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Palavras do Presidente
Gustavo H. Albrecht
Amigos,
Inicialmente quero pedir-lhes desculpa
pela ausência dos grupos de whatsapp da
ABUL...
Como devem saber, fui eleito Presidente
da Comissão Brasileira de Aerodesporto,
cujo nome já trocamos para COMITÊ
AERODESPORTIVO DO BRASIL, pois
estamos pleiteando que as atividades de
Aerodesporto tenham o mesmo nível dos
Esportes Olímpicos geridos pelo COB Comitê Olímpico do Brasil.
Existe no Congresso Nacional um PL do
Senado Federal propondo a Lei Geral do
Esporte que, se assinado, substituirá a Lei
Pelé... nem no PL feito em 2017 nem na Lei
Pelé, se toca em Aerodesporto... para o
Governo Federal nós não existíamos... isto
até a audiência que tivemos com a
Secretaria de Esportes que, pela primeira
vez ouviu falar no AERODESPORTO.
Nosso site está sendo atualizado e será
mais interativo... graças ao empenho de
alguns Diretores que realmente estão
fazendo a NOVA ABUL... Pela primeira vez a
ABUL tem várias pessoas trabalhando para
o seu crescimento... fosse noutra época
estaríamos muito bem... devido à crise,
estamos sobrevivendo... sem eles, estaríamos mortos.
S a n g u e n o vo t a m b é m n o n o s s o
Secretário Executivo que conseguiu manter
a eﬁciência da equipe ABUL mesmo

trabalhando “home ofﬁce”.
Espero já no próximo BI informar sobre a
autorização da ANAC para o nosso Curso de
Piloto Aerodesportivo... O Bernard e o Milton
Hossaka estão à frente deste problema e
logo logo poderemos assinar convênios
com instrutores que tenham uma PJ Pessoa Jurídica e uma aeronave registrada
na Categoria PRI- Privada Instrução... Com
isto esperamos restaurar a nossa capacidade de formar pilotos... para todas as modalidades de Aeronaves Aerodesportivas...
inclusive teremos a possibilidade de “dest ra n c a r ” a fo rm a ç ã o d e P i l o t o s d e
Girocóptero que hoje tem apenas um curso
autorizado.
Torçam para nossos planos se concretizarem e tenham bons voos.
Saudações aerodesportivas,
Gustavo H. Albrecht
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HISTÓRIAS
VIAGEM À FAZENDA SORRISO METÁLICO - SIYK, URUTAÍ - GO
CMTE. ANTÔNIO CARLOS CUNHA
Grupo Senta a Pua
Clube das Águias de Goiás

E

m criança, sempre ouvi de minha mãe, às
vésperas de meus aniversários, que o
melhor da festa é esperar por ela. Para
minha frustração. Hoje, depois de alguns
quilômetros rodados e uma diferente visão do
mundo penso que o bom da festa é relembrá-la.
Assim foi com uma memorável revoada
organizada pelo grupo Senta a Pua, do Clube das
Águias de Goiás à fazenda de um amigo da
aviação e, portanto, nosso amigo, o Cmte. Ailton;
odontólogo, piloto exímio e proprietário da
Fazenda Sorriso Metálico, em Urutaí. Um lugar
paradisíaco.
Era maio de 2019 e nem se cogitava de
pandemia. Portanto, todos felizes e animados.
Decolamos de nossa base, no Clube das
Águias, pelas nove horas da manhã, atrasados
sobre a nossa previsão de decolagem, à espera
de condições atmosféricas adequadas ao voo
visual. Saímos aproando Abadia de Goiás para
evitar o sobrevoo da cidade de Trindade, densamente povoada. Depois de cruzar Abadia
rumamos para os 150º magnéticos, direto ao
nosso destino, mantendo 4500 pés. Na rota,
passamos na vertical de Hidrolândia, deixamos
Bela Vista de Goiás um pouco à esquerda,
voamos sobre Cristianópolis e Pires do Rio,
também, um pouco à esquerda e bem próximo
do nosso destino. Após cruzar o Rio Corumbá
iniciamos a descida, já bem alinhados com a
cabeceira 15, onde pousaríamos
Éramos 14 pilotos e copilotos e 8 ultraleves
avançados, entre eles C-42, Tecnam Echo e
Tecnam Bravo, 2 Quasar Lite, sendo um deles do
Cmte. José Luiz, de Rio Verde – GO, Dynamic,
FK-9 e Conquest.
Voamos pela chamada Região da Estrada
de Ferro, por onde serpenteava a antiga e
saudosa Estrada de Ferro Goiás, margeando
Bela Vista de Goiás, Pires do Rio e Ipameri. Por
essa região se escoava a produção agrícola do
Estado de Goiás. Velhas fazendas, todas bem
formadas, leves ondulações e pequenos rios.
Uma bela paisagem.
No comando do nosso Quasar Lite o
comandante Marco Massarani, auxiliado pelo
Comandante Antonio Carlos, que vos escreve.
Na nossa rota encontramos algumas
formações que nos obrigaram a fazer pequenos

