
estruturas construídas pelos homens. Esse tipo de 
turbulência é relativamente fácil de ser prevista porque 
ocorre em regiões específicas que, normalmente, já são 
conhecidas por controladores de voo e pilotos. A sua 
intensidade depende de uma série de fatores, como a 
direção e magnitude do vento, além da rugosidade do 
relevo. Em regiões de planaltos, como as chapadas do 
centro-oeste brasileiro, ocorrem as chamadas turbulências 
orográficas, que são um tipo de turbulência mecânica que 
acontece com o atrito do ar ao soprar contra elevações 
montanhosas irregulares.

Dependendo do tipo de vento, elas são amenizadas 
com mudanças na altitude. Como essas áreas de turbulên-
cia são facilmente identificadas, é improvável que um piloto 
seja totalmente surpreendido por elas.

Embora possam ser tão ou mais fortes que as 
turbulências causadas por uma trovoada, sua intensidade 
normalmente não é tão alta.

Esteira de turbulência é o efeito causado pela 
passagem de uma aeronave em voo ou durante a decola-
gem e aterrissagem. Muito conhecida também pelo nome 
em inglês Wake Vortex Turbulence, ela é como as ondas 
que um barco deixa quando navega por um lago. No ar, 
esse rastro se estende consideravelmente na forma de 
vórtices na ponta da asa de aeronaves e pode chegar a até 
300 km/h. A intensidade está relacionada com peso, 
velocidade e a aerodinâmica da aeronave geradora. Mas a 
duração das esteiras de turbulência não passa de alguns 
poucos minutos. O risco dessa turbulência é maior quando 
as aeronaves estão em espaços aéreos congestionados, 
compartilhando rotas próximas e, especialmente, em 
regiões de aeroportos, em que os aviões estão em 
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Caros Pilotos, 
Em tempos difíceis de pandemia, quando não se sabe 

qual caminho tomar, em qual versão acreditar ou até mesmo 
em que pensar, também é difícil se inspirar para escrever. E 
como nunca é demais relembrar alguns conceitos básicos 
que norteiam nossos voos e os tornam seguros, veio a ideia 
de fazer desse editorial um artigo voltado para Segurança 
Operacional onde poderemos entender um pouco mais da 
turbulência em voo e aumentar nossa consciência 
situacional nessas situações.

T
odo piloto já passou ou passará algum dia pela 
experiência de uma turbulência em seu voo, nem que 
seja um simples sacolejo sem consequências mais 

graves. 
Apesar de não ser uma experiência agradável, não há 

motivo para entrar em pânico: as aeronaves e pilotos devem 
estar preparados para encarar as turbulências e minimizar 
suas consequências.

O termo turbulência é utilizado na aviação para se 
referir a diversos tipos de movimentações de ar que possam 
balançar um avião em pleno voo. As causas para esse 
desconfortável evento variam e, em muitos casos, a 
turbulência é inevitável.

Quais as causas de uma turbulência?
Todo movimento irregular do fluxo de ar que causa 

balanços ascendentes e descendentes aos aviões em 
pleno voo é chamado de turbulência, mas, na prática, 
existem três tipos principais de causa da turbulência no 
avião: turbulência mecânica, esteira de turbulência e 
turbulência térmica.

Turbulência mecânica é causada pelo fluxo de vento 
em uma estrutura sólida, como nas montanhas, colinas e  
outras formas de relevo, além de prédios, torres e outras 
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aproximação ou partida. Por isso, existem normas bem 
rigorosas sobre as distâncias entre as aeronaves em voo, 
além dos tempos entre decolagens e aterrissagens em 
aeroportos. Mas além disso, pilotos são treinados para agir 
diante de risco desse tipo por meio de uma consciência 
situacional e é comum que controladores de voos façam 
alertas regulares dos perigos de uma esteira de turbulência, 
especialmente quando aeronaves mais leves estão no 
rastro de outras mais pesadas.

Helicópteros também podem gerar esteiras de 
turbulência quando estão voando em velocidades mais 
baixas, com força similar às aeronaves de asa fixa com peso 
equivalente. É comum haver acidentes envolvendo 
helicópteros e pequenos aviões relacionados com a esteira 
de turbulência de outros helicópteros pairando nas 
proximidades.

