
registros de formalização de candidatos. 
Nosso segundo assunto é a ABUL. 
Novamente venho pedir-lhes seu zelo para com nossa 

Associação, que comemora este ano seu 34º. ano de 
existência ininterrupta e profícua. 

Não vou falar sobre as conquistas, direitos adquiridos. 
“seu Major”, evolução, nada disso. Tampouco quero pedir-
lhes votos para este ou aquele candidato. Quero falar sobre 
duas coisas: a primeira é relembrar os trinta e quatro anos 
de uma direção absolutamente correta e voltada exclusiva-
mente para a segurança e o bem-estar de nossos associa-
dos. A evolução dos pilotos e suas ‘maravilhosas máquinas 
voadoras’ ficará para outra oportunidade. Não que eu 
queira, mas me é exigido que eu tenha que falar sobre 
coisas desagradáveis nunca aqui referidas, porém 
necessárias.

Como todos sabem, nossos associados têm sido 
abordados com promessas e propostas para se associarem 
a outras entidades, a princípio com contribuições muito 
baixas, e agora com total gratuidade para o primeiro ano. 
Nossos Médicos examinadores, Representantes 
Regionais, Delegados, Representante Técnicos, 
Checadores e Instrutores estão sendo assediados para 
”largarem a ABUL que está fechando” e se filiarem a esta ou 
aquela entidade. Nada contra. Devemos apoiar qualquer 
entidade que mereça nossa confiança. Tudo é Aviação.

Contudo, chamo a atenção para dois pontos: Primeiro: 
não se pode dar crédito a movimento motivado por 
dissidência ou rancor; não é próprio de pilotos. Segundo: há 
que se julgar o mais importante, o mais relevante, o mais 
honesto de um propósito, que no nosso caso se chama 
IDEAL.  Recordemos nossa história e que respeitem nossa 
inteligência. Cooptar associados da ABUL com a promessa 
de fazer o mesmo, sem que tenham a menor estrutura e 
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Caros Pilotos, 
Em nossa conversa de hoje gostaria de falar duas 

coisas:  a ABUL e o ENU
O ENU é nosso momento anual de rever os amigos, de 

voar, de confraternização e de alegria. Ano passado, pela 
primeira vez, não fizemos ou melhor, fomos impedidos por 
esta pandemia que nos trouxe tanta dor e insegurança. 
Todas as dores têm que ser deixadas para trás. Após tanto 
tempo de isolamento e incertezas, vamos seguir em frente e 
retomar nossas vidas.

 A prefeitura de São Lourenço, MG, está reativando seu 
aeródromo e desejosa de exercitar a famosa hospitalidade 
mineira. Já obtivemos seu apoio para lá realizarmos nosso 
ENU de 2021, desde já prefixado para os dias 17, 18, e 19 
de setembro, e poderemos comemorar a Semana da Pátria. 
O tempo é curto e temos que ser rápidos. Compreendemos 
a preocupação de todos com saúde e gastos neste 
momento. Então propomos que seja um encontro onde o 
baixo custo seja contraponto para que todos possam viver a 
alegria do encontro de amigos e principalmente para a 
celebração da vida e de nossas vitórias. Voar para São 
Lourenço e se maravilhar com as belezas da Serra da 
Mantiqueira irá enxugar lágrimas para a retomada da vida. 
Em pouco tempo daremos as informações completas. 
Nesta oportunidade, de acordo como nossos Estatutos, 
procederemos às eleições para a escolha da nova Direção 
que nos liderará nos dois anos seguintes. Por ocasião da 
necessária convocação desta AGO, que tradicionalmente 
sempre foi realizada no ENU, procederemos com os 

BOLETIM
INFORMATIVO

Palavra do Presidente



2 - Boletim ABUL 

condições? Os ‘benefícios’ da primeira gratuidade são 
porque nada têm a oferecer? Ou porque querem comprovar 
a adesão de um número de associados suficiente para que 
possam ser mais um representante da Aviação Leve?  Usa-
se aqui o princípio de dividir para reinar? 