desvios, mas sem aumentar muito o tempo de
voo.
Depois de aproximadamente 01:20 h de
voo as aves começaram a pousar na bela pista
asfaltada da fazenda que nos receberia, com
intervalos de uns cinco a dez minutos.
Fomos recebidos pelo Cmte. Dr. Ailton,
embora tivéssemos manifestado nossa intenção de não incomodar (já incomodando).
Impossível privar nosso anﬁtrião de expressar o
seu carinho pelos amigos da aviação. Nosso
café-da-manhã em uma paniﬁcadora da cidade
foi o início da nossa confraternização em solo.
De volta à fazenda pudemos explorar
melhor a propriedade, com direito a uma sessão
de fotos com as aeronaves circundando o
Boeing 737-200 da antiga e querida VASP,
adquirido e revitalizado com muito bom gosto
pelo Cmte. Ailton que também nos brindou com
uma ﬁlmagem do grupo, do alto de seu helicóptero. Uma gentileza que jamais esqueceremos.
Pudemos todos pousar de Comandante de
Boeing e de sorridentes passageiros da velha
VASP.
À beira de um bonito lago artiﬁcial e no
espaço preparado para eventos familiares
saboreamos um delicioso churrasco com
acompanhamentos muito saborosos.
Nessa ocasião, como não poderia deixar de
ser, a conversa rolou solta permitindo que cada
aviador desse vazão aos seus “feitos”. Claro que
em um ambiente descontraído como aquele,
todos se sentiram à vontade para narrar suas
aventuras. Uma das coisas que valorizam a
aviação de lazer é exatamente a plena camaradagem e o sentimento de irmandade. Entre os
aviadores esportivos isso é bem característico.
Nossa visita se encerrou depois das
palavras acolhedoras do nosso anﬁtrião, que
também é prefeito da cidade de Urutaí e se fazia
acompanhar de sua esposa, a gentilíssima Da.
Bianca. Em nome do grupo, o comandante
Massarani expressou o nosso agradecimento
pela acolhida e o Cmte. José Luiz fez a entrega
de uma lembrança ao proprietário da fazenda.
Por volta das 15:30 as aeronaves começaram a fazer a viagem de volta, decolando da pista
33, como é recomendado, em virtude de alguns
obstáculos no sentido oposto, observando a
separação das mesmas. Nessa altura o Quasar
seria conduzido por mim, auxiliado pelo copiloto
Marco Massarani, como sempre fazemos nos
nossos bate e volta. Embora a pilotagem seja
tranquila em um bom avião, é bastante interes-
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sante ter a companhia de um outro piloto a
bordo. Aprendemos isso em nossas viagens. A
observação do terreno, das condições atmosféricas, o comportamento do motor e do vento,
ﬁcam muito mais fáceis de se equacionar. Na
nossa volta as condições atmosféricas estavam
CAVOK (Ceiling And Visibility OK).
Na viagem de volta, as mesmas referências
que nos guiaram na ida, desﬁlavam, agora no
sentido inverso – Pires do Rio, Cristianópolis,
Bela Vista, Hidrolândia, Abadia de Goiás e logo
avistamos nossa base, o Clube das Águias.

Aproximadamente uma hora e meia depois
da partida começamos a pousar, voltando para o
ninho.