Turbulência térmica é aquela causada pelas correntes 
de ar verticais geradas pela diferença de temperatura entre 
o solo e a camada de ar sobre ele. Esse tipo de turbulência é 
muito comum em regiões de arados e desertos, por 
exemplo.As correntes de ar descendentes preocupam 
porque podem fazer com que a aeronave seja desviada 
para baixo e toque o chão um pouco antes do planejado 
durante uma aterrissagem, o undershot. Da mesma forma, 
as correntes ascendentes levam a aeronave para cima, o 
que pode fazer com que o toque seja além do ponto 
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Quem chegará primeiro ao topo?

A ABUL conta com você para indicação de novos sócios e na recuperação de sócios inativos. 

 RRABUL: 1º lugar  – Davi da Silva de Itajaí – RR com 14 filiados

  2º lugar  – Mario Penha de Ipatinga MG com 5 filiados

  3º lugar  – Felipe Martinez de Boa Vista-RR com 2 filiados

      Lucas da Cruz Gonçalves de BH - MG com 2 filiados

 Escolas: 1º lugar  - Looping Escola de Aviação Leve de Atibaia SP com 19 filiados

  2º lugar - Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 17 filiados

  3º lugar  - Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 7 filiados

  4º lugar  - ELU Escola de Ultraleves Ltda de Brasília DF com 6 filiadosP
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previsto, o overrun. Em ambos os casos, existe preparo dos 
pilotos para reagir a essas incertezas, equipamentos que 
ajudam a corrigir erros e o suporte dos controladores de 
voo.

A turbulência de ar claro ou TAC é um tipo específico de 
turbulência térmica que acontece em locais próximos às 
correntes de jato, ou jet streams, que são correntes de ar 
descobertas na Segunda Guerra Mundial durante os 
embates aéreos no Pacífico e utilizadas pela aviação civil a 
partir de 1952, inicialmente em voos de Tóquio para 
Honolulu. Também chamadas em inglês Clear Air 
Turbulence, ou CAT, é difícil de ser detectada e se trata de 
um fenômeno de microescala, afetando uma pequena 
região e se dispersando em pouco tempo.

Apesar de já existirem alguns equipamentos voltados 
para detecção da CAT, como o E-TURB Radar, um radar 
meteorológico da Nasa, as turbulências de ar claro ainda 
preocupam bastante, tanto pela sua intensidade variável 
como pela dificuldade de antecipação.

Ao encontrar turbulência em rota, o piloto deve manter 
o voo reto horizontal e reduzir a potência, diminuindo a 
velocidade para evitar possíveis danos à estrutura da 
aeronave caso seja turbulência severa, pois ultraleves são 
frágeis de estrutura, comando...

Texto adaptado https://vemvoar.voeazul.com.br. 

A ABUL conta hoje com 15 escolas associadas. Destas, 6 escolas 
oficialmente credenciadas e 3 em fase final de documentação.

Se sua escola está ina�va ou você deseja ter uma escola de instrução 
de voo CPA, credencie-se e torne esse sonho realidade.

Acesse www.abul.org.br! 
Venha voar com a ABUL!

INSTRUÇÃO DE VOO DA ABUL



“Ingressei na ABUL em 1989, quando comprei 
meu primeiro ultraleve, um Netuno, fabricado na 
ilha do governador, com flutuadores. A ABUL 
estava nascendo e eu nasci para a aviação 
experimental junto com ela.! Uma linda e longa 
história de fantásticos homens sonhadores e 
destemidos como o Albrecht, o João José, 
Ceotto, e tantos outros homens que fizeram e 
fazem a diferença! Sem eles o que seria dessa 
nossa aviação hoje? Tanto esforço e tanto 
trabalho! Tanta luta! Éramos (somos?) uma família 
e nos reuníamos (reunimos) anualmente nos 
nossos famosos ENUs. Eu mesmo organizei 2, o 
terceiro em 2003 e o sétimo em 2007, na minha 
cidade de Araxá. Saudades desses encontros de 
festas, palestras e confraternizações, como o 
próprio termo diz: “convívio fraternal”! 

A ABUL faz parte da nossa vida. Metade da 
minha passei ligado a ela! 

Parabéns à ABUL e àqueles que a fizeram 
grande e importante no cumprimento do seu 
mister para a aviação brasileira! 

Parabéns àqueles que voaram com ela! 
Saudações aos amigos comandantes aviadores 
esportistas nessa data!”

