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01 /12º Bda 

Inf L (Amv)
- - - - - - - - 1 05:00 02 Out 1000Z 06 Out 1700Z 32

22ª B Log L - Ch 3º Seção - Cap Chaves   Tel 

(11) 4198-1715 / cel: (11) 99899-9999    

email funcional s3_22blogl@hotmail.com

Barueri/SP  
transporte de carga 

interna e externa

Estágio de Suprimento Aeromóvel no 22º B Log L, para

padronização de procedimentos referente as ativiades de

Suprimento Aeremóvel no âmbito da 12ª Brigada de Infantaria

Leve (Amv). Coordenadas 23º31’17,74”S e 46º52’06,03”W. A

OM possui militares com o Estágio de Operações Aeromóveis. O

apoio administrativo será prestado pelo 22º B Log L.
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(13) Digitar um texto corrido, ou seja, com um único parágrafo. O parágrafo não deve ser iniciado com "-", portanto deve ser iniciado com uma letra do alfabeto. Utilizar apenas as abreviaturas previstas no Manual de Abreviaturas das Forças Armadas (MD33-M-02_Mnl Abrev Sigla e Sbl Cnvç Crtgrf FA). Registrar as informações relevantes para o processo decisório no COTER e aquelas que a Av Ex necessita antes do briefing detalhado.Inserir neste campo as seguintes informações: resumo da missão aeromóvel; se a OM possui militar com Estágio de Operações Aeromóveis; as principais coordenadas geográficas para o cumprimento da missão (locais de pouso); as rotas que serão percorridas durante a missão 

(aproximadas); os dados da carga como a natureza, as dimensões, o volume e o peso; e o local onde será realizado o briefing. Exemplo de coordenadas geográficas corretas: S23º 31' 30" - W45º 21' 00".  Evitar o lançamento de informações que não agregarão valor durante o processo decisório (COTER) e planejamento inicial da Av Ex, pois conforme prescreve o Cap 6 do SIMEB a OM apoiada enviará um planejamento detalhado ao CAvEx.

A presente planilha não deve ser alterada, particularmente a formatação das células, os tamanhos da colunas, o tamanho e o tipo da fonte.

Observações gerais

Caso seja necessário, basta inserir mais linhas.

Digitar as principais localidades onde ocorrerá o emprego das aeronaves durante o Exercício, Adestramento ou Atividade de Ensino. Sendo assim, não deve ser digitado o itinerário a ser percorrido pelas aeronaves; bem como não há necessidade de inserir o deslocamento da aeronave desde sua sede até o local onde iniciará a missão. Neste campo não devem ser inseridas coordenadas. Exemplo: Santa Maria/RS-Santiago/RS-Cruz Alta/RS. Utilizar o "/" para separar o nome da localidade e a sigla do Estado, e "-" para separar as localidades. Não deve ser utilizada a caixa alta (maiúsculas).

Neste campo, SFC, deverão constar os tipos de manobras e voos necessários à respectiva missão. Tipos de manobras: carga externa com gancho, carga extrena com guinco, rapel, fast rope, hello casting(desova em meio aquático), operação com guincho, helibalde, "penca", lançamento de paraquedistas, tiro embarcado, trio com armamento aéreo lateral, tiro com armamento aéreo axial, captura e transmissão de imagem (sistema olho da águia)  e área restrita (pouso e/ou decolagem). Tipos de voos: transporte de pessoal, transporte de material, transporte de ferido(s), voo tático desenfiado, voo tático de contorno, voo tático NBA (navegação a baixa altura), voo noturno (sobre cidades e entre aeroportos), voo noturno de 

campanha, voo com ovn, voo em região de montanha, voo de fração de helicóptero, operação aeromóvel com fração constituida (seção para 02 Anv, pelotão pra 4 ou 5 Anv ou esquadrilha para mais de 5 Anv), reconhecimento aéreo (Anv isolada) e C2.

O C Mil A/ODS deve remeter ao COTER a planilha impressa e assinada, bem como uma cópia do arquivo digital (via e-mail para avex@coter.com.br). Muita atenção, pois a planilha remetida via e-mail deve ser idêntica à assinada.