CURSO

PA U D E S E B O

XV Curso Básico de Perícia Médica – CBPM da ABUL
Único curso CBPM EAD credenciado pela ANAC.
Início em 01 de outubro.
Vagas limitadas, inscreva-se!
Aproveite o último curso do ano e torne-se um
médico credenciado da ANAC.
Habilita para 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.
Informações em cbpm@abul.com.br ou (21) 98016-9873

QUEM VAI LEVAR ESSA?
A ABUL conta com sua colaboração para recuperar sócios inativos e na indicação de novos sócios.
RRABUL:

1º lugar - Felipe Martinez de Boa Vista/RR com 2 ﬁliados
- Lucas da Cruz Gonçalves de BH/ MG com 2 ﬁliados
- Mario Penha de Ipatinga/MG com 2 ﬁliados
2º lugar - Cassiano A. C. Silva Ouroso de Manaus/AM com 1 ﬁliado
- Everardo Alves Ribeiro de Brasília/DF com 1 ﬁliado
- Wander Dulci de Azevedo de Goiânia/GO com 1 ﬁliado
3º Lugar - Endrickson Silveira Brigido de Fortaleza/CE com 1 ﬁliado

Escolas:

1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar

- Looping Escola de Aviação Leve de Atibaia/SP com 14 ﬁliados
- Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta/RS com 7 ﬁliados
- Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí/SP com 6 ﬁliados
- Sport Pilot de Mogi Guaçu/SP com 4 ﬁliados
- Flyby Escola de Aviação de Cuiabá/MT com 4 ﬁliados
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INFO ABUL

Caro Filiado,
Agora você pode solicitar voo de Cheque
ou Recheque através do site da ABUL
www.abul.com.br.
Mais facilidade e agilidade!
Em decorrência do coronavírus, os
trabalhos da ABUL estão sendo realizados de
forma remota. Contatos tel: (21)2262-0497
ou
(21) 98487-8003, 98487-7749 e
98487-7999.
Documentos podem ser enviados de forma
digital para o e-mail:
documentos@abul.com.br
Para pagamento de sua anuidade, solicite o
boleto em anuidade@abul.com.br ou efetue
uma transferência de R$ 606,10 para o
Bradesco Ag. 1075, C/C 26777-5, Associação
Brasileira de Pilotos de Aeronaves Leves,
CNPJ: 28.672.673/0001-07 e envie o
comprovante com seu nome completo para o
mesmo e-mail.
Estão dispensados da realização de
avaliação psicológica para emissão INICIAL de
CMA de 4ª Classe, os portadores de Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), válida para
condução de veículos automotores em
atividade remunerada e o portador de CNH
válida sem atividade remunerada, originalmente emitida há 5 (cinco) anos ou menos.
Para REVALIDAÇÃO de CMA de 4ª Classe o
exame psicológico não é mais obrigatório.

Estamos sorteando um GPS Garmim 696
(seminovo) aos participantes. O sorteio será
pela Loteria Federal, na última semana de
agosto. Além de participar do sorteio, você
também terá acesso ao nosso Grupo de
Whatsapp, aonde reforçamos nossos laços
de amizade e repassamos informações
importantes sobre a ABUL. Clique no link
abaixo, entre no Grupo e obtenha maiores
informações. Boa sorte!
https://chat.whatsapp.com/CG4Jh40eire
33aZknCOvgW
A ABUL quer voar com você! Compartilhe
suas histórias e aventuras do aerodesporto.
Envie-nos fotos e histórias de seus voos
para o Boletim Informativo da ABUL em
marketing@abul.com.br
S e n a s u a re g i ã o n ã o h o u v e r u m
Representante da ABUL, entre em contato
conosco através do e-mail colaboradores@abul.com.br, para avaliarmos juntos a
possibilidade de implantarmos uma
Representação Regional bem perto de você.
Só a ABUL possui prerrogativa da ANAC para
o credenciamento de Representantes,
Delegados, Médicos, Checadores e Rep.
Técnicos.
A ABUL, pensando em beneﬁciar e apoiar
cada vez mais seus associados, está estabelecendo convênios com diversas entidades
no Brasil. Lembre-se que o desconto será
concedido diante da apresentação da Carteira
da ABUL válida, que em breve estará disponível no formato digital.
A nossa Associação é a ÚNICA credenciada pela ANAC para cuidar de habilitações e
defender o aerodesporto no Brasil.
ABUL, 33 anos de existência!
Nela você pode conﬁar!
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Notícias ANAC
Porte obrigatório do CHT digital passa a valer em fevereiro de 2021
Medida foi adotada em razão de adequações durante a pandemia do coronavírus

