
 

 

NOTA OFICIAL 

SÃO PAULO, 31 DE MAIO DE 2019 

ATUALIZAÇÃO AO PÚBLICO 

O Aeroclube de São Paulo vem atualizar a comunidade aeronáutica e o público geral sobre 

a condição de possível fechamento de nossa instituição nos próximos dias. 

 

Desde 23 de maio, quando foi publicada Nota à Imprensa com relação à situação atual do processo 

judicial 5006846-63.2017.4.03.6100 proposto pela Infraero, diversas pessoas e organizações da 

aviação civil manifestaram apoio em busca de uma solução para a permanência de nossa escola no 

Aeroporto Campo de Marte. 

 

Veículos de comunicação nacionais, locais e especializados abriram espaço para esclarecer à 

sociedade a crítica situação vivida por nossa escola atualmente, conhecer a importância histórica do 

Aeroclube quase centenário e entender as possibilidades existentes para a continuidade de nossa 

instituição. 

 

Nossa recém-eleita diretoria executiva, a qual lidera o Aeroclube de São Paulo desde março deste 

ano, tem trabalhado intensivamente nos meios jurídicos para propor: 

 

A) Extensão do Prazo para Desocupação, e; 

B) Acordo com a Infraero envolvendo o pagamento de aluguel em valor de mercado e a 

entrega de quase um terço de sua área atual, incluindo a área relativa ao Bar Brahma 

questionada no processo. 

 

A Infraero rejeitou o pedido de prorrogação do prazo e não se manifestou sobre o acordo proposto. 

A administração do clube recebeu contato de oficial de justiça informando que estará em nossas 

dependências para cumprimento do mandado no dia 13 de junho. 

 

Entre as diversas mensagens de apoio da comunidade ao Aeroclube de São Paulo a diretoria executiva 

destaca que abrirá espaço, recebendo neste domingo (2/junho) uma ação criada por apoiadores e 

associados para um “Abraço Coletivo ao Aeroclube de São Paulo”. A manifestação solidária à nossa 

causa e à busca por uma solução definitiva acontecerá às 10:00 da manhã e terá cobertura da 

imprensa. 

 

O Aeroclube de São Paulo continuará trabalhando para buscar um acordo junto à Infraero pela 

permanência de nossa instituição em um modelo que permita cumprir com os compromissos de nossa 

instituição, atender às condições de viabilidade econômica da empresa federal e do aeroporto, 

manter-se como sempre focada nos objetivos previstos de ensino e prática da aviação civil conforme 

o RBHA 140 e seguir em seu trabalho de melhoria contínua pela formação de profissionais da mais 

alta competência para a aviação civil brasileira e internacional. 
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