
NOVOS
TEMPOS
...em continuidade

    A chapa “Novos Tempos” vem oferecer
a contribuição de agregar à associação
maiores capacidades que visam ampliar o
auxílio aos nossos associados e colabora-
dores quer seja na assistência, no ensino
ou na qualificação. Também envidará
esforços para fortalecer nossas parcerias,
criar novas e também ampliá-las dentro
de um modelo organizacional sob pers-
pectiva estratégica em um horizonte de 
longo prazo junto às iniciativas privadas,
centros acadêmicos e instituições públi-
cas.

    Visamos assim conduzir a associação à
maturidade que o tempo e as necessida-
des prementes reclamam perante colabo-
radores, associados, parceiros e organiza-
ções. Entendemos que grandes conquis-
tas derivam de uma integração sistêmica
com foco nas pessoas e no desenvolvi-
mento humano como premissa de resul-
tados exitosos que caracterizam os gran-
des e longevos empreendimentos que
balizam a sobrevivência na Era do
Conhecimento.

     A razão é ressignificar para inovar e
assim crescer com objetivos claros de se
tornar um 'case' de sucesso. Oxalá!!!



...nossa tripulação
QUEM SOMOS

       Ubiratan Rocha, Educador e Aviador. Bacharelando em Ciências Aeronáuticas.Piloto
de Linha Aérea. Na aviação há 34 anos dos quais 28 em Transporte Aéreo Regular. Tendo
como última função comandante em narrowbody da Airbus. Cursou Licenciatura em
Matemática na UFBA. Na Educação atua no âmbito da orientação e gestão de marketing
de um Pré-Vestibular. Cursos em Desenvolvimento Humano e Aprendizagem; Gestão
para Aprendizagem - Gestão Estratégica; Ensino Híbrido - Personalização e Tecnologia
na Educação; Introdução ao Controle de Sistema - ITA. Detentor do CI-SIPAER/CENIPA.

Ubiratan Rocha - Presidente

        Comandante de jatos executivos e gestor de aviação executiva. Bacharel em Ciências
Aeronáuticas pela UNISUL, especialista em segurança de aviação e aeronavegabilidade
continuada pelo ITA e Discente de MBA em gestão de negócios na USP/ESALQ.

Misael Sampaio - Vice Presidente

        Bacharel em Aviação Civil - Universidade Anhembi-Morumbi. Piloto Comercial.

Leonardo Lefevre - Diretor ADM Financeiro

        Piloto de Linha Aérea. Ingressou na Empresa Rio Sul Linhas Aéreas em 1989, perma-
necendo no Grupo VARIG até o encerramento das suas operações no ano de 2006. Se-
guiu carreira nos quadros da Empresa GOL/VRG Linhas Aéreas até o ano de 2014. Bacha-
rel em Comunicação Social, Facilitador de CRM, Instrutor e Examinador Credenciado-
ETA Equipamento Boeing 737.Aeronautical Accident Investigation And Prevention
Certificate.

Arnaldo Luís Frank - Diretor Técnico

        Piloto de Linha Aérea, Bacharel em Administração de Empresas- Anhembi Morumbi.

Marcelo Kaefer - Suplente de Diretoria
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