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Além do evento no dia 12, no dia 03 de maio, Aniversário de Bebedouro, o Aeroclube fará uma
exposição de Planadores, Sorteio de Brindes e bate papo com os pilotos para as pessoas
conhecerem o Voo a Vela. O evento ocorrerá na Praça em frente ao Museu de Bebedouro, na
avenida Sérgio Sessa Stamato.

No dia 12 de maio, as programações dos 30 anos de prática de voo à vela no Aeroclube de
Bebedouro e em comemoração aos 135 anos do município começam às 08 horas no Aeroporto
Municipal Comandante Luís Martins de Araújo (SDBB) em Bebedouro SP na Rodovia
Brigadeiro Faria Lima - km 384.
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A aeronave de apoio está prevista para pousar no aeroporto às 8h30, e os aviões da
esquadrilha às 11h00.

No dia 12 de maio, o Aeroporto e o Aeroclube estarão abertos para visitação. Para receber os
visitantes e as crianças, uma infraestrutura está sendo montada com área de lazer para
crianças, áreas de alimentação com Food Trucks, banheiros, estacionamento e o pessoal
poderá conhecer o Planador Blanick (sua história será contada nos próximos dias) nas cores
Azul e Amarelo que voltou a voar após 17 anos de reforma.

Fazendo parte dos eventos da Esquadrilha da Fumaça, a população pode doar livros a serem
utilizados por outros leitores, Projeto “Doe um livro - https://www.facebook.com/events/313255
872625358/
”, e a campanha do agasalho,
onde a população entrega suas doações nos pontos de coleta no dia do evento.

As recomendações da Esquadrilha da Fumaça e do Presidente do Aeroclube Angelo Hermini
no dia do evento são:

Chegar cedo no Aeroporto para evitar trânsito na Rodovia e possíveis aborrecimentos;

Obedecer aos limites demarcados para evitar acidentes;

Levar chapéu, protetor solar, sombrinhas, devido ao sol no local.

A Esquadrilha da Fumaça, ou seja, Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), realizará a
apresentação após as 15 horas.

Após a apresentação os pilotos irão atender ao público concedendo autógrafos.
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No dia 13 de maio, está programada uma palestra com um integrante da Esquadrilha na Escola
Espaço livre às 9 horas, início do curso de piloto no Aeroclube de Bebedouro e a decolagem
dos aviões de apoio e da esquadrilha está programada para as 08 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: https://www.aeroclu
bebebedouro.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 e Prefeitura Municipal.
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