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Projeto Revoada São Paulo
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A Rubic Balões gostaria de realizar um voo sobre São Paulo durante a quarentena para homenagear todos
os profissionais dos serviços essenciais que tem se arriscado pelo bem estar do restante da população.

Informações principais

• Quantidade de balões: 02
• Com mensagem de apoio nos balões “Obrigado aos 

profissionais dos serviços essenciais” 
• Data: 13 de Junho
• Datas reservas: 14, 20 e 21 de junho
• Horário da operação: 4h00 e 8h30 com a decolagem 

estimada as 6h40
• Tempo estimado de voo: 45 min
• Local de decolagem:

1. Praça Heróis da FEB (ao sul da 4º junta de serviço 
Militar – CSM)

• Local de Pouso (opções)
1. Monumento às Bandeiras
2. Praça em frente ao Museu do Ipiranga
3. Praça Engenheira Nair Firmino da Silva

Instituições envolvidas

SRPV-SP

Apoio na coordenação do espaço aéreo

Rubic Balões

Organização e execução do projeto

SEME

Autorização e apoio na coordenação do 
espaço público



Cronograma da Revoada
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D-5 a D-2 D-1 Revoada

• Analise e Acompanhamento da 
Meteorologia

• Go/No-Go – ate as 23h • 4h40 – encontro no local de decolagem
• Montagem do equipamento
• Analise e medição do vento

• 6h45 – decolagem
• Aproximadamente 45 minutos de voo 

(tempo máximo de voo: 2 horas)

Equipes envolvidas:
• Equipe da prefeitura: 01 ou mais em função da SEME
• Balão 01: entre 4 e 5 pessoas

• piloto, navegador, motorista e um ou dois ajudantes
• Balão 02: entre 4 e 5 pessoas

• piloto, navegador, motorista e um ou dois ajudantes
• Equipe de Filmagem: entre 4 a 8 pessoas

• 02 ou 03 no local de decolagem
• 01 ou 02 no meio do trajeto estimado
• 01 ou 03 no local de pouso estimado



Área autorizada para voo
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Locais destacados apenas para referência



Balões utilizados
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Os balões contarão com a seguinte mensagem “Obrigado a todos os profissionais dos serviços essenciais” 



Local de decolagem/pouso
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Em todos os locais será necessário entrar com a picape de cada balão na área gramada (se houver)

Praça Heróis da FEB (ao sul da 4º junta de serviço Militar – CSM) Monumento às Bandeiras Praça Eng. Nair Firmino da Silva Rua dos Patriotas

Decolagem Opções de Pouso 