Finalmente, o mais desagradável que tenho, infeliz-
mente, de compartilhar com vocês: Nossos funcionários e 
nossos pilotos estão sendo assediados por pessoas que se 
identificam como também associados e pedem que sejam 
enviadas cópias de seus documentos pessoais, ou então 
pedindo que associados preencham fichas com seus dados 
pessoais como se fosse a ABUL pedindo. Tivemos 
tentativas de invasão em nossos sistemas. Hoje implanta-
mos segurança total. Arquivos de associados de determina-
da categoria entre eles os mais antigos, afastados, foram 
deletados do sistema. Não querem criar nova entidade. 
Querem se apropriar do nosso conhecimento como se 
pudessem apropriar de nossa história. Podemos acreditar 
que isto seja chamado de ideal pela aviação? Não, é puro 
interesse pessoal e por razões nada nobres. Claro está que 
ao proporem pagar do próprio bolso a anuidade do 
convidado querem apenas seu voto, não sua convivência.

Nosso antigo e querido (e controverso) Presidente 
Albrecht dedicou 34 anos de sua vida à ABUL e financeira-
mente investiu dinheiro próprio. Nossos Diretores, 
Conselheiros, RR, Delegados, RT, médicos, checadores e 
tantos demais colaboradores nada percebem também. 
Podemos acreditar em nobres propósitos nunca antes 
demonstrados?

Pensem nisto e protejam nossa ABUL, que deu certo e 
aí está, não o que já deu errado. Nada será preciso fazer, 
apenas considerar os imensos recursos de tempo, 
abnegação pessoal e 34 anos de imensurável trabalho que 
foram e estão sendo usados nesta saga que é a ABUL e 
julgue se o que intentam é a defesa do nosso ideal, ou, 
conforme diz a sabedoria popular, são defensores de causa 
própria, ou de projetos não confessáveis? Verifiquem, 
chequem, analisem quem está por detrás de tudo isso. 
Conversem com seus instrutores e seus checadores, 
conversem com as escolas e demais representantes da 
ABUL. Aproximam-se nossas eleições. Candidaturas bem-
intencionadas surgirão. Apoiarei e incentivarei quantas 
vierem. Contudo, determinada candidatura urdida por esta 
trama se apresentará como continuação da ABUL ou 
sucessora do Albrecht. Verifique, não se engane. Informe-
se sobre os antecedentes pessoais de cada um. Ninguém 
está autorizado a falar em nome do Albrecht ou da ABUL.

Pronto. Falamos sobre dois encontros O ENU e a 
ABUL. O ENU é um encontro de amigos e a ABUL é onde se 
encontram nossos ideais.

BONS VOOS. Nós nos veremos em São Lourenço.

PS: se a grana estiver curta venha com um amigo. A 
minha também está. Irei de carro.

J.J. de Souza Lima

Lembra-se quantas escolas de aerodesporto tinha em 
2015 certificadas pelo antigo RBHA 103? 

Ao ser extinto, na migração para o RBHA 141 tem ideia 
de quantas escolas sobreviveram? 

E na transição do RBHA 141 para o  RBAC 141 que 
criou os CIAC?

Eram em torno de 50 escolas. Dessas, apenas 25% 
sobreviveram na primeira transição com certificações 
interinas. E dessas poucas, em torno de 5 escolas foram 
certificadas no RBAC 141.

O aeropodesporto sofreu um forte golpe. Seifar a 
instrução foi uma grande perda e causou uma demanda 
reprimida de formação de novos pilotos de norte a sul do 
país.

Inúmeros pilotos que tinham o sonho de voar, tiveram 
que adiá-lo e alguns acabaram disvirtuando-se na 
clandestinidade, arriscando suas próprias vidas em voos 
irregulares. A frustração dos donos de escola veio a tona e 
somado a isso, sobrepuseram-se as crises econômicas e 
pandêmicas.

A ABUL, num trabalho siliencioso, veio resgatar o 
fomento do aeropodesporto seguro e regular, de acordo 
com as normas vigentes. Desde setembro de 2020, quando 
conseguiu o reconhecimento da ANAC de ser credenciada 
a ministrar instrução prática de voo, trouxe a esperança de 
dezenas de donos de escolas e centenas de alunos e 

futuros pilotos. Assim, nesses 9 meses de “gestação” esta 
Associação filiou 20 escolas e credenciou 11, que estão 
voando em pleno vapor. Já somam-se mais de 840 horas de 
instrução de voo pelas escolas ABUL.

Essa é a ABUL que desejamos e precisamos fortalecer 
a cada dia!

ABUL FOMENTANDO O AERODESPORTO



A família ABUL recebeu a notícia que o Engenheiro Aeronáutico Sergio, que ocupou a 
Diretoria Tecnica, onde prestou indispensável assessoria técnica em sua gestão, está se 
desligando dessa Diretoria por estar assumindo novo desafio profissional. 

Esta Associação o agradece por sua colaboração e deseja sucesso e realização em sua nova 
etapa profissional.

