
Episódio da Série “Planadores” foi gravado no Aeroclube de Bebedouro. 
  
  
De 09 à 13 de dezembro o diretor alemão Sylvestre Campe esteve em 
Bebedouro, juntamente com a equipe da sua produtora CineMauro, de 
São Paulo, para filmar um dos episódios da série “Planadores” que vai 
estrear no Canal Off em 2016. 
  
As filmagens da primeira temporada de “Planadores”  tiveram inicio nos 
Andes Argentinos, passando pelo Uruguai, seguindo para o Sul do Brasil. 
Em 15 episódios de 25 minutos, Luís Roberto Formiga e Sylvestre  
mapearam novos lugares, mostraram o universo do voo à vela nessas 
regiões e misturaram com  as tradições e costumes locais, mesclando 
esporte e cultura com a intenção de atrair diferentes expectadores e não 
somente os interessados na modalidade esportiva. 
  
“Planadores” é uma série inédita que irá documentar “O Formula 1” dos 
esportes aéreos: o voo à vela. O apresentador Formiga é um multiatleta 
nato, skatista e surfista de ondas gigantes, mas sempre apaixonado pelo 
ar. Foi um dos pioneiros em voos a distância de Asa Delta e do Sky Surf, 
carregando sempre o seu inseparável trike. Há alguns anos descobriu o 
elegante voo de planador, tornando-se um ícone para o esporte. Desde 
1995 Formiga produz e apresenta diversos programas de esportes radicais 
para a TV brasileira. 
  
O Alemão Silvestre Campe é um premiado diretor de fotografia que 
atualmente apresenta o programa “Aéreas” transmitido pelo Canal OFF. 
Sylvestre passou boa parte da adolescência viajando ao redor do mundo 
como assistente pessoal de seu pai, um cineasta de mão cheia, vivendo 
um sonho de aventura enquanto se especializava em filmagens. 
  
Bebedouro, será o ultimo episódio da série “Planadores” e contou com o 
apoio do Aeroclube de Bebedouro, esta é uma oportunidade rara e de 
muita responsabilidade para Bebedouro, por ser o último episódio. As 
filmagens também foram ricas de entrevistas que contarão a importância 



do Aeroclube de Bebedouro, histórias surpreendentes, comentários, 
sensações e tudo que o Diretor Sylvestre conseguiu captar de espontâneo 
para enriquecer este projeto audiovisual inovador que será visto 
internacionalmente. 
  
As imagens aéreas foram registradas no sábado e domingo (12 e 13 
Dezembro), quando a comunidade  compareceu pra prestigiar o show 
aéreo com  o voo de ala entre Formiga e o piloto Navarro, voando o 
planador do Aeroclube de Bebedouro (ASK-21) fazendo acrobacias para as 
lentes de Sylvestre. 
  
A Equipe da produtora CineMauro que gravou a série “Planadores” 
também é composta por Cleo Campe (filha do diretor), Rodrigo Maia 
Resende, Pedro Henrique Peixoto França e Rafael Pettinelli. A nova série 
tem previsão de estreia no segundo semestre de 2016 e será um registro 
raro que propagará a cultura nativa e o esporte que tanto orgulha os 
Bebedourenses: o voo à vela. 
  
Aeroclube de Bebedouro 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


