Exposição de planador do Aeroclube de Bebedouro na praça foi um sucesso.
Escrito por admin3
Qui, 09 de Maio de 2019 16:47 -

O Aeroclube realizou exposição de Planador, Sorteio de Brindes e promoveu um bate papo
entre os pilotos e as pessoas que passaram pela Praça Carlos Gomes no dia 03 de maio,
aniversário de Bebedouro, sobre o Voo a Vela.

O evento ocorreu na Praça em frente ao Museu de Bebedouro, na avenida Sérgio Sessa
Stamato. Os pilotos e colaboradores do aeroclube confirmaram que foi uma tarde muito
bacana, com troca de experiências e muito bate papo com as crianças e adultos.

O planador em exposição foi o PW5 (AA) desenvolvido para competições olímpicas que tem
um desenho moderno e com 15 metros de envergadura foi projetado na Universidade de
Varsóvia e construído pela PZL-Swidnik. O primeiro protótipo voou em 1992 e a primeira
aeronave saiu das linhas de produção em 1993. O PW-5 tem ótima ergonomia com posição de
pilotagem extremamente confortável. Os controles não exigem muitos movimentos para surtir
efeito. A aeronave pesa 190 kg vazia e é de fácil montagem e desmontagem. Tem planeio de
1:32 voando a 88km/h. Sua vida útil é estimada em 9.000 horas. Para o Brasil, foram
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importadas sete unidades, sendo uma em 1997 e as demais em um único lote em 1998, ou
seja, das sete aeronaves, uma está em Bebedouro em comodato; a aeronave pertence à FBVV
(Federação Brasileira de Voo a Vela).

O Presidente Angelo Hermini parabenizou a todos e complementou: "Foi um sucesso, esse
contato com o público é muito importante para o esporte e para o Aeroclube de Bebedouro,
vamos promover mais exposições na cidade", finalizou.

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:
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.

Fonte: Nas Nuvens (Facebook)
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