
- Elo entre as necessidades do aerodesporto e a 
ANAC/DECEA; e
- Zelar pela segurança e conformidade das atividades 
aéreas aerodesportivas.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Incentivar Eventos Regionais de Segurança de Voo;
- Incentivar Seminários Técnicos de Manutenção;
- Implementar o Curso Teórico de ICPA;
- Implementar aulas on line do Curso Teórico de CPA;
- Digitalizar a emissão de CVA pelos Representantes 
Técnicos;
- Interdependência entre a ABUL e a ANAC para emissão do 
CMA e CPA;
- Eximir a categoria de taxas de controle de tráfego aéreo 
(PAN/PAT);
- Autorização do espaço Golfe para prática do aerodespor-
to; e
- Recepcionar, analisar e viabilizar novas ideias e sugestões 
de melhorias do aerodesporto.

Setembro/2021
Edição 018

O bem maior da ABUL são seus filiados. Priorizá-los 
continua sendo a nossa meta.

Atividades já realizadas a serem continuadas:

- Assessoria personalizada aos filiados;
- Credenciamento de escolas de instrução de voo;
- Parcerias com empresas através de convênios;
- Curso Básico de Perícia Médica - EAD;
- Processos de habilitação CPA e ICPA;
- Cadastro de aeronaves até 200kg e aerodesportistas;
- Filiação de pilotos CPA, pilotos aerodesportistas e escolas 
credenciadas;
- Projeto Águia Amiga;
- Incremento da Biblioteca Digital;
- Manutenção interativa das redes sociais;
- Expansão da rede de colaboradores;
- Realização do ENU;
- Facilitação da emissão do CMA através dos médicos 
cadastrados;
- Aplicação de provas teóricas (material didático atualizado 
e simulados on line para estudo);
- Emissão de CVA através dos Representantes Técnicos;

PLANO DE TRABALHO BIÊNIO 2022/2023 – CHAPA ABUL

E
m 2 de agosto de 1911, o Aero Club of America concedeu 
uma licença de piloto da FAI à jornalista e roteirista 
Harriet Quimby, amante de aventuras. Foi a primeira 

licença concedida a uma aviadora americana.
 Com uma paixão natural por novas tecnologias, Quimby foi 
uma das primeiras jornalistas a adotar o uso de uma máquina de 
escrever e até mesmo dirigir um carro amarelo brilhante. Era 
inevitável que ela ficasse encantada com os empolgantes 
avanços da aviação.

HÁ 104 ANOS HARRIET QUIMBY FOI A PRIMEIRA MULHER A TIRAR UMA LICENÇA DE PILOTO
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CHAPA ÚNICA composta por 8 membros, tendo os 
candidatos:

Ÿ JOÃO JOSÉ DE SOUZA LIMA, como Presidente;
Ÿ GILBERTO DE CASTRO BITAR, como Vice 

Presidente;
Ÿ EDVALDO ALMEIDA DOS SANTOS ,  como 

Conselheiro Fiscal Efetivo;
Ÿ EBSON CARLOS CORRÊA, como Conselheiro 

Fiscal Efetivo;
Ÿ ENIO ANTONIO VITALLI, como Conselheiro Fiscal 

Efetivo; 
Ÿ DORYWILLIANS BOTELHO DE AZEVEDO, como 

Conselheiro Fiscal Suplente;
Ÿ JOÃO BATISTA POUBEL, como Conselheiro Fiscal 

Suplente; e,
Ÿ PAULO ROBERTO GARCIA, como Conselheiro 

Fiscal Suplente.

Eleição Biênio 2022/2023

Exerça seu direito de voto 
dias 16 a 19 de setembro. 

Entre no site da ABUL 

www.abul.org.br, 
faça seu login e vote.

Pai,
Sua presença sempre me passou 
segurança para voar em busca de 
meus sonhos. Agradeço a Deus por 
sua vida. Feliz Dia dos Pais!
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Murilo Gonçalves Vigário - São Bernardo do Campo/SP
João Cleiton A. Pereira - Fortaleza/CE
Ranyer Schouds C. da Câmara - São José de Mipibu/RN
Lucio Flavio da Silva Lima - Manaus/AM
Claudio Philippe de F. Filho - São João Evangelista/MG
Renato Nicoletti Fonseca - São Paulo/SP
Álvaro  Leite Correia - Santa Inês/MA 
Gustavo Henrique F da Silva - Foz do Iguaçu/PR
Marcos Pereira da Silva - Paulista/PE
Lia Epstein - Cuiabá/MT
Herbert Costa Thomann - Cuiabá/MT
Antônio Thadeu de Felipo Junior - Ubá/MG
Fabio de Souza Pereira - Natal/RN
Joao de Deus Santos de Souza - Itaberaba/BA
Guilherme Alves P Cardoso - São Paulo/SP
Fabio Cesar Bozelli - Votorantim/SP
Alexandre Moreira Ramos - Niterói/RJ
Carlos Rogerio Schwengber - Goiânia/GO

