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Missão:

Servir com excelência e profissionalismo

Visão:

Tornar a RS referência em formação de profissionais para o meio aeronáutico, sendo 

reconhecida por sua filosofia de segurança operacional, padronização, qualidade 

nos serviços, produtos e satisfação de nossos clientes.

Valores:

SEGURANÇA, Excelência no Atendimento , Respeito, Disciplina, Organização e Qualidade.



ORIGENS:

 Em meados de 2011, com o início da tendência de expansão da aviação, dois pilotos de linha aérea, que

há tempos sonhavam em desenvolver um trabalho diferenciado em termos de ensino aeronáutico no

país, reuniram-se para por em prática um projeto audacioso de implantar em Santo Ângelo uma escola

de formação de pilotos de Referência.

 Visando atender o atual e exigente mercado aeronáutico, projetaram uma escola baseada nas mais

modernas técnicas de ensino praticadas em países de referência na formação de pilotos e também por

escolas consagradas aqui no Brasil.



DIRETORES:

Cmte. Elisa de Rossi Cmte. Jorge Soares



EQUIPE RS:

Rodrigo Carvalho
SAFETY / GERENTE SO

Carlos Libert
Instrutor Chefe / Examinador Credenciado



EQUIPE RS:

RAFAEL MENDONÇA
INSTRUTOR

JEFERSON KASPER
INSTRUTOR

LEONARDO 
INSTRUTOR





ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA

SEDE ADMINISTRATIVA (Santo Ângelo)



FOTOS SEDE ADM:



ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA

BASE OPERACIONAL (Santo Ângelo) SBNM



ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA

BASE OPERACIONAL (Santa Rosa) SSZR



TANQUE DE ABASTECIMENTO PRÓPRIO



AERONAVES RS:



CESSNA 152:

O Cessna 152, mundialmente conhecido como o melhor treinador inicial de pilotos, foi uma modernização do

já então conhecido Cessna 150 tendo como melhorias em seu projeto um design feito especialmente para

aumentar sua carga útil e diminuição dos ruídos internos e externos, entre outros.

Sua fabricação (em Wichita, Kansas) totalizou 7.584 exemplares deste modelo entre os anos de 1977 e

1985, quando a Cessna anunciou o encerramento de toda sua linha leve de aeronaves.

O Cessna 152 é uma aeronave de estrutura metálica com componentes como pontas de asas e algumas

carenagens em fibra de vidro. É propulsada por um motor Lycoming O 235 de 110 HP, o que provê um

aumento de potência em relação ao Cessna 150. Seus controles de voo são duplos e possuem flapes do tipo

Fowler que são operados eletricamente. É equipado com trem de pouso triciclo fixo, sendo o trem principal

em aço tubular revestido por uma carenagem.



CESSNA 152:



CESSNA SKYHAWK 172

O Cessna Skyhawk 172 é a mais popular aeronave treinadora de voo no mundo. Os primeiros modelos

produzidos foram entregues em 1957 e ainda está em produção, com mais de 35 000 unidades fabricadas.

O C 172 tem reputação de aeronave extremamente fácil de pilotar e robusta.

Esta aeronave foi escolhida para integrar a frota da RS visando a padronização da frota, mantendo o

mesmo fabricante, características , facilidade de manutenção, fácil transição para os alunos para os voos

IFR e pela reputação adquirida ao longo de sua existência como um treinador versátil e seguro. Também

por ser uma aeronave com boa estabilidade, capaz de operar em diversos tipos de pistas e possuir ótima

performance para o voo de instrução IFR, sendo de ótimo custo benefício para os alunos em treinamento

para adquirir a habilitação IFR.



CESSNA SKYHAWK 172



SIMULADOR FSTD:



ALOJAMENTO

A RS Escola de Aviação Civil possui alojamentos disponíveis para quem deseja poupar tempo e

dinheiro ou prefere se dedicar ao máximo em seus objetivos na aviação.



HOMOLOGAÇÃO ESCOLA / CURSOS



MATERIAL DIDÁTICO:



FSM:



PARCEIROS RS:



PARCEIROS RS:

www.pilotos.org.br/ 

www.museumilitarpanambi.com.br/

https://www.facebook.com/galeriacrescenti/ 

www.rssafety.com.br

www.bianch.com.br/

www.english4icao.com/

www.ibrasav.org.br/



FLY:



FLY:



CONTATOS 

(55) 3312-3113
(55) 98106-1012 

www.voers.com.br



FIM


