicado-fbvp-na-
reducao-do-risco-de-contagio-do-covid-19-entre-os-pilotos) 
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Elaboração de material como subsídio para a homologação como CIAC, RBAC. 141, 
disponibilizado gratuitamente a todos os aeroclubes filiados. 
 
Atualização do Manual Esportivo FBVP 2020. 
 
 
ABRIL 
 
Como parte das ações de modernização e reposicionamento no aerodesporto, a Federação 
Brasileira de Voo em Planadores - FBVP, após a mudança do seu nome, apresenta a todos sua 
nova identidade. Visando a valorização da marca FBVP, e atualização em linha com as outras 
federações de voo a vela ao redor do mundo, uma nova identidade foi criada pelo Designer e 
Piloto de Planador Marco Ruotolo, que também foi o responsável pela revisão da marca anterior. 
 

 
 
Lançamento do canal oficial da FBVP no YouTube administrado pelo piloto Gustavo Andreoli. 
Endereço na página: https://www.youtube.com/channel/UCP5xWht0yXcWFx70w1r2ROw 

Publicação o Ranking Triênio de Clubes de 2019. 

Recebimento da peça da carreta B3, enviada com corrosões no ano anterior, objeto de 
negociação com a ALKO para a troca. 

 

MAIO 

Início da campanha “Conversa de Piloto” nas redes sociais. Qualquer pessoa poderia enviar o 
seu relato sobre seu lazer, seu esporte, sua paixão: o PLANADOR! Os relatos com foto foram 
publicados nas páginas da FBVP no Facebook e Instagram e no site.  
 
Início da campanha Momento do Clube e Dica da FBVP, nas redes sociais. 
 
Foi publicada no dia 22/05/2020 a IS 91-403-00A, que estabelece orientações sobre os 
procedimentos para a execução da Verificação de Aeronavegabilidade e emissão do Certificado 
de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA). Foi também a publicada a IS 21.181-001D onde 
visa orientar, entre outros aspectos, sobre a validade de Certificados de Aeronavegabilidade – 
CA conforme definido na seção 21.181 do RBAC 21.  
FBVP reivindicou à ANAC que fosse possível os mecânicos poderem fazer a IAM dos 
planadores particulares, visto que para os planadores de aeroclubes isto já era permitido. A 
instrução que atendeu as nossas reivindicações é o item 6.2.1, letra (d) da IS 91-403-00A, 
esclarecendo que a Verificação de Aeronavegabilidade de um planador ou motoplanador pode 
ser realizada por um detentor de uma licença de mecânico de manutenção aeronáutica 
habilitado pela ANAC em célula e motopropulsor para planadores e motoplanadores sendo 
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dispensável a habilitação em grupo motopropulsor para planadores. Com isto conseguimos uma 
diminuição no elevado custo de manutenção dos planadores, tanto para pilotos particulares 
como para os Aeroclubes. A FBVP iniciou o cadastramento destes MMA e publicou no seu site 
(https://www.planadores.org.br/mma) 
 
 
JUNHO 
 
Com o objetivo de visualização a nível nacional e internacional, a FBVP iniciou um trabalho mais 
focado, objetivando o aumento na visibilidade e na penetração midiática das redes sociais 
(Facebook e Instagram) de sua marca. No Instagram estávamos inicialmente com 1.900 
seguidores, e na atualidade alcançamos 5.300 seguidores. Somos identificados como referência 
no Brasil, e procurados por informações nos canais de mensagens das redes sociais. Além disso 
o Voo em Planadores no Brasil ganhou visibilidade mundial. 
 
Solicitação ao Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, para o afastamento temporário do 
servidor Dr. Franco Villela para a participação no 62º Campeonato Brasileiro de Voo em 
Planadores, em Luís Eduardo Magalhães/BA, como meteorologista. 
 
Solicitação ao Setor de Patrimônio ANAC para a transferência do Super Ximango 200, prefixo 
PT-KDO, do Aeroclube de Planadores Politécnico (extinto) para o Aeroclube CVVCTA. 
 
 
JULHO 
 
Participação da FBVP, na presença da Sra. Valéria Caselato na live do Programa Hangar Café. 
 
Aprovação do  PROJETO VOA SP 3  - VOO A VELA, pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, 
da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, e visa a formação 
desportiva de 50 atletas divididos no Aeroclubes de Bauru, Bebedouro, Marília, Rio Claro, 
Itápolis, Pirassununga, São José do Rio Pardo, São José dos Campos e Tatuí. Este projeto 
considera o ICMS para a captação. Início da Captação.  
 