Cmte. Dr. Avenor Augusto Montandon – 
membro do Conselho Consultivo - Matrícula 
ABUL 984.

NOTÍCIAS ABUL
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NOVOS
CONVÊNIOS!

Parabéns ao Cmte. Mario Penha, 
Representante regional e Examinador 

credenciado ABUL de Ipatinga!
Um exemplo de incentivador e 

idealista do aerodesporto!



Nossa Vice Prefeita foi 
agraciada com um voo sobre a 
cidade, e gostou muito da 
experiência, que ocorreu de 
forma suave e tranquila num 
belo final de tarde.

Nós da Escola Sport Pilot 
de Aviação Aerodesportiva, 
e s t i v e m o s  c o m  n o s s a s 
atividades praticamente suspensas neste período, 
concentrando-nos no assessoramento da construção de 
novo hangar para o clube, que agora dispõe de, pelo menos 
mais 20 vagas adicionais, em aeródromo amplo, com pista 
de terra de 1500 metros de comprimento por 60 de largura, 
serviço de abastecimento de combustível, tudo em 
ambiente familiar e com toda a segurança necessária.

Por aqui voamos ultraleves terrestres, anfíbios, trikes, 
girocópteros, com escola de Aviação Aerodesportiva CPA, 
curso de acrobacia e estamos trabalhando na homologação 
de Curso de Instrutor de Voo INVA em nossa escola de 
Pilotagem de Aviões. 

Venha nos visitar!
Cmte. Martinez - Sport Pilot Escola de Aviação - 11 

987664187 

Mogi Mirim – SP - SDMJ
Prezados amigos da Abul,
Gostaria de comemorar com vocês a reabertura de 

nosso querido aeródromo, Mogi Mirim SP, SDMJ, depois de 
um período de 10 meses parado, devido reajustes às 
normas de aeroportos da ANAC. Foram tempos de 
construção, onde foram feitas cercas novas, placas de 
sinalização novas, biruta nova, reforma da pista, planos de 
proteção novos e atualizados, tudo graças à boa vontade e 
trabalho intenso dos gestores da nova administração da 
Prefeitura e do Clube de Voo de Mogi Mirim. No sábado, dia 
13 de março de 2021, o Prefeito Dr. Paulo Silva, a Vice 
Prefeita Dra. Maria Alice, e assessores, junto com o 
Deputado Coronel Tadeu, que muito defende a aviação, 
reabriram oficialmente nosso Aeroporto, com novas 
possibilidades de desenvolvimento.

Foram comentados tópicos sobre áreas densamente 
povoadas, sobre desenvolvimento da aviação aerodesporti-
va, deixando aberto mais um canal para atender nossas 
demandas.

Aerodesporto 103
Reconhecendo a importância do 

aerodesporto ligado ao RBAC 103, 
a campanha de conscientização de 
regularização dos aerodesportistas 

continua. Pilotos de paramotor, 
giros, ultraleves básicos, 

minitrikes dentre outros até 
200kg, podem se regularizar no 

site da ABUL. Espera-se amparar os 
inúmeros pilotos que se 

encontravam irregulares. Conte 
com a ABUL e voe seguro! Acesse 

www.abul.org.br.

DECEA
No dia mundial da meteorologia, dia 23 de março, a Rede de Meteorologia 
do Comando da Aeronáutica (REDEMET) disponibiliza sua nova versão, em 
um desenho mais moderno e limpo, com destaque para as informações 

operacionais. Acesse www.decea.mil.br. 
Parabéns ao Meteorologistas que nos protegem de forma anônima!
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ARTIGO TÉCNICO

O Sonho do Voo Elétrico

O
 sonho de um voo silencioso e sem poluição agora é 
uma realidade. A primeira aeronave certificada com 
propulsão elétrica está em produção desde 2004 e a 

empresa controladora da Airbus, EADS, recentemente 
apresentou um conceito de projeto radical para futuros 
aviões comerciais movidos a eletricidade. 

O debate sobre os combustíveis fósseis invariavelmen-
te se concentra no automóvel, porque é aqui que as maiores 
diferenças podem ser feitas. No céu, entretanto, também há 
uma revolução silenciosa em andamento. O voo com 
propulsão elétrica na verdade antecede (quase 20 anos) o 
primeiro voo mais pesado que o ar dos irmãos Wright e 
Santos Dumont. Em 1884, o dirigível ‘La France’ navegava 
pesadamente pelo céu, impulsionado e dirigido por um 
motor elétrico movido por uma bateria. 