 
CCABUL – Brasília/DF - Ubiratan de Mello 
CCABUL – Porto Seguro/BA - Arthur Henrique Alves Trindade
CCABUL – Recife/PE - Adriano Barboza de Souza Gonçalves 
DELABUL – Porto Seguro/BA - Arthur Henrique Alves Trindade 
DELABUL – Lins/SP - Diogo Antônio Salomoni Perini 
RTABUL – São Paulo/SP - Dener Pereira de Araújo  
RTABUL – Bragança Paulista/SP - Pedro Mauricio dos Santos  

Dr. Werner Konitz - CBPM XVI
Dr. Alexandre Ceotto Calandrini - CBPM XVII
Dr. Luciano Morceli - CBPM XVII
Dr. Rafael do Espirito Santo Beltrami - CBPM XVII
Dr. José Marcos Junqueira Rezek Filho - CBPM XVII
Dr. Rodolfo Vagner Xaubet - CBPM XVII

18 novos sócios em agosto

7 novos colaboradores em agosto

Concludentes do CBPM

Dia 14 de agosto houve a prova presencial do 
CBPM.
Cmte. Jeovan, RRABUL aplicou a prova a 4 
médicos em Salto do Pirapora/SP..

O sócio Marcos 
Pereira da Silva, 
aprovado no exame 
teórico do RBAC 
103, aplicado pelo 
RR ABUL, Cmte 
Adriano Gonçalves, 
em Recife/PE 



Dia 01 
Sergio Ambrosio Finardi
Pedro Leonardo Monteiro Vieira

Dia 02 
Valdir José Da Rocha 
Manoel Paulo De Andrade Neto
Warren Jay Brown 
Guilherme Ribeiro Saboia 

Dia 03
José Osvaldo Fiuza 

Dia 04
Nilson Santos De Jesus 
Dirceu Alves Da Cruz 
Fernando Alvares Zamora 
Carlos Roberto Beretta Junior

Dia 05
José Luiz Dal Pont 
Pedro Freire Raguenet 
Werly Mutran De Queiroz 

Dia 06
José Henriques Iscold De Oliveira 
Clodoaldo Barros Bahia 
Mario Eduardo Barbosa Greghi 
Rafael Veiga 

Dia 07
Vilmar Bontempo De Macedo

Dia 08
Luiz Flavio Gomes De Oliveira

Dia 09
Lidio Bertolini Neto 
Venício Keunecke 
Elnatã Levi Da Costa 

Dia 11
Genivaldo Ferreira Febronio 
Flavio Cesar Pereira 
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Dia 12
Emilio Kazunoli Matsuo 
Gerson Luiz Martinez Bastos 
Claucio M. De Camargo Penteado 

Dia 13
David Mendes De Oliveira
Lyncoln Carneiro

Dia 14
Aureliano Machado Lima Filho
José Vinicius Araujo Fontenele

Dia 15
Gilberto José Da Silva 

Dia 16 
Sandra Maria F. Barbosa Leite
Sérgio Diogo De Lima 
Fábio Tacchelli
Rodrigo Rolim C. Rodrigues       

Dia 17
Milton Augusto Loureiro Junior
José Messias Ferreira 
Natalia Cardoso Da Silva 
Lucas Ferreira Rossi 

Dia 18
Vilson Fortuna 

Dia 19
Hamilton Fauth Tisot 
Claudio Smolii Lima 

Dia 20
Milton Ferreira D Araujo 
Nilson Rosa De Queiroz 
Antonio Luiz Kretzmann 
Rodrigo Antonio P. Mozzaquatro 
Tiago De Souza Carvalho 

Dia 21
Demerval Castelo B. Diniz Filho
Marcos Leão Lenz 
Marcos Paulo Ferreira 

Dia 22
André Felipe Mendes 

Dia 23
Romario Teixeira Bernardo 
Jones Nogueira Lima  
Gabriela Maria Oliveira De Souza 
Gabriel Rossoni Azeredo 

Dia 24
Harry Milla 

Dia 25
Euclides Brosch 
Hudson Luidgi Leite Santos 
Joaquim Arnaldo Feitosa Junior 

Dia 26
Roberto Begnis Hausen 

Dia 27
Flavio Ribeiro De Oliveira Barros
Diego Domingos De Sa Lisboa 

Dia 28
Reinaldo Martins 

Dia 29
Sergio Ambros Mallmann 
Walter Chiarato 
Claudionor Rezende Pereira 
Carlos Eduardo Da Silva Ferreira

Dia 30
Luiz Carlos De Oliveira 
Edison Luiz Aparecido Leme 
Vitor Alves Tomazi

ANIVERSARIANTES
DE SETEMBRO
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ROUBEI ESSA “ESTÓRIA” DO WHATS DE UM GRUPO DE AMIGOS.