NOTÍCIAS ABUL
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HOMENAGEM

O Comando da Aeronáutica e o DECEA disponibilizaram a nova versão do aplicativo FPL BR - EFB 
como um meio para consultar as publicações aeronáuticas. Realize a instalação da nova versão.

DECEA

Comunicamos que nossa Associação foi vítima de 
uma das diversas FRAUDES que vem ocorrendo no 
mercado. 

Diante do ocorrido, viemos ressaltar que: 
Não solicitaremos cópias de documentos pessoais de 

sócios para envio por WhatsApp. Para este fim, usaremos 
apenas a comunicação por e-mail ou diretamente por up 
load no site. 

Todos os nossos telefones de comunicação estão em 
nosso site: 

(21) 98487-8003 
(21) 98487-7749 
(21) 98497-7999 
Portanto, caso realizem contato em nome da ABUL por 

telefone diverso dos acima listados, pedimos a gentileza de 
nos informar imediatamente. e não prosseguir com a 
comunicação.

I Encontro de Paramotores da ABUL.

Após um planejamento minucioso, no início de maio 
veiculamos a divulgação do evento. Os elogios e reconheci-
mento pela iniciativa foram inúmeros. Como organizadores, 
ficamos satisfeitos e animados em caprichar nesse desafio.

No entanto, com o passar das semanas, a evolução 
pandêmica nos deixou atentos. Após solicitações, 
chegamos no momento crítico da decolagem: prosseguir ou 
abortar. Buscando sempre a segurança e o bem estar de 
nossos pilotos, decidimos adiar nosso esperado evento. 
Para qual data? Ainda não sabemos. Vamos continuar a 
monitorar todos os fatores contribuintes para que possamos 
dar continuidade a esse sonho!
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Você sabia que a ABUL está bombando no 
instagram? 

Mas falta você, que é nosso associado, nos 
seguir, curtir, comentar, interagir! Quanto mais 
seguidores, mais motivação para postarmos 
nossa aviação desportiva, curiosidades e 
notícias da aviação geral! 

INSTAGRAM

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.



Aproximação e pouso numa bonita tarde sobre a região 
que outrora fora habitada pelas tribos Tupis - Potiguara.

Flap 2 - pediu o copiloto, nesta etapa a pilotagem estava 
sendo feita pelo aviador da direita, identificado como 
PF=piloto voando/flying.

A belíssima maquina B727 estava começando a fase de 
AVIÃO SUJO, no jargão aeronáutico é quando flaps, slats, 
trem de pouso começam a ser usados, e com isto a limpeza 
aerodinâmica até então existente, passa a ser desmancha-
da,

O controlador de trafego aéreo de Natal era bastante 
criterioso nas informações fornecidas aos aviadores, 
conhecido e valorizado por todos que operavam por lá. 

Na medida em que ele solicitava que o avião reduzisse a 
velocidade, apesar de que desde que o avião entrou dentro 
do ¨condomínio¨ já havia reduzido para 410km/h (antes era 
850km/h) e com faróis ligados, conforme a norma ̈ condomi-
nial¨, o aviador precisava ir sujando o avião, para aproxima-
ção até cruzar a cabeceira da pista com a metade disto, 
220km/h.

Avião se encaixou na rampa, já com rodas em baixo 
(trem de pouso), e quase tudo feito, cobrado pelos check 
list, para o pouso do maquinaço.

FLAP 30 - pediu o PF, prontamente atendido pelo piloto 
da esquerda, comandante do voo, que nesta etapa 
assessorava a pilotagem, identificado como PM = piloto 
monitorando/monitoring, esticando a mão sobre as 
manetes, pois a alavanca do flap é do lado direito.

A partir daí, o avião desliza na rampa, motores calçados 
com 1/4 de potência e a velocidade (quase) constante até o 
toque na pista.

Na passagem sobre um marcador sonoro que toca (BIP, 
BIP, BIP) indicando a distância que o avião está da 
cabeceira, o PM solicitou ao controlador as condições do 
vento.

Torre Natal, confirme o vento para o Varig 344.
Controlador responde: vento 120 com 10 (vento vinha 

do sudeste 120 graus e com 10 nós), informação valiosa fez 
com o piloto corrigisse o nariz para o lado do vento e 
mudança da posição das manetes de potência (acelerado-
res). 
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CAUSOS DE AVIAÇÃO

CONTROLADOR CRITERIOSO

Varig 344 - Livre Pouso, confirme o trem? - diz o 
controlador 

Embaixo e travado -  Varig 344 - respondeu o piloto 
assessorando PM

Logo em seguida, na final curta do avião, o controlador 
pretendendo fornecer mais detalhes conforme. sua 
característica de criterioso, entra via rádio:

Comandante, para sua informação, VOCÊ ESTÁ 
LIGEIRAMENTE À ESQUERDA DO EIXO DA PISTA.