O

porte obrigatório do Certiﬁcado de
Habilitação Técnica (CHT) na modalidade
digital será exigido apenas a partir do dia
1º de fevereiro de 2021. A exigência, prevista
para vigorar no próximo dia 04 de agosto,
precisou ser prorrogada em razão de adequações nos acessos às áreas restritas dos aeroportos durante a pandemia causada pelo novo
coronavírus.
O proﬁssional que ainda portar a licença
física, impressa pela Casa da Moeda do Brasil,
poderá apresentá-la até o dia 31 de janeiro de
2021, como habilitação e documento oﬁcial. Aos
proﬁssionais que possuem somente a licença
em formato digital (CHT Digital), as regras não
mudam. Será exigido o formato do CHT Digital,
com QR Code por licença, e um documento
oﬁcial com foto.
Lançado em agosto de 2019, o projeto CHT
Digital permitiu acesso a licenças em formato
digital para mais de 40 mil proﬁssionais da

aviação civil. Com tecnologia QR Code, o novo
formato concede acesso a licenças e habilitações emitidas e atualizadas imediatamente no
sistema, após a ﬁnalização de cada processo.
Antes, o prazo para emissão de uma nova
licença ou para a atualização de habilitações e
exames era de pelo menos 30 dias - prazo para
confecção e envio de uma nova licença impressa em cartão pela Casa da Moeda.
Outro ganho para o regulado com o CHT
Digital foi a isenção de taxa de emissão para a
segunda via da licença, no valor de R$ 43,34. O
custo para impressão, tanto para novas licenças
quanto para a emissão de licenças atualizadas,
era atribuído à União, e trouxe aos cofres
públicos economia de R$ 800 mil por ano.
Para acessar a licença digital, o proﬁssional
deverá entrar no sistema: CHT - Sistema de
emissão do Certiﬁcado de Habilitação Técnica e
inserir login e senha utilizados para acessar
o Sistema de Aviação Civil (SACI).

Artigo técnico

Entendendo a Máquina e o Voo (Nº 1)
“As leis da Aerodinâmica são implacáveis e o
chão é duro”, Michael Collins disse isso em 1987.
Todos os ﬂuidos reais mostram atrito interno
(viscosidade), mas as forças devidas à viscosidade, com as dimensões e velocidades que normalmente ocorrem na prática, são muito pequenas
em comparação com as forças devidas à inércia,
tanto para a água quanto para o ar, por isso, em
alguns caso, elas são ignoradas para estudo e
análise. Vamos veriﬁcar alguns fatores importantes que inﬂuenciam muito no desempenho das
máquinas voadoras e no voo propriamente dito:
Densidade: é um termo que signiﬁca peso
por unidade de volume. Como o ar é uma mistura
de gases, ele pode ser comprimido. Se o ar em um
container estiver com metade da pressão que o ar
em outro container idêntico, o ar sob a pressão
maior pesa duas vezes mais que o contido no
container sob pressão mais baixa. O ar sob
pressão maior é duas vezes mais denso que o do
outro recipiente. Para pesos iguais de ar, o que