Digitar a hora zulu (Z) prevista para o início da missão propriamente dita (deve ser considerado um tempo para realização de briefing antes do início das operações aéreas). Sendo assim, não se refere ao horário de decolagem da sede (Taubaté ou Manaus) da Anv. Exemplo: 1650Z (hora com 4 algarismo, a letra  "Z" maiúscula e sem espaços entre os números e letra). A hora Zulu (Z) refere-se à hora mundial ou UTC (Tempo Coordenado Universal). Também é conhecida com Hora Média de Greenwich (GMT - Greenwich Mean Time). Portanto, hora Zulu é a hora de referência do Meridiano de Greenwich, que cruza o Reino Unido. No Brasil, considerando o fuso horário de Brasília, deve se acrescentar +3 na hora local 

para transformá-la em hora Zulu. Exemplo: uma missão com início previsto às 0800 do Rio de Janeiro (hora local), deve ser registrado como 1100Z.
Digitar o dia e o mês previstos para o pouso final e liberação da aeronave, após a missão propriamente dita. Exemplos: 5-mai, 25-ago e 31-dez. A designação do dia deve conter 1 ou 2 algarismos, conforme for o caso. A abreviatura do mês deve conter apenas 3 letras minúsculas. A célula está pré-formatada para inserir nesse formato.

Digitar a hora zulu (Z) prevista para o pouso final e liberação da aeronave por término da missão propriamente dita. Sendo assim, não se refere ao horário de pouso na sede (Taubaté ou Manaus) da aeronave. Exemplo: 1650Z (hora com 4 algarismo, a letra  "Z" maiúscula e sem espaços entre os números e letra).

HM-1 HM-2

Digitar o número que designa a prioridade da missão. Não deve haver números repetidos. Sendo assim, se forem 50 missões deverá ser numerado de 1 a 50.

Este campo deve ser preenchido apenas pelo C Mil A/ODS, por ocasião da consolidação dos PMA. Exemplo para preenchimento: XXX/Z.  O "XXX" significa o número da missão proposta, com 3 algarismos (se forem 50 missões deverá ser numerado de 001 a 050). O "Z" significa a sigla do C Mil A/ODS. Não deverá haver espaço entre os números, símbolos e letras.

Digitar a quantidade de aeronaves para cumpir a Missão. O número deve ser digitado com apenas 1 algarismo.

Este modelo de planilha deve ser observado para a confecção dos PMA e PMAE. Deve ser alterado apenas o cabeçalho.

Todos os campos são centralizados, exceto o campo "detalhamento da missão".

Os campos da planilha destinados à inserção de dados e informações não deverão ser mesclados.

Digitar o efetivo total de militares participantes da missão aérea.

Digitar um texto corrido contendo apenas as seguintes informações: Sigla da OM apoiada - Função do O Lig - Posto do O Lig - Nome de guerra do O Lig - Número do telefone fixo com DDD - Número do celular com DDD - E-mail para contato. Não utilize caixa alta (maiúsculas). O número de um celular para contato é obrigatório. As informações devem ser separadas por um "-". Observar o exemplo previsto previsto na presente planilha.

Digitar a quantidade total de horas de vôo (HV) necessárias para as aeronaves decolarem da sua sede (Taubaté, Manaus ou Campo Grande), cumprirem a missão e retornarem novamente à sua sede. Assim, se a missão será apoiar a Bda Inf Pqdt durante um Exercício em Santa Maria, por exemplo, devem ser informadas as HV necessárias para o deslocamento das aeronaves (Taubaté-Santa Maria-Taubaté) + as HV da missão propriamente dita. A quantidade de HV deve ser digitada com 4 algarismo, com os dois pontos " : " separando as horas e os minutos. Com o objetivo de padronizar as informações, arredondar sempre para 15, 30 ou 45 minutos. Exemplos corretos: 05:15, 20:45, 01:00, 26:30. Exemplos incorretos: 

04:25, 08:48, 15:11.
Digitar o dia e o mês previstos para o cumprimento da missão propriamente dita. Exemplos: 5-mai, 25-ago e 31-dez. A designação do dia deve conter 1 ou 2 algarismos, conforme for o caso. A abreviatura do mês deve conter apenas 3 letras minúsculas. A célula está pré-formatada para inserir nesse formato.
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