Cmte. que também conforme. suas características de 
não perder um bom momento, responde:

A fi r m a t i v o ,  e  o  n o s s o  C O - P I L O T O  E S T Á 
LIGEIRAMENTE A DIREITA DO EIXO DA PISTA. - 
Obrigado Torre Natal.

As risadas foram unânimes, porém rápidas no cockpit, 
para não perdermos o foco devido o momento, e também 
gargalhadas via rádio das outras aeronaves que estavam 
na mesma frequência (118.1).

Isto faz parte do interessante mundo da aviação e seu 
cotidiano.

Texto elaborado por Oscar Bürgel
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OS SINTOMAS DA HIPÓXIA
Todos os tipos de Hipóxia podem ocorrer durante o voo, 

entretanto, a Hipóxia hipóxica, sem dúvida, é o mais 
comum. Para um tripulante, o risco maior da Hipóxia é que 
ele tem que conhecer seus próprios sintomas para auto-
diagnosticar a situação e poder tomar as decisões 
adequadas quando, durante um voo, for acometido por esta 
perigosa situação. O voo simulado em câmara hipobárica 
(câmara de altitude) permite, sob condições controladas, 
que cada indivíduo experimente seus próprios sintomas de 
Hipóxia, sendo o mais eficiente meio de prevenção. É 
importante ter em mente que, sem proteção, quanto maior 
for a altitude, menor será a pressão parcial de oxigênio no ar 
inspirado e, por conseguinte, mais intensos e mais rápidos 
serão os efeitos sobre o organismo. O indivíduo perderá 
rapidamente a capacidade de julgamento necessária à 
sobrevivência se estiver voando a grande altitude. Embora 
variem de indivíduo para indivíduo, os efeitos da insuficiên-
cia de oxigênio podem ser generalizados de acordo com a 
altitude, da seguinte maneira:

De 8.000 pés (2.400 m) a 10.000 pés (3.000 m), por 
mais de 4 horas: fadiga, lassidão;

De 10.000 pés (3.000 m) a 15.000 pés (4.500 m), por 2 
horas: fadiga, sonolência, cefaleia, capacidade de 
julgamento deficiente; 

De 15.000 pés (4.500 m) a 18.000 pés (5.400 m), por 
meia hora: falsa sensação de bem estar, excesso de 
confiança, falhas de raciocínio, diminuição do campo visual, 
incoordenação motora, visão embaçada, dificuldade de 
memória, parestesias nas extremidades e perilabial, 
sensação de calor, podendo ocorrer inconsciência;

Acima de 18.000 pés (5.400 m), os sintomas acima 
descritos aparecem mais rapidamente, há perda de controle 
muscular, perda da memória e da capacidade de tomar 
decisões, nenhum sentido de tempo, repetição de 
movimentos sem propósito, podendo ocorrer explosões 
emocionais.

A perda de consciência geralmente ocorre a 25.000 pés 
(7.500 m) em 4 a 6 minutos e a 35.000 pés (10.500 m) em 
menos de 1 minuto.

O TUC – Tempo Útil de Consciência é o espaço de 
tempo em que o tripulante consegue desempenhar 
efetivamente suas funções a bordo com insuficiente 
suprimento de oxigênio. Em altitudes inferiores a 30.000 
pés (9.000 m), o TUC pode diferir consideravelmente do 
Tempo Total de Consciência (TTC) que é medido até o 
desmaio.

Valores médios de TUC   (medidos em câmara 
hipobárica)

20.000 pés .....................................   30 minutos ou mais
22.000 pés .....................................   5 a 10 minutos
25.000 pés .....................................   3 a 5 minutos
28.000 pés .....................................   2 a 3 minutos
30.000 pés .....................................   1 a 2 minutos
35.000 pés ....................................   30 a 60 segundos
40.000 pés .....................................   15 a 20 segundos 
45.000 pés ....................................   9 a 15 segundos

O TUC sofre interferência de vários fatores. A altitude 

diminui o TUC. A razão de subida influencia, pois quanto 
mais rápida a subida menor o TUC. Atividade física, pois o 
exercício diminui o TUC consideravelmente. Fatores do dia 
a dia, como o condicionamento físico, dieta, repouso, 
medicamentos, fumo, doenças e outros fatores podem 
interferir na resistência à Hipóxia e modificar o TUC.