está sob a maior pressão ocupa apenas metade
do volume daquele que está sob a metade da
pressão. A densidade varia em proporção direta
com a pressão (sob temperatura constante); - A
densidade varia inversamente com a temperatura
(sob pressão constante). o ar em grandes altitudes é menos denso que o ar em baixas altitudes, e
uma massa de ar quente é menos densa que uma
massa de ar frio. Mudanças na densidade afetam
o desempenho aerodinâmico das aeronaves.
Com a mesma potência, as aeronaves de turbina
podem voar mais rapidamente em grandes
altitudes onde a densidade é baixa do que em
altitudes baixas onde a densidade é grande. Isso
ocorre porque o ar oferece menos resistência à
aeronave quando contém um número menor de
partículas de ar por unidade de volume.
Umidade: é a quantidade de vapor de água
no ar. A quantidade máxima de vapor d'água que o
ar pode reter varia com a temperatura. Quanto
mais alta a temperatura do ar, mais vapor d'água
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ele pode absorver. Por si só, o vapor de água pesa
aproximadamente cinco oitavos tanto quanto
uma quantidade igual de ar perfeitamente seco. O
último fato é devido à diferença na água (H 2 O) e
nos principais componentes do ar (N2 e O2 ) pesos
moleculares. O peso molecular da molécula de
H 2 O é 18, enquanto o peso molecular de N2- 28
(∼78% de ar) e o peso molecular do O2 - 32 (∼20%
de ar). Portanto, quando o ar contém vapor de
água, ele não é tão pesado quanto o ar que não
contém umidade. Considerando que a temperatura e a pressão permanecem as mesmas, a
densidade do ar varia inversamente com a
umidade. Em dias úmidos, a densidade do ar é
menor do que em dias secos. Por esse motivo,
uma aeronave exige uma pista mais longa para
decolar em dias úmidos do que em dias secos.

CONVÊNIOS

Estes são os dois fatores importantes, além
da viscosidade, que inﬂuenciam muito no voo.
Portanto, sempre que você pretender fazer um
voo, esteja atento às condições meteorológicas,
não apenas em relação a formação das nuvens e
possíveis alterações climáticas que podem
desfavorecer o voo, mas também em relação à
umidade e densidade do ar na sua região para
garantir um desempenho da sua aeronave nas
fases críticas de voo (decolagem e pouso), assim,
estabelecendo uma margem de segurança
confortável.
Bons voos e até o próximo artigo. Façam
sugestões de artigos técnicos e teremos prazer
em colaborar com o aumento do conhecimento
do nosso esporte.
Dir. Técnico ABUL:
Eng. Aeronáutico Sergio Oliveira.

A NOVA ABUL, pensando em beneﬁciar e apoiar cada vez mais
seus associados, está estabelecendo convênios com diversas
entidades no Brasil. Lembre-se que o desconto será concedido
diante da apresentação da Carteira da ABUL válida.

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia - GO
✆62-3595-4228 /
98564-1420
www.ﬂyultraleves.com.br
20% de desconto em mão de obra e preços especiais em serviços e peças.
MONTAER AERONAVES
Aeroporto de Feira de Santana - BA
✆75-3015-1207 /
99814-1207
✉ contato@montaer.com.br
www.montaer.com.br
10% de desconto na mão de obra e serviços e preços especiais na aquisição de
aeronaves de sua fabricação.
DELTAROMEU DESPACHANTE AERONÁUTICO
Organização, responsabilidade, experiência e segurança.
11-99973-2313
✉ ferreira@deltaromeu.com.br
www.deltaromeu.com.br
✈ ANAC: Transferências de Propriedade e Operador; 2º via, Cancelamento, Alterações;
Emissões de Certiﬁcados, Licenças e Matrículas; Inscrição, Alteração, Cancelamentos de
Direitos de Uso; Mudança de Categoria, Marca e Conﬁgurações; Gerenciamento de Processos;
Certidão de Inteiro Teor (Histórico dos Registros) e outros.
☎ ANATEL: transferência de Titularidade; Renovação, Alteração, Cancelamento; Acréscimo de
Estação (ELT) e outros.
10% de desconto em serviços e consultoria gratuita.
HOTEL POUSADA SÃO VICENTE
Br- 364 - Km 340 Serra de São Vicente - Santo Antônio do Leverger MT
65-98147-1777
Desconto de 10% na hospedagem, restaurante, lanchonete loja de conveniência e
artesanatos.
RV AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE AERONAVES
Rodovia TO 080 Km 20 - Hangar 07 Aeródromo SWEJ Palmas - TO
63-98405-6413
✉ srm@rvaviacao.com
Descontos de 25% em mão de obra em revisão e manutenção de aeronaves, inspeções
de 50/100 h, transferência de proprietário e 30% em licença de estação.
CAEP – CLUBE DE AVIAÇÃO EXPERIMENTAL DO PARANÁ
Rua Arlindo Gleria, 38 Pq Industrial - Ibiporã
43-99977-1002 Luis Bogo ✆ 3158-2525 (clube)
✉ bogo@sercomtel.com.br
Hangaragem em deslocamentos pela região sem custo, sujeito a consulta prévia.

