O ressurgimento de uma lenda no Aeroclube de Bebedouro, o planador Blanik.
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O L-13 Blanik é um planador biplace de instrução com asas de enflechamento negativo
fabricado pela Let Kunovice desde 1956 e foi o planador com maior produção e continua em
utilização pelo mundo.

O L13 Blanik é um dos mais conhecidos planadores de instrução do mundo. Foi concebido na
antiga Checoslováquia, obtendo grande sucesso internacional. É um planador metálico, dócil,
robusto e acrobático. O Blanik entrou em produção em 1958 e rapidamente ganhou
popularidade como um tipo de planador barato, resistente e durável, o que era fácil de voar e
operar. Ele foi amplamente adotado no bloco soviético e foi exportado em grandes números
para a Europa Ocidental e América do Norte. A produção total foi de mais de 2.650 unidade.
Mais de meio século depois de seu primeiro voo, ainda é o planador mais comum no mundo.

No Brasil, após a aquisição por um aeroclube e a divulgação de suas qualidades, foi adquirido
pelo governo na década de 70 para a AFA (Academia da Força Aérea) em Pirassununga.

O PT-ZGQ tem muita história para contar, o “GQ” teve seu voo inaugural no começo da década
de 90 na região de Pirassununga, sua primeira reforma ocorreu em 1999 e após muitos anos
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voando pelo estado de São Paulo, chegou à Bebedouro em 2001 e permaneceu em voo até o
ano de 2002 quando devido a uma normativa do fabricante foi colocado em sua carreta a
espera de uma nova reforma e reforço estrutural nas asas. Desde 2002, ficou repousando em
sua carreta até o ano de 2016 quando um grupo de pessoas amantes do voo a vela e o
entusiasmo de guerreiros como o Piloto e Instrutor Disicco, Caio, Hélio e Angelo, levaram o
“GQ” a uma oficina especializada para ser reformado e se adequar as normas do fabricante.
Sua reforma terminou em maio de 2017, e mais dois anos de homologações e acertos para sua
reintegração, o voo inaugural e sua reinauguração será no dia 12 de maio durante os eventos
de aniversário da cidade no Aeroporto Municipal e dos 30 anos do voo a vela do Aeroclube de
Bebedouro.

No retorno para a cidade, alguns apelidos foram atribuídos ao planador, passou em uma blitz e
o guarda perguntou ao condutor, aonde ele estaria levando aquele míssil, outro apelido
carinhoso durante o trajeto de volta a Bebedouro foi submarino.

Os Bebedourenses podem realizar voos com os instrutores e conhecer o planador que está em
exposição no Aeroclube de Bebedouro, sendo o único planador Blanik L13 a continuar voando
pelo Brasil e carinhosamente apelidado de Frank Stein.

A história do voo a vela no Brasil começou na década de 30, com uma expedição alemã. Os
alemães foram os responsáveis pela instalação dos aeroclubes de planador no país. São mais
de 80 anos de voo a vela no Brasil e, no mundo, o esporte é praticado há mais de 110 anos.

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 "> secretaria.aerobebedour
o@gmail.com
/ site ww
w.aeroclubebebedouro.com.br
/ Face:
https://www.facebook.com/Aeroclube.Bebedouro/
/ instagram:
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https://www.instagram.com/aeroclube.bebedouro/

Texto: Márcio José Martins – MTB: 78.950 - Diretor de Comunicação do Aeroclube de
Bebedouro SP / fotos: Na Base da Nuvem/ Aeroclube de Bebedouro/Tiago Bernardes.
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