Essa “estória” é real: houve um tempo em que a 
FAB dava o curso na EAer em três máquinas: PT-19 
(primário); BT-15 (básico) e T-6 (avançado). A FAB logo 
percebeu o exagero disso e se livrou dos BT-15, que 
ainda por cima tinham fama de matadores, principal-
mente no tráfego. Daí que os espalharam em aeroclu-
bes, escolas e mesmo em companhias aéreas, que o 
utilizavam para certas fases do treinamento para piloto 
de linha. Uma dessas tinha sua "escolinha" bem no 
interiorzão de São Paulo. E um dos instrutores era 
assíduo nos BT-15; tomou conta do pedaço; se vestia 
como um Top Gun; e começou a fazer acrobacias no 
cuspe. Todo o campo era cercado de lavouras, diligente-
mente cuidadas por japoneses ou descendentes. 
Bastava o cara levar o avião pra cabeceira que lá vinha o 
mesmo japa, sempre humilde, que largava tudo que 
estava fazendo pra apreciar. Um dia o cara foi decolar; e 
lá estava o japa, sorridente e inalterável, assistindo. O 
cara, de supetão, cortou o motor e berrou de lá de dentro 
se o japa queria voar. O sujeito nem acreditou: claro que 
sim. Sobe aí então. Taxiou até o hangar e arrumou um 
paraquedas também pro japa. A assistência se assa-
nhou: o japa tá fodido com esse cara; vai soltar até os 
bofes. Deu um briefing marromeno pro japa, disse pra 
ele não mexer em nada; a galerinha de fora com olhares 
cúmplices... e simbora!! Na cabeceira, o piloto segurou o 
bicho nos freios, atacou tudo e começou a correr para a 
típica "decolagem americana"; que acabou saindo "sul-
americana"; dado a embarrigada que deu, bem defronte 
ao hangar para onde puxou. Subiu, subiu e subiu. 
Mandou uns oitos sem muita referência com o solo; 
emendou um barril com desvirada apressada no topo; e 
olhou pra trás: o japa era o retrato da felicidade... ou da 
pura ignorância, coitado. Aí resolveu fazer tunô lento; fez 
uma porrada deles; a fuselagem curta do avião e sua 
relativa grande potência só foderam com as tentativas 
do ás-neófito. Quando ele mesmo começou a marear, 
deu mais uma olhada pra trás: o japa rindo e inalterado. 
Pousou; todos vieram "socorrer" o japa, que saiu de boa, 

com proa de sua enxada. Antes, porém, o Tom Cruise do 
Trópico de Capricórnio perguntou - rindo nervoso - pro 
japa: e aí, gostou da surra! Ao que o japa responde: sim, 
gostei muito, mas puxada após decolagem, sem 
energia. No barril, nariz começou baixo; o tunô, faltando 
pedal no início, e sobrando no final... E então o cara: 
porra, japa! Quem é que tu pensa que é? Ah, desculpa... 
eu Satoshi Isuhara (ou coisa assim); Marinha Imperial de 
Japão; piloto de Zero; 23 vitórias contra americano, 
nõ???
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As dez piores e dez melhores coisas nos aeroclubes brasileiros

E
ste é um resumo de coisas que escutei em 
diversas conversas de aeroporto Brasil afora 
acerca dos aeroclubes. Foram ditas tanto por 

pessoas que vivem mais do que eu inseridas no meio 
aéreo. E se alguém se ofender, saiba que estou apenas 
reproduzindo algo que é de circulação geral. 
Comecemos pelas coisas ruins:

As dez piores coisas em um aeroclube

1 – Ser presidido por quem não entende de aviação
Nada pior para pilotos, 
sócios e alunos ter um 
presidente que não é piloto, 
ou sequer entende direito 
c o m o  v o a  u m  a v i ã o . 
Geralmente é mestre em 
colocar areia na engrena-

gem das atividades do aeroclube, vê perigo em tudo, 
coloca obstáculo em quase tudo que foge da rotina.

2 – Pano preto
Esse é famoso em vários 
ramos da aviação brasileira, 
e não poderia deixar de 
existir nos aeroclubes. O 
pano preto é uma barreira 
que o ego de pilotos mais 

experientes coloca em torno de certas coisas, provavel-
mente pelo receio de que os mais novos se tornem tão 
bons quanto eles, ou até melhores. Contam as coisas 
pela metade, colocam mistério onde não existe, 
escondem conselhos importantes, e por aí vai.

3 – Disputa de ego
Esse tem a ver com o item 
anterior, mas não ocorre 
entre um que sabe mais e 
um que sabe menos, e sim 
e n t r e  d o i s  c o m  i g u a l 

experiência. Um quer ser melhor – ou parecer melhor – 
do que o outro.

4 – Criar dificuldade para vender facilidade
 É a típica 'burocracia', que 
acaba institucionalizando o 
'pano preto' no papel e nas 
regras. Algumas coisas são 
acessíveis, ou simples de 
r e s o l v e r,  m a s  c e r t a s 
p e s s o a s  g o s t a m  d e 
complicar, criando milhares 

de requisitos e obstáculos, talvez por um mero 'fetiche' 
de estar complicando tudo, e passar com isso uma falsa 
impressão de que é uma instituição correta. E talvez até 
'faturar' um pouquinho em cima disso...

5 – Exibicionismo
O exibicionismo acontece 
tanto em solo quanto em 
voo. Existem pessoas que 
fazem do aeroporto uma 
pista para se exibir. Em 
solo, causa antipatia à 
maioria das pessoas, e em 

voo é uma das maiores causas de desastres.

6 – Desleixo
 Nada pior do que ver 
instalações caindo aos 
pedaços, sujas, aviões 
maltratados, sem manuten-
ç ã o ,  o u  a t é  m e s m o 
abandonados. Quantos – 
den t re  as  cen tenas  de 

aviões que já foram doados para os aeroclubes – ainda 
existem? Quantos desapareceram? Além do mais, hoje 
em dia os aeroportos com ares de 'terreno baldio' são um 
prato cheio para os olhos de empreiteiros sedentos por 
construir.