Pura inovação: o dirigível ‘La France’ em 1884, foi o 
primeiro dirigível, o primeiro a ter acionamento elétrico e o 
primeiro a usar baterias de fluxo Redox. 

Do dirigível elétrico ao voo elétrico: o dirigível 'La 
France' que Charles Renard e Arthur Krebs construíram 
perto de Paris era movido por um motor DC de 5,6 kW (mais 
tarde 6,3 kW) a partir de energia armazenada em um 435 kg 
bateria de fluxo de zinco/cloro. A bateria que Renard 
inventou foi o primeiro exemplo de uma "bateria de fluxo 
Redox" e seria reinventada na década de 1950. Ela ainda 
está em uso hoje para suavizar os picos de demanda nas 
redes de energia. Depois que 'La France' fez sua última 
viagem, o motor elétrico como principal meio de propulsão 
saiu de nossos céus e 70 (barulhentos) anos se passaram 
antes de reaparecer.

Em outubro de 1973, Fred Militky se tornou o primeiro a 
pilotar uma aeronave movida a eletricidade. O voo ocorreu 
em Wels (Áustria) usando um motoplanador tipo HB-3 
(projetado por Heino Brditschka). Um motor Bosch DC de 10 
Kw foi usado. A energia veio de um banco de baterias 
recarregáveis VARTA NiCd pesando 125 Kg, fornecendo 
energia suficiente para levar a aeronave até 1.500 pés para 
o voo de 25 minutos. Essa conquista não foi alcançada até 
1981, quando uma equipe que trabalhava com o Gossamer 
Condor movido a pedal cobriu uma das aeronaves com 
células solares para produzir uma aeronave movida a 
energia solar.

Embora o acionamento elétrico usando energia 
derivada puramente de células solares ainda seja experi-
mental, em combinação com a tecnologia de células 
recarregáveis de hoje é uma boa solução para algumas 
aplicações. Em particular, junto com um motor/hélice 
retrátil, fornece aos planadores uma capacidade de 
“autolançamento”, atingindo altitude suficiente para permitir 
várias horas de voo. Além disso, pode ser implantado para 
fornecer um impulso entre as térmicas e para ajudar a perna 
de volta para o campo de pouso. Convencionalmente, um 
motor de dois tempos ou Wankel pequeno e de baixa 
potência (15 a 50 kW) com um tanque de combustível 
minúsculo seria usado, mas o motor elétrico tem uma série 

de  van tagens :  ru ído  e 
vibração reduzidos, partida e 
f u n c i o n a m e n t o  m a i s 
confiáveis do motor, sem 
necessidade para sistemas 
complexos, como partida 
elétrica, freio da hélice ou 
sistema de alojamento para 
garantir que a hélice retraia 
para dentro da fuselagem.

Com certeza um motor 
elétrico oferece uma solução 
mais elegante aqui. No 
entanto, isso não é verdade 
para o sistema de armazenamento de energia: um tanque 
de gasolina de 20 litros armazena energia suficiente para 
fornecer 175 kWh, uma bateria de íon de lítio de volume 
semelhante pode armazenar apenas cerca de 5 kWh e é 
muito mais pesada. Um motor moderno e unidade 
reguladora podem, no entanto, atingir mais de 90% de 
eficiência e isso, apesar da densidade de energia 
relativamente baixa das células recarregáveis, é suficiente 
para as necessidades de um planador. Dadas as vantagens 
do acionamento elétrico, seu sucesso dependerá do custo. 
O primeiro motoplanador elétrico comercial (AE-1 Silent) 
com hélice retrátil construído pela Air Energy de Aachen 
(Alemanha) começou a ser desenvolvido em 1991 e fez seu 
voo inaugural em 1997. Em 1998 tornou-se a primeira 
aeronave elétrica a ganhar certificação de tipo (com 
envergadura de 12m (40 pés) e peso vazio de 195 kg que se 
qualifica na categoria ultraleve). O motor produz 13 kW e 
pesa 8,5 kg. As baterias de íons de lítio pesam 35 kg e 
armazenam 4,1 kWh.