Boletim ABUL - 7

AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE SIZP
Gaúcha do Norte – MT
65-99919-3888
Desconto de 10% em hangaragem, mensal/diária, serviço de translado/apoio
MULTICAR - ACESSÓRIOS
Av. Senador Metelo, 243 - Porto - Cuiabá – MT ✆65-3623-3999 /
99919-3888
Desconto de 10% em serviços de ar condicionado, instalação e manutenção de alarmes e
acessórios em geral e película automotiva.
GUSMANG MANGUEIRAS AERONÁUTICAS
Rua Tibagi, 269 - Londrina – PR ✆43-3356-9833 / 3027-5328
✉ comercial@gusmanglondrina.com.br
www.gusmang.com.br
Descontos de 10% em produtos e serviços.
COSTA ESMERALDA CONDOMÍNIO AERONÁUTICO
PORTO BELO SC -Encravada em uma das belas regiões de SC foi o pioneiro do grupo.
LAGOA DO BONFIM RN - À 25km de Natal, opção de pouso no RN.
JURERÊ SC - Em fase de viabilidade, em Florianópolis será um marco na Ilha da Magia.
BUZIOS RJ - Após 14 anos fechado, revitalizado e reaberto o Aeroporto Umberto Modiano.
PLANO DE VOO ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL - Referência nacional pela padronização e
infraestrutura que proporciona a seus alunos.
CEEA – COSTA ESMERALDA ESCOLA DE AVIAÇÃO - Escola de Ultraleves.
NEVES COMBUSTÍVEIS - Todos os empreendimentos com postos de JET-A1 e AVGAS.
47-98416-8000 Flavius 47-98417-8000 Tiago
www.grupocostaesmeralda.com.br
Preços especiais na compra de terrenos nos condomínios e descontos em hangaragens.

ARES ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
Aero Desporto CPA e Homologada PPA e INVA
SDVH, Cond. Aeronáutico Vale Eldorado, 82 Km de SP - Bragança Paulista SP
11 99937-7547 ✉ contato@aresaviacao.com.br
http://aresaviacao.com.br/
Desconto de 5% no Restaurante Ares, 10% na Loja Ares, 20% no curso prático de teórico CPA,
30% em check e recheck, 40% no exame médico CMA 4ª classe, 50% na hangaragem diária e
60% de reembolso da anuidade ABUL ao concluir o curso. Alojamento com área de lazer,
piscina e churrasqueiras com hangaragem pernoite ﬁnal de semana gratuito. Material
didático e CIV para alunos grátis. Deslocamento Atibaia grátis (consulta prévia)

AIR ORIENTE CORRETORA DE SEGUROS
Seguro aeronáutico, Seguro automóvel, Plano de saúde, Seguro para condomínios, Seguro
residencial, Saúde empresarial, Seguro empresarial, Seguro náutico, Seguro para eventos, Seguro
agrícola/rural
✆21-2530-2530/99617-2013 Facebook e instagram = @airoriente
www.airoriente.com.br
Preços especiais
HOTEL EUDOXIO
Rodovia Antônio Heil km 2812 nº 2L. 960 Divisa de Brusque e ltaiaí- SC 486 Itajaí - SC
✆47-3247.0889 / 3247.0890 /
98413-7668
Translado Aeroporto x Hotel x Aeroporto, qualquer horário Aeroporto SWJA Aero Amil
15% de desconto nas diárias
✉ contato.hoteleudoxio@yahoo.com.br ✉ reservas.eudoxio@yahoo.com.br
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BIS AVIATION
Venda de aviônicos - Retroﬁt de painel – Instrumentos digitais e analógicos - Headsets- Gps
portáteis e de painel – Peças - Atualização de navdata, charts, GPS de painel e portátil Reparo GPS, headsets, rádios portáteis e de painel -Revitalização de display instrumento de
painel e portátil - Retroﬁt de painel, Projeto de Engenharia, Certiﬁcação e instalação
RNAV PBN - LOA RVSM - Adequação do ADSB
10% de desconto nos serviços de aviônicos