7 – Ser unicamente um curso para aviação comercial
 Os aeroclubes foram 
fundados antes que o 
homem voasse (sim, o 
pr imeiro aeroclube do 
mundo foi fundado em 
1898), e eram centros de 
confraternização social 
dest inados a apoiar e 

promover todas as formas de voo, eventos e esportes 
aéreos. E eram também centros onde se ensinava a 
voar. Mas de uns tempos para cá, no Brasil fixou-se uma 
mentalidade de que aeroclube é lugar somente onde se 
faz os cursos Teórico, PP, PC, Inva etc, e terminado isso 
nunca mais se pisa lá. Deixaram de ser aeroCLUBES 
para virarem meras escolas de pilotagem, concorrentes 
das escolas privadas. Não deveria ser assim: escola de 
pilotagem é uma coisa, aeroclube é outra.



sócios, talvez por medo de que isso mais cedo ou mais 
tarde tire a 'panelinha' do poder.

10 - Corrupção
Essa é a principal chaga em muitos aeroclubes do Brasil. 
Nosso país chegou a ter cerca de 400 aeroclubes na 

década de 1950,  com 
aviões entregues de mão 
beijada... hoje os aeroclu-
bes mal chegam a uma 
centena. Quantos deles 
não terão desaparecido por 
culpa de desvios de bens e 
de dinheiro? Aquilo que 
tanto fa lamos mal  em 
Brasília ou no governo 
estadual pode existir ou ter 
existido debaixo da nossa 
fuça .  Ae roc lubes  que 

promovem incessantes voos a um custo questionável da 
hora de voo (em alguns casos o voo ocorrendo somente 
no papel), dão curso a dezenas de alunos, e depois 
sucateiam aviões sob o argumento de que não tem 
dinheiro para mantê-los... E enquanto isso, dirigentes 
que estavam falidos ficam misteriosamente bem 
sucedidos depois que assumiram seus cargos. Não é 
errado ganhar dinheiro em cima da aviação; se alguém 
abre uma escola particular de pilotagem e fica rico, isso é 
mérito dele. Mas usar uma entidade de interesse social, 
construída com os bens da sociedade, para enriquecer o 
próprio bolso, torna alguém tão digno da guilhotina 
quanto um político corrupto.
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8 – Feudo
Nada p ior  do que um 
aeropor to  cercado de 
arames farpados, muros 
altos e guardas pentelhos. 
Há dezenas de pequenos 
aeroportos que anos atrás 
e r a m  a c e s s í v e i s  à s 
p e s s o a s ,  e  h o j e  s ã o 
fortalezas inexpugnáveis. 

Uma coisa é a segurança, outra é a barreira exagerada, 
em cima de pessoas de bem. Em certos lugares, se você 
olhar para um avião, acham que vai arrancar um pedaço; 
pior ainda é tirar foto – aí é certeza de encrenca. E 
considerando que em vários lugares urbanos um 
aeroporto geralmente atrai antipatia nas vizinhanças, 
aumentar a distância com as pessoas comuns é dar um 
tiro no próprio pé.

9 – Panelinha
Isso não demanda muitas 
explicações. Segundo o 
dicionário, 'panelinha' é um 
fenômeno pelo qual um 
grupo fica estritamente 
fechado e ninguém mais 
entra. Envolve combina-
ções  rea l i zadas  pa ra 
tramar; tramóia realizada 
por pessoas que visam 

apenas seus próprios interesses. Há muitos aeroclubes 
por aí que não fazem a menor questão de atrair mais 

As dez melhores coisas em um aeroclube

1 – Direção com espírito aéreo
O maior benefício para um 
aeroclube é ser dirigido por 
quem é apaixonado por 
aviões e tudo que voa. 
Tendo  i s so ,  qua lque r 
problema é mais fácil de 

resolver. Ademais, esse espírito 'aéreo' fará com que as 
atividades do aeroclube não se limitem apenas a um 
ramo específico da aviação, e sim abarcará várias 
modalidades de voo: avião, planador, acrobacia, 
ultraleve, balonismo etc.

2 – Estímulo à transmissão de conhecimento
É o oposto do pano preto. 
E s t i m u l a r  p i l o t o s  a 
compartilhar experiências – 
boas ou más, acertos ou 
erros – com os demais 

pilotos, é um dos maiores benefícios que pode haver em 
um ambiente aéreo. 

3 – Humildade
Um sujeito humilde não é 
propriamente aquele que 
anda de roupa velha ou 
rasgada. É aquele que é 
honesto consigo mesmo; é 
a q u e l e  q u e ,  m e s m o 
sabendo muito, não paga 

de 'estrela'; é quem sabe reconhecer seus limites, e se 
coloca no seu devido lugar – nem acima, nem abaixo – 
sem mentir para si nem para os outros. Um piloto 
humilde fica feliz de ver os outros progredirem, e até 
ajuda no que for preciso. Com isso um aeroclube só tem 
a lucrar.