Do paramotor ao helicóptero elétrico da Sikorsky, 
testemunhamos um salto de interesse em aeronaves 
movidas a eletricidade nos últimos dez anos, causado 
principalmente pela introdução de novos materiais e 
tecnologia aprimorada de motor/bateria. Muitos dos 
projetos são resultado da "eletrificação" de uma aeronave 
existente, principalmente aeronaves amadoras ou 
ultraleves. Uma equipe da universidade de Turim pegou 
uma aeronave ultraleve de dois lugares do tipo Alpi 300 e 
equipou-a com um motor elétrico de 62 kW e conseguiu 
estabelecer um recorde mundial de velocidade para 
aeronaves movidas a eletricidade de 250 km/h (155 mph), 
que ainda se mantém hoje. Os tempos de voo são, no 
entanto, limitados a apenas 15 minutos. O fabricante de 
helicópteros Sikorsky tem um projeto em andamento, 
Firefly, onde o sistema propulsivo convencional de um 
helicóptero (Hughes/Schweizer 300) foi substituído por um 
motor elétrico de 140 kW. A energia é fornecida por um 
banco de baterias recarregáveis de íons de lítio. A Cessna 
colaborou na conversão de uma de suas aeronaves leves 
C172 (a aeronave de quatro lugares mais produzida no 
mundo) para demonstrar as possibilidades de voo elétrico 
(pelo menos por alguns minutos).

Em breve, poderemos deixar nossas aeronaves mais 
“verdes”, contribuindo com o meio ambiente na redução de 
emissões. Faremos voos silenciosos e mais suaves, com 
um custo operacional bastante reduzido. 

Gostou da ideia? Comente!
Direção Técnica ABUL
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Poste suas histórias, experiências e 
aventuras aerodesportivas em nosso 

Boletim Informativo para serem 
curtidas por seus amigos e 

familiares! 
Envie para abul@abul.com.br.

Seja médico perito da aviação

CURSO BÁSICO DE PERÍCIA MÉDICA

Único curso CBPM EAD credenciado pela 

ANAC 

Habilita médicos a emitirem o Certificado 

Médico Aeronáutico.

Emissão do CMA 2ª, 4ª e 5ª Classes, CMA 

1ª Classe através de clínica credenciada 

ou até mesmo Diretor Técnico Médico de 

clínica credenciada da ANAC. 

Informaçõesç

cbpm@abul.com.br ou 

      (21) 98016-9873

Próxima turma:

XVII CBPM – 10 MAI 2021

HOMENAGEM
Cmte. Diogo Perini Salomoni

Novo CCABUL
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Pela emenda 06 do RBAC 21.191(g)-I não 
está sendo mais possível a emissão de CAVE 
para aeronave construída por amador importa-
da pronta.Entretanto, através da RESOLUÇÃO 
n° 591 de 13 de outubro de 2020 é possível 
obter o CAVE para as aeronaves que tenham 
entrado no Brasil antes de 1 de abril de 2020, 
sendo necessário para isso a declaração de 
importação da Receita Federal, como meio de 
comprovação.Lembrando que o veto da 
emenda 06 do RBAC 21.191(g)-I não se aplica a 
compra de kit, que serão montados no Brasil, 
desde que respeitado o critério de 51%. 
Também não se aplica a aeronaves de Exibição 
("históricas") e Competição, que ainda podem 
receber o CAVE, mesmo importado usado.Con-
tribuição do Eng. Aer. Tábio da H.03 Assessoria 
Aeronáutica

NOTÍCIAS ANAC
Vacinação de tripulantes – COVID 19 

Orientamos que: 
1. Informem-se aos candidatos que devem observar 

um período de 48 horas de afastamento de atividades 
aéreas após o recebimento de cada dose da vacina para 
COVID-19. 

2. No caso de operações aéreas somente com um 
piloto, esse período deve ser de 72 horas. 

3. Enfatiza-se que o detentor de um CMA válido deve 
reportar à ANAC, ou ao examinador responsável pela sua 
certificação, qualquer diminuição de suas aptidões 
psicofísicas que possa impedi-lo de exercer as prerrogati-
vas de suas licenças e habilitações sem afetar a segurança 
de voo, conforme previsto no RBAC 67, item 67.15(c). 
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CONVÊNIOS
Acesse www.abul.org.br e desfrute dessa facilidade oferecida aos 
filiados. Mantenha em dia sua anuidade ABUL!  São inúmeros convênios 
que a Nova ABUL lhe oferece.