RV ULTRALEVES ESCOLA DE PILOTAGEM
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia-GO
62-99801-4010 (escola) 43-98824-7007 (Milton), 43-98843-3838 (Mylene).
Desconto de 10% em cursos teóricos e práticos de CPA, matrícula grátis e reembolso de
uma anuidade ABUL na conclusão do curso.
✉ contato@rvultraleves.com.br
www.rvultraleves.com.br

POUSADA BENEVENTO
Campos de Jordão 12-99634-4114, 99736-8330
www.pousadabenevento.com.br
Reservas: 12-99634-4114 ou ✉ reservas@pousadabenevento.com.br
Descontos de 10% na diária

THOMASI HOTEL
Londrina e Maringá – PR 44-99995-1313 / 99918-1620 ✉ reservas@hotelthomasi.com.br
✆Londrina 43-3315-0400 / Maringá 44-3032-0400
65-99972-6633 – Mário Sérgio
Descontos de 10% nas diárias

RECOMINTE - PEÇAS AERONÁUTICAS
Jacques Albuquerque ✆12-3905-4041 / 99708-8207
Sype: Jacques_NB ✆USA +1(954)318-9258
RECOMINTE – BRASI ✆12-3905-4041
Av Edouard Six, 540 – Hangar 13 Jd. Paraíba – Jacareí – SP
RECOMINTE INT’L LLC 400 SW 1ST
Avenue, Apt 306 Fort Laudesdale FL 33301 USA +1(305)333-8455
Descontos e preços diferenciados
www.recominte.com

SANTOS DUMONT MEDICINA
21-96839-6037 Cmte. Eduardo
Av. Franklin Roosevelt, 84 – Sl 704 Centro - Rio de Janeiro RJ
9h às 17h agendamento prévio
CMA ANAC (1ª, 2ª, 4ª E 5ª Classes) Inicial, revalidação e recurso
✆21-4141-4249 /
99997-5751
✉ comandante@santosdumont.med.br
www.santosdumont.med.br
Preços especiais e diferenciados.

FREIOS BILL
Rua Arlindo Gléria, 38 – Ibiporã PR 43-9918-9422
✉ contato@freiosbill.com.br
www.freiosbill.com.br
Preços especiais em todos os produtos

HOTEL LAGO DAS BRISAS
Rod GO 210, Km 10, S/N, Zona Rural, Buriti Alegre – GO
✆62 3215-3256/99679-9553 /64 3444-1221/62 99822-9718
www.hotellagodasbrisas.com.br
Desconto de 20%
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SPORT PILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO AERODESPORTIVA
Aeroporto de Mogi Mirim - SP – SDMJ 11-98766-4187
Matrículas grátis no curso de CPA, descontos de 10% nos cursos teóricos e práticos e
descontos especiais em check e recheck.
✉ voalivre@uol.com.br
www.sportpilot.com.br

SPELAION - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Rua João Miguel Japur, 36, Jd. Nova Iguaçu - Piracicaba – SP
✆19-3434-0535 / 19-3411-5605
CAC seg a sex - 08:15h às 18:00h
Descontos de 5% em todos os produtos.
www.spelaionloja.com
✉vendas@spelaion.com

BECKER AVIONICS BRASIL
Av. Shishima Hifumi, 2911 – Mod. 208 (PqTec UNIVAP) São José dos Campos – SP
✆12-2170-3630
Pagamento facilitado, parcelado, garantia estendida de 3 anos e frete gratuito em
equipamentos.
✉ info@beckerdobrasil.com.br
www.beckerdobrasil.com.br