Remanejamento da funcionária Sra. Célia Duarte para trabalho em Home Office, com redução 
de 70% do salário pagos pela FBVP, e 12 hs de trabalho semanais, de acordo com  
determinação do Governo Federal. Período 13/07 a 10/10.  
 
Emissão do CNPJ da FBVP com a nova razão social: Federação Brasileira de Voo em 
Planadores. 
 
Avaliação do Projeto Planador Brasil 2010, no Ministério dos Esportes/DF. Este projeto consistia 
na importação de planadores para os aeroclubes. Após a FBVP apresentar documentação de 
encerramento em 2019, ele se encontrava em análise, e recebemos o ofício comunicando a 
prestação de contas final quanto à execução física, ao atingimento das metas e ao cumprimento 
do objeto, foi avaliada e  APROVADA PARCIALMENTE. Para o encerramento definitivo, falta a 
análise financeira. 
 
Ação para a diminuição de impostos na aquisição de planadores, peças e equipamentos, 
realizado pela FBVP e os pilotos Gustavo Andreoli e Antoniebi Torres, com o apoio de Dom Luis 
Philipe de Bragança (Deputado Federal) e Carla Zambelli (Deputada Federal). 
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AGOSTO 
 
Adesão à plataforma ZOOM, para realização de reuniões online. 

Confecção de novas capas para os planadores Discus B1 e Discus B3. 

Com o objetivo de ampliar o quadro de pontuadores dos eventos esportivos organizados pela 
Federação Brasileira de Voo em Planadores - FBVP, foi realizado o 2º Workshop  “Pontuação 
para Campeonatos”, ministrado pelo Piloto Luís Valença, via online. A FBVP determinou que  
partir da temporada de 2021, que se inicia em 01/10/2020, aqueles que exercerem a função de 
pontuadores em campeonatos, em pelo menos dois eventos completos, terão isenção da 
anuidade de piloto volovelista, ou o desconto no mesmo valor  na anuidade de competidor. Além 
disso receberá a camiseta destes eventos em que atuar como pontuador. 

Conserto gratuito do rádio Becker A3201, do planador PW5 graças a diversos contatos com a 
Becker do Brasil. 
 
Aprovação da solicitação da FBVP para a prorrogação de captação para os projetos “Novo 
Santos Dumont II” e “Ada Rogato BR I”, projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, da 
Secretaria de Esportes, do Ministério da Cidadania. Estes projetos encerrariam a captação no 
final do ano, e alegando a dificuldade de captação durante a Pandemia do COVID19, foi 
aprovada a solicitação. 
 
Confecção da uma Bandeira da FBVP com o logo novo. 
 
Levantamento dos planadores SZD 50-3 Puchacz no Brasil, para iniciarmos uma negociação da 
extensão de horas destes planadores com a fabricante PZL. Responsável Vice-presidente Saulo 
Vidal.  
 
Reunião com a Câmara de Comércio Exterior do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Região -  CAMEX, 
presentes Gustavo Andreoli, Valéria Caselato e Sergio Bassi, para tratar de assuntos relativos 
a taxas de importação de planadores, equipamentos e  peças de planadores. 
 
Grupo de Estudos para análise da solicitação do EVVAFA em relação aos DG 1001S em 
campeonatos, composto pelos seguintes pilotos: 
 
1. Renato Tsukamoto, Chief Steward FAI; 
2. Fabiano Aroeira Almeida, ex-diretor esportivo FBVP; 
3. Luís Augusto Valença, Responsável pela Pontuação FBVP; 
4. Gregori Pogorzelski, Especialista em Handicap; 
5. Sergio Bassi, Delegado Alternativo IGC FAI; 
6. Fabio Weber, Representante dos Atletas; 
7. Henrique Gudin, Diretor Esportivo FBVP; 
8. Valéria Caselato, Delegada IGC FAI e Presidente FBVP. 
 