Nova ABUL, fazendo mais por você!

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia - 

GO

RV ULTRALEVES ESCOLA DE 
PILOTAGEM

Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia-
GO

DEMOISELLE ESCOLA DE AVIAÇÃO 
CIVIL

Vila Azevedo – São Paulo - SP

ARES ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
SDVH, Cond. Aeronáutico Vale Eldorado, 

Bragança Paulista SP

SPORT PILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO 
AERODESPORTIVA

Aeroporto de Mogi Mirim - SP – SDMJ

CAEP – CLUBE DE AVIAÇÃO 
EXPERIMENTAL DO PARANÁ

Pq Industrial – Ibiporã PR

COSTA ESMERALDA CONDOMÍNIO 
AERONÁUTICO

Porto Belo SC – Lagoa do Bonfim RN - 
Jurerê SC - Búzios RJ – CEEA – Costa 

Esmeralda Escola de Aviação

PISTA DE POUSO SIXM
Br 364 Cuiabá – MT

AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE 
SIZP

 Gaúcha do Norte – MT

MONTAER AERONAVES
Aeroporto de Feira de Santana - BA

RECOMINTE – PEÇAS 
AERONÁUTICAS

Jacareí – SP - Fort Laudesdale FL USA 

GUSMANG MANGUEIRAS 
AERONÁUTICAS

Londrina – PR

RV AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE 
AERONAVES

Aeródromo SWEJ Palmas - TO

BIS AVIATION
Venda e manutenção de aviônicos

BECKER AVIONICS BRASIL
São José dos Campos – SP

MKR MANUTENÇÃO E ASSESSORIA 
DE ULTRALEVES  / AUTOGYRO 

BRASIL
Clube Esportivo de Voo – CEU - RJ

AIR ORIENTE CORRETORA DE 
SEGUROS

Rio de Janeiro - RJ

DELTAROMEU DESPACHANTE 
AERONÁUTICO
São Paulo - SP

SANTOS DUMONT MEDICINA
Rio de Janeiro - RJ

SPELAION – EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA

Piracicaba – SP

MULTICAR - ACESSÓRIOS
Cuiabá – MT

FREIOS BILL
Ibiporã PR

HOTEL POUSADA SÃO VICENTE
Santo Antônio do Leverger MT

POUSADA BENEVENTO
Campos de Jordão SP

THOMASI HOTEL
Londrina e Maringá – PR

POUSADA VILLA DAS PEDRAS
Pirenópolis – GO

HOTEL LAGO DAS BRISAS
Buriti Alegre – GO

HOTEL EUDOXIO
Itajaí – SC

HOTEL LE JARDIN 
Caldas Novas/GO

WMF AERO
Sorocaba - SP

COSTA DO SOL DESTINATION 
Búzios e Cabo Frio - RJ
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DIRETORIA
Presidente: João José de Souza Lima - presidente@abul.com.br

Diretor Técnico: Sérgio Antônio de Oliveira Neto

Diretor Médico: Dr. José Luiz Capalbo

Diretor de Pendulares: Francisco Batista Ferreira

Diretor de Paramotores: Francisco Batista Ferreira

Diretor de Giroaviação: João Bosco Cortez

Diretor de Eventos: Abel Silveira Gomes

Diretor de Instrução: Jeovan Pereira de Alencar

Diretor Jurídico: Dr. Ivonei Storer

Diretor de Comunicação Institucional: Milton Hossaka

Secretário Executivo: Bernard Tkotz - secretario@abul.com.br

Operações: Bernard Tkotz - operacoes@abul.com.br

Siga a ABUL
nas redes sociais:

ANÚNCIOS EM BANNERS
4.000 VISUALIZAÇÕES MÊS

Divulgue sua empresa e seus negócios no site, revistas 
e Bole�ns Informa�vos da ABUL. 

Banners de variados tamanhos por valores atra�vos. 
O aerodesporto espera conhecer sua marca!!

CONTATOS:
      (21) 98487-8003          98487-7749          98487-7999

Habilitação CPA - documentos@abul.com.br

Curso Básico de Perícia Médica - cbpm@abul.com.br

Documentos diversos - documentos@abul.com.br

Contato - abul@abul.com.br

Presidente - presidente@abul.com.br

Secretário Executivo - secretario@abul.com.br

Operações - operacoes@abul.com.br
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