MKR MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DE ULTRALEVES LTDA
AUTOGYRO BRASIL
Clube Esportivo de Voo – CEU
Aeródromo Armando Nogueira – SIAN Rio de Janeiro RJ 22° 57' 41" S / 043° 39' 34" W
Venda de aviônicos, retroﬁt de painel, instrumentos digitais e analógicos, headsets, gps
portáteis, painel e peças. Atualização de navdata, charts, gps de painel e portátil. Reparo GPS,
headsets, rádios portáteis e painel. Revitalização de display, instrumento de painel e portátil.
Retroﬁt de painel, projeto de engenharia, certiﬁcação e instalação de RNAV PBN, LOA RVSM e
adequação do ADSB.
Descontos de 10% na mão de obra dos serviços na MKR, 2% na compra de AutoGyros e
10% nos serviços de avionicos.
21-99820-3637 ✉ comercial@auto-gyro.com.br
http://auto-gyro.com.br/

DEMOISELLE ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
98318-1151
PP Avião, PP Helicóptero, Comissário(a), Agente de aeroporto EAD, Curso de libras
(tripulantes), Curso Ger. de Crise e antiterrorismo em anvs, Aulas particulares de reforço e
suporte básico de vida com DEA.
Preços especiais
✉ cursos.demoiselle@gmail.com
https://escoladeaviacaodemoiselle.com.br/

✆11-3774-8589 / 3774-8619 /

HOTEL LE JARDIN EM CALDAS NOVAS/GO
Adquirindo pacote com café da manhã, terá direito ao almoço. Adquirindo pacote com
Meia Pensão, terá direito a pensão completa. Adquirindo pacote de Pensão Completa,
terá direito a UP GRADE para Suíte Master.
Reservas e Informações - (64) 9.9964.8182
https://www.lejardincaldasnovas.com.br

POUSADA VILLA DAS PEDRAS
Rodovia GO-225, km 4 - Pirenópolis - GO
Desconto de mais 15% acima de uma diária, 10% uma diária e 10% em pacotes de
decoração e de até a 55% dependendo da antecedência da compra.
✆(61) 3246-4005 / (62) 3412-7435 /
99604-4005
www.villadaspedras.com
PISTA DE POUSO SIXM
CIFI Construtora e Incorporadora Ltda: Av Fernando Correa da Costa, s/n, Sl 03
Km 10 - Br 364 Cuiabá – MT ✆65-3645-3535
Descontos na estadia mensal/diária e pernoite nos apartamentos próximos ao hangar.
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DIRETORIA
Presidente: Gustavo Henrique Albrecht presidente@abul.com.br
Vice-presidente: João José de Souza Lima
vicepresidente@abul.com.br
Diretor Técnico: Sérgio Antônio de Oliveira Neto
tecnico@abul.com.br
Diretor Médico: Dr. José Luiz Capalbo
medico@abul.com.br
Diretor de Marketing: Marco Massarani
marketing@abul.com.br
Diretor de Convênios: Milton Hossaka
convenios@abul.com.br
Diretor de Colaboradores: João Carlos C. Trindade
colaboradores@abul.com.br
Diretor de Pendulares: Francisco Batista Ferreira
pendulares@abul.com.br
Diretor de Paramotores: Samuel Rocha
paramotores@abul.com.br
Diretor de Giroaviação: João Bosco Cortez
giroaviacao@abul.com.br
Diretor de Eventos: Wilson Manoel Lozano
eventos@abul.com.br
Secretário Executivo: Bernard Tkotz
secretario@abul.com.br

Operações: Bernard Tkotz
operacoes@abul.com.br

CONTATOS:

21 2262-0487 / (21) 98487-8003 /
(21) 98487-7749 / (21) 98487-7999
Habilitação CPA - documentos@abul.com.br
Curso Básico de Perícias Médicas cbpm@abul.com.br

DIVULGAÇÃO
Já pensou em sua família e
amigos curtirem suas fotos e
histórias no Boletim Informativo
e Revistas da ABUL?
Envie para marke ng@abul.com.br
sua contribuição e compartilhe
suas aventuras e paixões
aerodesportivas!

Anuidades e boletos - anuidade@abul.com.br
Documentos diversos - documentos@abul.com.br
Assuntos gerais - abul@abul.com.br
Filiação - ﬁliacao@abul.com.br
Presidente - presidente@abul.com.br
Secretário Executivo - secretario@abul.com.br
Operações - operacoes@abul.com.br