4 – Transparência
Transparência é antídoto 
para inúmeros problemas. 
Dentre outras medidas, 
sempre é bem vinda a 
planilha com descrição de 
ent radas e  sa ídas  de 

dinheiro, que aliás deveria ser disponibilizada para cada 
pessoa que quisesse vê-la (de preferência afixada num 
mural). Com relação aos aviões, quantas e quantas 
vezes já ocorreram fatos de ficarem em manutenções 
intermináveis, sem que nenhum esclarecimento 
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convincente fosse dado a alunos que já tinham horas 
pagas naquela aeronave? O que custaria passar um 
relatório da situação? Ademais, um bom aeroclube 
divulga as assembleias e reuniões, e não faz confabula-
ções ou eleições na calada da noite.

5 – Aviões para todos
Num aeroclube ideal, os 
sócios e alunos teriam 
acesso a um número de 
aviões que fosse adequado 
à demanda (seja para voo 
d e  i n s t r u ç ã o ,  v o o  d e 

recreação etc). Inclusive, poderiam haver aviões 
restritos somente para voos dos sócios, sem que 
sofressem o desgaste da instrução. Por outro lado, não é 
bom que existam aviões aos quais só um ou outro 
privilegiado tenha acesso – os tais 'aviões privativos'. 
Num bom aeroclube, com exceção de exemplares mais 
complexos e que requeiram cuidados especiais para 
voar, todos os aviões deveriam ser acessíveis a todos 
que atendam os requisitos para voá-los.

6 - Promoção de eventos e ambiente de confraterni-
zação

Aeroclube tem que ser um 
lugar animado. Encontros e 
eventos aéreos, churras-
cos, bailes etc, sempre 
darão visibilidade ao local, 
manterão o moral elevado, 

e, desde que bem organizados, atrairão algum tipo de 
retorno para a cidade ou região em que se localizem. 
Mas nada disso ocorre se não houver participação de 
todos. Não adianta reclamar da diretoria se, na hora que 
é preciso participação, os sócios e demais interessados 
inventam uma desculpa e tiram o corpo fora (prática 
extremamente comum no Brasil).

7 – Organização
Por incrível que pareça, isso 
é necessário para que a 
coisa funcione... A ordem 
atrai paz. Quanto mais 
organizado, quanto mais 
clareza nas regras, menos 

stress haverá para os sócios, alunos e dirigentes. Menos 
brigas, portanto.

8 – Proximidade com a população
É o oposto do 'aeroporto-
feudo'. Menos muros e 
arames farpados, mais 
interação com o público. É 
comum hoje em dia vermos 

aeroportos (e em consequência o aeroclube) serem 
ameaçados de despejo por conta de interesses 
escusos, a maioria ligados ao mercado imobiliário. Ora, 
se o aeroclube tiver uma característica social relevante, 
talvez esse tipo de problema poderia ser evitado. 
Colocar bancos sob árvores, fazer pequenas praças, 

disponibilizar horário de visitação, deixar um espaço 
para aeromodelistas, promover excursões de escolas, 
voos panorâmicos etc. Também é uma boa ideia manter 
amizade e dar privilégios aos fanáticos por aviação que 
por diversos motivos não podem pilotar. Eles colaboram 
mais do que se imagina.

9- Valorização da memória
Os pioneiros do lugar, os 
antigos membros, ou quem 
em algum momento salvou 
ou levantou o aeroclube, 
são pessoas que sempre 
deveriam ser lembradas, e, 
quando vivas, deveriam 

sempre ser convidadas para os eventos. Além das 
pessoas, os aviões antigos do aeroclube deveriam ser 
preservados, e não ser sumariamente descartados 
quando não derem mais 'retorno'. Existem diversas 
maneiras de se colocar um avião antigo para voar 
novamente, e sempre existirão apaixonados dispostos a 
fazer isso.

10 – Um bar ou restaurante (com vista para a pista)
Tem a ver com o item 7, e é 
fundamental. Um simples 
balcão e uma geladeira no 
hangar já são um bom 
começo, mas pode-se ir 

muito além e fazer algum convênio com quem entende 
do assunto. Um bar ou restaurante no aeroporto atrairão 
não somente pilotos, mas também amigos destes, e 
também jovens, adultos ou aposentados da cidade etc. 
Além do que é um bom pretexto para sair com alguém e 
ficar olhando aviões. Há casos inclusive de bons bares 
ou restaurantes que atraem pilotos de outros lugares, 
que vão até lá só para usufruir dos quitutes ou do 
ambiente. Assim, aparecerão sempre aviões de outras 
bandas movimentando o aeroporto. Sem contar que a 
maioria de conversas produtivas para aviação sempre 
ocorre em ambientes assim. As conversas que deram 
origem a esse texto são um exemplo disso.
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NOTÍCIAS ANAC

Dentre as principais novidades está a nova FAP para CPA e ICPA. Acesse nossa biblioteca digital para ler a nova IS. As 
novas FAP estão disponibilizadas em nosso site.

ANAC publica nova IS 00-002G – Padrões para a realização de exames de proficiência de pilotos.

or trás de cada voo, existe um sistema 

Pcomplexo. Compreender quais os procedi-
mentos necessários para que uma aeronave 

possa decolar ou aterrissar com segurança, por 
exemplo, não atrai a atenção só dos profissionais da 
aviação. Todo mundo tem uma curiosidade ou uma 
dúvida sobre esse e outros temas do setor aéreo.
 Para mostrar os bastidores da atividade, a 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) criou o 
projeto Por Dentro da Aviação, uma série periódica de 
conteúdos que vão te ajudar as pessoas a entender 
como tudo funciona.