 
SETEMBRO 
 
Realização do 62º Campeonato de Voo em Planadores Etapa Centro-oeste e 62º 
Campeonato Brasileiro de Voo em Planadores, em Luís Eduardo Magalhães/BA. Estes 
eventos foram considerados um dos melhores de todos os anos, com a participação de 26 
pilotos, e uma delegação de 60 pessoas envolvidas, pelas características da região de Luís 
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Eduardo Magalhães/BA, e com o embasamento dos dados meteorológicos analisados pelo 
meteorologista Dr. Franco Vilella e a experiência dos tasksetters João Alexandre Widmer 
(Batata) e Milton Soares, para direcionar os melhores locais para a realização das provas, sendo 
que os três participaram dos campeonatos de forma online em suas cidades. No 62º 
Campeonato Brasileiro de Voo em Planadores tivemos pela primeira vez uma prova com 
mais de 800 km de distância (858 km), feito este nunca realizado nos campeonatos brasileiros. 
Na totalidade foram realizados 285 voos, 1260:29 hs de voo e  94.857,22 km de distância 
voadas. Outro motivo de satisfação para todos nós é que no dia 18/09/2020 o Brasil ficou com 
os primeiros 14 lugares do Ranking Mundial de Voos pela Online Contest (OLC), todos na região 
de Luís Eduardo Magalhães/BA, sendo que 13 pilotos eram participantes do 62º Campeonato 
Brasileiro de Voo em Planadores. Em ambos os campeonatos foram seguidos os protocolos 
sanitários para prevenção do COVID19. 
 
Confecção do pino da longarina da asa para o planador IPE-02 (Nhapecan) do Aeroclube de 
Brasília/DF. 
 
Assinatura do Termo de Cooperação entre a FBVP e o EVVAFA, tendo por objeto estabelecer a 
mútua cooperação entre a  AFA e a FBVP, visando estabelecer os termos de colaboração em 
áreas de interesse assim como as respectivas competências.  
 
Pesquisa realizada pelo Representante dos Atletas Fabio Weber, realizada para a implantação 
de fusível nos cabos de reboques durante os campeonatos organizados pela FBVP. 
 
 
OUTUBRO 
 
Início da Temporada 2021 no dia 01/10/2020. 
 
Publicação do Ranking do Campeonato Descentralizado do site Online Contest (OLC). A OLC 
é o principal registrador dos voos em planador 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 pilotos e aeroclubes que se destacaram. 
 
Publicação dos resultados do Ranking de Clubes Triênio - RCT, temporada 2018 a 2020, 
conforme estabelecido no Manual Esportivo FBVP 2020. A partir desta temporada de 2021, a 
distribuição dos planadores FBVP (Discus B1, B2, B3 e PW5)  passaram a ser distribuídos 
através do Ranking de Clubes Triênio – RCT aos Aeroclubes colocados melhores no Ranking. 
 
Encerramento da conta corrente no Banco Itaú/SA. A FBVP trabalhará somente com o Banco 
do Brasil. 
 
Distribuição do planador PW5, prefixo PP-XBO, para o Aeroclube CVVCTA. 
 
Pesquisa realizada para a escolha do nome do Museu Virtual, para  homenagear antigos 
presidentes e fundadores da FBVP. O nome com o maior número de votos e escolhido foi Eng. 
Joseph Kovacs. Desta forma o museu chamará “Museu Virtual de Voo em Planadores Eng. 
Joseph Kovacs”. O museu está em período de montagem, e poderá ser visitado em breve no 
link: https://www.planadores.org.br/blogs?cat=19 
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Levantamento histórico e implantação do “Museu Virtual de Voo em Planadores Eng. Joseph 
Kovacs” pelo Diretor Social e de Comunicação Elson Avallone. 
 
Elaboração do Check List Pessoal de Mínimos Operacionais para Pilotos de Planador, com o 
logo da FBVP, feito pelo piloto Eduardo Torrecillas do Aeroclube CVVCTA. Este check list 
poderá ser acessado em: https://www.planadores.org.br/uploads/documentos/041-downloads-
96460995.pdf  
 
Reunião ANAC, com a Superintendência de Padrões Operacionais - SPO e o GCOI, sobre a 
utilização de planadores para voos panorâmicos, segundo o RBAC 136. 
 
Assessoria jurídica e homologação do CIAC aos aeroclubes realizada pelo Diretor de Ensino e 
Escolas Dr. Carlos Schulz. 
 
Participação na organização do evento “2º Encontro de Veteranos do Voo a Vela”. A FBVP faz 
parte da Comissão Organizadora com Valéria Caselato e Elson Avallone. 
 
 
NOVEMBRO 
 
Cancelamento do 31º Campeonato Regional de Voo em Planadores AFA, que seria realizado 
na Academia da Força Aérea - AFA em Pirassununga/SP. O motivo do cancelamento foi a 
incompatibilidade com o protocolo sanitário do COVID-19 interno. 
 