OS EFEITOS DA HIPÓXIA DE ALTITUDE

A ação da Hipóxia ocorre no nível celular e afeta as 
funções normais do organismo. A alta disponibilidade de 
oxigênio requerida pelo Sistema Nervoso, órgãos da visão e 
o miocárdio tornam estes tecidos mais vulneráveis à 
Hipóxia que os demais.

Um dos primeiros efeitos observados no indivíduo 
exposto à hipóxia de altitude é o aprofundamento das 
incursões respiratórias. Segue-se, geralmente, o aumento 
da frequência respiratória.

O aumento da ventilação começa por volta dos 4.000 
pés (1.200 m), mas só se torna importante acima dos 8.000 
pés (2.400 m). A resposta máxima ocorre por volta dos 
22.500 pés (6.700 m), onde o volume respiratório minuto 
praticamente dobra.

Ocorre aumento da frequência cardíaca, elevação 
discreta da pressão arterial e redistribuição do fluxo 
sangüíneo, privilegiando o cérebro e o coração. A frequên-
cia cardíaca aumenta, progressivamente, de uma altitude 
de 4.000 pés (1.200 m) até 22.500 pés (6.700 m). 

A retina e o Sistema Nervoso Central (SNC) necessitam 
de grande quantidade de oxigênio, por isso, são os 
primeiros segmentos do organismo a serem afetados pela 
deficiência de oxigênio no ar. A Hipóxia diminui a acuidade 
visual por ação direta na retina bem como altera o desempe-
nho do SNC. Os efeitos estão na proporção direta do tempo 
e da severidade da exposição.

O COMPORTAMENTO FRENTE À HIPÓXIA EM 
AVIAÇÃO

Após o reconhecimento dos sintomas de Hipóxia, 
deverá ser imediatamente utilizado suprimento extra de 
oxigênio. Indivíduos que têm dificuldade de identificar seus 
próprios sintomas deverão checar periodicamente seus 
sistemas de oxigênio. Na maioria dos casos, a recuperação 
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completa ocorre em menos de 15 segundos após a 
administração de oxigênio. Em aeronaves que não 
disponham de oxigênio suplementar, a descida de 
emergência para altitudes abaixo de 10.000 pés (3.000m) é 
mandatória.

Todo tripulante deverá usar oxigênio suplementar se 
voar entre 12.500 pés (3.700m) e 14.000 pés (4.200m) por 
período de tempo superior a 30 minutos. Entre 14.000 pés 
(4.200m) e 15.000 pés (4.500m) deverá usar oxigênio 
suplementar independentemente do tempo de voo. A partir 
de 15.000 pés (4.500m) tanto tripulantes como passageiros 
deverão dispor de oxigênio suplementar.

A Hipóxia anêmica é decorrente da contaminação do 
sangue com outros gases (monóxido de carbono - CO), 
além do oxigênio. A correção consiste em localizar e 
eliminar a causa da contaminação. Deve ser feita uma 
vistoria cuidadosa no sistema de aquecimento e exaustão 
da aeronave antes do voo.

A Hipóxia histotóxica tem como causa mais comum a 
ingestão de álcool etílico. A prevenção consiste na 
abstinência de bebidas alcoólicas antes e durante o voo. 
Não se pode esquecer que certos medicament os podem 
causar o mesmo efeito colateral, assim sendo, o uso de 
medicamentos antes ou durante o voo deve ser restrito aos 
prescritos por médicos com experiência em Medicina de 
Aviação.
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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 e 
Diretor Técnico Médico de clínica 

credenciada da ANAC. 

Informações:
cbpm@abul.com.br ou 
      (21) 98016-9873

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 20 filiados

   - Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 20 filiados

  2º lugar - Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 14 filiados

  3º lugar - ELU- Escola de ultraleves Ltda. de Brasília DF - com 7 filiados

     - SKY TRAINING do Rio de Janeiro RJ – com 7 filiados
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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

INSTITUTO BRASILEIRO DE PERÍCIAS 
JUDICIAIS

Fortaleza - CE

H.03 CONSULTORIA & CERTIFICAÇÃO 
AERONÁUTICA

São José dos Campos - SP

SISTEMA ESCOLA DE PILOTAGEM - SEP
Viçosa - MG
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DIRETORIA
Presidente: João José de Souza Lima - presidente@abul.com.br

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

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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