 O objetivo do projeto é apresentar cada 
assunto, atividade ou aspecto da aviação civil de forma 
simples e acessível, e contribuir para que os regulados 
da ANAC e o público em geral entendam cada vez mais 
sobre os temas relacionados à aviação.

Para mostrar curiosidades do setor aéreo, 
ANAC cria Série de aviação

As orientações dizem respeito aos problemas mais 
comuns identificados nos processos de concessão, 
transição e revalidação de CPA.

GRU
REQUERIMENTO PADRÃO
DOCUMENTAÇÃO
CERTIFICADO DE CURSO PRÁTICO
FAP
CIV Digital

CPA – orientações gerais para 
abertura de processos
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Garota de 19 anos encara a aventura de dar a volta ao mundo de ultraleve

A produção da Record procurou a ABUL, que indicou 
uma de suas escolas credenciadas para mostrar como é a 
instrução de ultraleve e explicar os desafios que a Zara 
Rutherford de 19 anos enfrentará ao dar a volta ao mundo 
num ultraleve.

Ela decolou da Bélgica para se tornar a mulher mais 
jovem a cumprir essa missão.

Zara Rutherford começou a voar bem cedo. Voou pela 
primeira vez quando tinha apenas três meses de idade. 
Cresceu vivenciando a grande paixão dos pais em vários 
tipos de aeronaves. Aos 15 anos, começou a treinar. Aos 19, 
está realizando uma missão e tanto. Decolou dia 19 de 
agosto da Bélgica para uma volta ao mundo pilotando um 
ultraleve para se tornar a mulher mais jovem a cumprir essa 
missão. Essa viagem épica pelo planeta terá como destino 
52 países de cinco continentes. Serão mais de 52 mil km 
voando.  Planeja terminar sua jornada no início de 
novembro.

A aeronave que ela voará tem capacidade de voar a 
quase 300 km/h. É um ultraleve do modelo Shark. “Tem um 

alcance muito longo, é muito seguro e é extremamente 
capaz”, observou a piloto. “Normalmente tem dois lugares, 
mas um assento foi removido para acomodar um tanque de 
combustível extra”.

A vida da jovem sempre foi em torno da aviação geral, 
por conta de sua família de pilotos. Ela começou a treinar 
aos 14 anos para obter a licença em 2020, aos 18.

“Eu estava na cabine de um avião leve poucos meses 
após o nascimento e também viajo em pequenos aviões 
desde os seis anos de idade para lugares distantes em todo 
o mundo. Eu fiz paraquedismo aos 11 e pilotei um avião aos 
14″, disse ela.

Seguindo a digitalização dos processos realizados 
pela ABUL, o CMA também ganhou sua versão digitaliza-
da.

O processo do CMA, inicial ou renovação, pode ser 
feito pelo site www.abul.org.br sem cobrança de taxa de 
auditoria.

Você se loga, encontra o médico cadastrado mais 
próximo de você e inicia seu processo com download e up 
load da documentação exigida. Ao longo do processo, 
você receberá o andamento do mesmo por e-mail pelo 
whatsapp.

Os médicos cadastrados preenchem a FESP – Ficha 
de Exame de Saúde Pericial de forma on line e fazem o o 
up load de todos exames e documentação via site.

CMA no site

Despedida
A ABUL comunica a todos os seus sócios e colaboradores, que o Cmte. Jesus 

Fernandez Dominguez, associado 263, veio a falecer em 14 de agosto. 
O Cmte Dominguez foi um grande entusiasta do aerodesporto e sócio ativo 

por 28 anos. 
Como dono de escola no Clube Céu no Rio de Janeiro, formou dezenas de 

pilotos, o que demonstrava seu espírito altivo e a paixão pela aviação. 
A família ABUL manifesta seu pesar e sentimentos aos familiares e amigos, 

desejando força e fé neste momento de despedida.
Que agora ele possa voar para os céus nas aerovias do paraíso.
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Seja médico perito da ANAC
Curso Básico de Perícia Médica

Curso Básico de Perícia Médica
Único curso CBPM EAD credenciado pela ANAC 

Possibilita médicos a emitirem o Certificado Médico 
Aeronáutico após credenciamento pela ANAC.

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

Próxima turma: XIX CBPM – 01 OUT 2021

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  – Lucas da Cruz Gonçalves de BH - MG com 3 filiados

   – João Henrique Schiller de Farias Costa do Rio - RJ com 3 filiados

 Escolas: 1º lugar  - Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 26 filiados

  2º lugar - Looping Escola de Aviação Leve de Atibaia SP com 25 filiados

  3º lugar  - Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 14 filiados

  4º Lugar  - CEEA de Porto Belo – SC com 10 filiadosP
A

U
 D
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Imaginou suas histórias e aventuras serem postadas 
em nossos Boletins Informativos e Revistas 

e serem curtidas por seus amigos e familiares? 
Envie para  suas experiências  abul@abul.com.br



Boletim ABUL - 13

PARAQUEDAS BALÍSTICO, UMA SEGUNDA CHANCE

 sistema de paraquedas de aviões criado pela BRS 

OAerospace superou a marca de 400 pessoas salvas 
graças ao dispositivo. “Este marco e todas as vidas 

salvas são um testemunho de Boris Popov, que concedeu a 
ideia e cuja visão para a empresa que ele fundou superou a 
resistência inicial de alguns pessimistas à ideia do 
paraquedas de avião”, disse Enrique Dillon, diretor da BRS.