Atualização da documentação das carretas FBVP. 
 
Solicitação de esclarecimentos à ANAC sobre a utilização e vistoria do SPOT, realizadas por 
INSPAC. Demanda realizada devido a uma VTI realizada no planador GROB 103 e VTE do Kw1, 
pertencentes  ao Aeroclube de Rio do Sul/SC. A ação evitou multas e apontamentos irregulares 
para o Aeroclube. 
 
Aquisição de bequilhas novas para os planadores Discus B2 e B3 (adquiridos pela FBVP), e 
pneus novos para os planadores Discus B1, B2 e B3 (adquiridos pelos detentores). 
 
Reunião com ANAC, na Gerência Técnica de Certificação – GTCE e Gerência de Operações de 
Aviação Geral - GOAG, sobre o assunto IS91-008A - Evento aeronáutico e campeonatos de 
planadores. 
 
Participação na live do canal “Teaching for Free” para a divulgação da FBVP e o voo em 
planadores. 
 
Vistoria nos planadores e acompanhamento de reparos realizados no planador Discus B2, 
realizada pelo Diretor de Materiais Valter Gomes Junior. 
 
 
DEZEMBRO 
 
Distribuição do planador Discus B1 prefixo PT-PMK para o Aeroclube de Bebedouro, e do 
planador Discus B2 prefixo PT-PML para o Aeroclube de Palmeira das Missões. 
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Colocação do planador Discus B3 prefixo PT-PMP em manutenção, e ao ser finalizada será 
realizada a distribuição, conforme Ranking de Clubes Triênio – RCT. 
 
Atualização dos certificados das insígnias e recordes, com novo layout elaborados pelo Designer 
e Piloto Marco Ruotolo. 
 
Indicação de PCA para realização de VTI no planador L33, do Aeroclube do Planalto Central/GO. 
 
Criação da chave PIX para as contas principal e da loja, facilitando os depósitos e vendas. 
 
Campanha de captação para os projetos “Novo Santos Dumont II” e “Ada Rogato BR I”, projetos 
aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esportes, do Ministério da 
Cidadania. 
 
Cancelamento do 63º Campeonato Voo em Planadores Etapa Sul, que seria realizado na cidade 
de Erechim/RS. O motivo do cancelamento foi devido à incompatibilidade do evento com as leis 
e diretrizes do município quanto ao protocolo sanitário do COVID-19. 
 
Encerramento da captação do Projeto Voa SP 3 – Voo a Vela, aprovado pela Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. 
Não foram captados valores suficientes para a execução deste projeto, sendo cancelado pela 
Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. 

Negociação para a redução de aluguel da sala sede da FBVP. Deveria ter ocorrido um aumento 
de 24% no aluguel, mas com a negociação conseguimos uma redução de 50%.  

Pelo site da ANAC, foram expedidas 34 licenças PPL  no ano de 2020, número que apesar de 
inferior a anos anteriores consideramos bastante expressivo dada as limitações impostas pela 
pandemia:  

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTdhOTQwMDgtY2EwOS00NWJkLWE1YzktNjRkMjl
hNDJkY2M4IiwidCI6ImI1NzQ4ZjZlLWI0YTQtNGIyYi1hYjJhLWVmOTUyMjM2ODM2NiIsImMiOj
R9) 

No ano foram realizadas as seguintes insígnias: 

• C de Prata: 24         
• C de Ouro: 7            
• C de Diamante (Distância pré-fixada) 300km: 10          
• C de Diamante (Distância Livre 500km): 11 

 

Em relação aos filiados e inscritos, no final de 2020 apresentamos: 
 
Filiados:   18 Aeroclubes 
Inscritos:  52 Pilotos Competidores 
                  50 Pilotos Volovelistas  
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Teremos o ano de 2021 com um evento inédito no Brasil, o 4th FAI Pan-American Gliding 
Championships (4PAGC), categoria 1 da FAI, sendo um campeonato continental, e ocorrerá 
em Luís Eduardo Magalhães/BA, em setembro. Acompanhem! 

Aproveitamos para agradecer a todos os Colaboradores, Secretária Célia, Aeroclubes e Pilotos, 
pelas contribuições, confiança e parceria. 

Bons voos e ótimas térmicas! 
 
 
 
 
Valéria Caselato 
Presidente 
Federação Brasileira de Voo em Planadores - FBVP 
 