Um incidente que exigiu o acionamento do dispositivo, 
também conhecido como paraquedas balístico, ocorreu 
quando o piloto de um monomotor Cirrus com pane no 
motor acionou o paraquedas enquanto voava sobre o mar a 
mais de 30 km da ilha Grand Turk, no Caribe. Tanto o piloto 
como o passageiro que estavam a bordo não ficaram feridos 
e logo foram resgatados por um navio de cruzeiro que 
navegava pela região.

O sistema é acionado por um foguete que faz o 
paraquedas abrir acima da aeronave para desacelerá-la em 
voo e depois controla sua descida até o solo. O equipamen-
to é montado normalmente na parte central da fuselagem do 
avião e seu acionamento pode ser manual ou automático. O 
fabricante mais conhecido por usar o dispositivo da BRS é a 
Cirrus Aircraft, que disponibiliza o recurso para toda sua 
linha de aeronaves, incluindo o jato Vision.

Com mais de 30.000 sistemas instalados nos últimos 35 
anos em aviões, incluindo modelos experimentais, 
aeronaves certificadas e instrutores militares, a BRS diz que 
aproximadamente um de cada 120 paraquedas foi acionado 
como último recurso. 

A BRS confirma que centenas de vidas já foram salvas 
com a utilização do pára-quedas balístico. No mundo este 

equipamento surgiu apenas para ser utilizado pelos 
experimentais. Sua eficiência foi tão boa, que acabaram 
sendo desenvolvidos equipamentos homologados para a 
aviação homologada. Rans, Quicksilver, RV-6, KR-2S, 
Ultraleves dos mais variados modelos, experimentais mais 
pesados, e até mesmo Cessna 150, Skylane e Skyhawk, 
são algumas das aeronaves que voam com este equipa-
mento. 

O primeiro Cirrus SR-20 equipado com o paraquedas 
balístico, teve a oportunidade de checar a sua eficiência em 
uma viagem com 4 pessoas a bordo. Houve um pane, e o 
piloto e proprietário foi obrigado a acionar o paraquedas 
balístico. Sendo este o primeiro relato de sua utilização em 
uma aeronave homologada. O resultado final não poderia 
ter sido melhor, os 4 ocupantes saíram totalmente ilesos, e 
com poucos danos a aeronave. Isso mostrou a quão 
acertada foi a colocação de tal equipamento na linha de 
produção, e mais, com certeza, o proprietário deste primeiro 
Cirrus acidentado, está consciente que o gasto a mais por 
este equipamento, teve um preço ínfimo, tendo em vista ter-
lhe salvo a vida.

Aeronaves experimentais com carga alar superior a 80 
quilos por metro quadrado, deveriam ter o pára-quedas 
balístico como um de seus equipamentos, uma vez que 
para esta carga alar, o pouso bem sucedido em terreno 
irregular é bastante improvável. (por Eduardo Hilton)
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Sócios brevetados pilotos CPA

Formados por Escolas Credenciadas ABUL

Genivaldo  Ferreira Febrônio  - CPA/AAFT - Itacoatiara/AM 
Frederico Francelin - CPA/AAFT - Gurupi/TO 
Rodrigo Antônio Pagnoncelli - CPA/AAFT - Videiras/SC 

Formados por CIAC

Odair José Ribeiro - CPA/AAFT - Igaraçu do Tietê/SP
André de Araújo Silva - CPA/AAFT - Brasília / DF
Carlos Vinicius Duarte - CPA/AAFT - Itajubá/MG
Thomas Leomil Shaw - CPA/AAFT - S. J. dos Campos/SP
Gustavo Adolfo Lourenço - CPA/AAFT - Brasília/ DF

Parabéns aos novos pilotos! Bons voos!



Elétricos e híbridos

A maior evolução nos motores destinados à aviação 
leve, no entanto, deverá ocorrer na próxima década com o 
desenvolvimento dos motores elétricos e híbridos. O maior 
desafio encontra-se na limitação no armazenamento 
energético, já que as baterias de íons de lítio possuem, em 
média, uma densidade energética 13 vezes menor do que a 
da gasolina. A limitação das baterias é hoje o maior entrave 
para esse tipo de motor, que possui uma vantajosa relação 
peso-potência e um custo operacional que chega a ser 80% 
menor do que de um motor Ciclo de Otto (combustão interna 
com ignição por centelha). 

Enquanto a indústria de baterias trabalha para 
desenvolver uma tecnologia que ofereça uma grande 
capacidade de armazenamento num espaço compacto (e 
leve), a indústria aeronáutica acredita que a solução 
imediata poderá ser o motor híbrido, como tem ocorrido na 
indústria automotiva. A alemã Siemens desenvolveu um 
novo motor de apenas 50 kg, capaz de produzir 260 kW 
(348 hp) de potência a 2.500 rpm. Além do feito considerá-
vel de dispor de elevada potência num motor compacto e 
leve, a tecnologia poderá ajudar a popularizar a aviação 
elétrica.

O motor conta com algumas inovações, como a 
construção do estator numa liga cobalto-ferro que 
proporciona elevada magnetabilidade, e o uso de imãs 
permanentes numa configuração halbach, que auxilia na 
concentração de todo o fluxo em um lado da pilha e dirige o 
curso magnético com uso mínimo de material. Além disso, a 
Siemens realizou um complexo estudo para identificar os 
elementos que quase não sofrem esforços e, portanto, 
poderiam ser construídos em ligas extremamente leves, 
mesmo que com pouca resistência mecânica. Atualmente 
acredita-se que essa tecnologia poderá ser empregada em 
conjunto com motores convencionais, o que permitirá uma 
considerável redução no consumo de combustível, mesmo 
diante das limitações de armazenamento energético. (por 
Edmundo Ubiratan)
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MOTORES PARA AERONAVES EXPERIMENTAIS

 austríaca Rotax se tornou referência na aviação 

Aexperimental graças às constantes inovações de 
seus motores e da flexibilidade de uso. A série Rotax 

912 é considerada uma das mais confiáveis e eficientes 
entre os motores destinados à aviação experimental. A 
versão de 80 hp é basicamente o modelo de entrada na 
aviação, sendo utilizado em aeronaves certificadas pela 
FAR 23 (Rotax 912 F) e JAR 22 (Rotax 912 A), LSA (Light 
Sport Aircraft), ultraleves e veículos aéreos não tripulados 
(Rotax 912 UL). Seu sucesso se deve à simplicidade de 
construção e de manutenção. A série 912 possui, ainda, 
versões de 100 hp, como o Rotax 912 ULS (aeronaves não 
homologadas) e o Rotax 912 S (aeronaves homologadas 
FAR 23).

Com carburação dupla, a família 912 dispõe de 
diversas tecnologias hoje consideradas fundamentais na 
aviação, como partida elétrica, ignição eletrônica dupla e 
TBO de 2.000 horas. Além disso, em 2012, a Rotax lançou o 
912 iS Sport, que se difere pelo uso de injeção eletrônica, 
que aliou o excelente desempenho do 912 à maior 
economia de combustível. O uso de injeção eletrônica 
também proporcionou um melhor desempenho de 
decolagem, com melhor razão de subida. O motor conta 
com um sistema ECU (Electronic Control Unit) redundante, 
que controla o fluxo e a mistura ar-combustível e oferece 
segurança adicional à operação. O motor dispõe, ainda, de 
um sistema “databus” independente, que oferece uma 
interface para os instrumentos de cabine.

Outra família de motores que se destaca entre os 
voltados para aviação não homologada é o Lycoming YO-
233 e YIO-233, de 115 hp (a 2.800 rpm). Essa série combina 
a confiabilidade e o desempenho da família 235 numa 
versão capaz de trabalhar tanto com combustíveis de baixa 
octanagem, como gasolina automotiva sem chumbo, 
quanto com gasolina de aviação. As características 
adicionais incluem ignição por centelha dupla, tuchos 
hidráulicos autoajustáveis, motor de arranque leve e assim 
por diante.



Iniciativa para oferecer descontos e benefícios aos sócios ativos e seus familiares.
Os benefícios serão concedidos mediante a comprovação da anuidade em dia. 
O programa de convênios cresce mês a mês e traz diversas novidades e inúmeras 

vantagens.
Se você tem seu próprio negócio e faz parte da nossa família ABUL e quer ver seu 

empreendimento em nosso site, oferecendo facilidades, entre em contato escrevendo 
para abul@abul.com.br. Se você não faz parte da família ABUL, também pode se 
conveniar e oferecer suas facilidades aos nossos associados e familiares, será muito 
bem-vindo.

Acesse www.abul.org.br e desfrute dessa facilidade oferecida aos filiados. 
Mantenha em dia sua anuidade ABUL e aproveite os inúmeros convênios.

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 Ltda 
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

PROA NORTE EMPREENDIMENTOS – AERÓDROMO 
SISM

Macapá/AP

HMX CONSULTORIA EM AVIAÇÃO
Rio de Janeiro - RJ 

HOBECO SUDAMERICANA
Rio de Janeiro - RJ
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DIRETORIA
Presidente: João José de Souza Lima

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

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!!

 

98487-8003       98487-7999        98487-7749    
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 Execu�vo - secretario@abul.com.br

Operações - operacoes@abul.com.br

CONTATOS:

A ABUL em parceria com a Ocean Digital está 
revitalizando todo seu processo de comunicação e 
marketing. Você segue a ABUL nas redes sociais? A ABUL 
está bombando, confira!

No instagran @abul.oficial, já ultrapassamos 3.400 
seguidores e 3.100 no facebook 

Falta agora você nosso associado! Venha nos seguir, 
curtir, comentar, interagir! Quanto mais seguidores, mais 
motivação para postarmos nossa aviação desportiva, 
curiosidades e notícias da aviação geral! 

REDES SOCIAIS
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