
Aviação. 
Não senhor! O piloto não nasce da gaveta de um 

burocrata. O piloto nasce de um sonho que custa muito 
realizar, e hoje, quando o realiza, está a encontrar a cada 
dia novas ou aumentadas dificuldades. Não foram 
Agências que criaram nossa Aviação ou hoje formam 
nossos pilotos. Elas regulam, mas não facilitam, elas 
estabelecem, mas não põem ninguém a voar, elas 
determinam, mas não sofrem a consequência. Receia-se 
que não entendam. O tamanho da Aviação de um país é 
proporcional à capacidade de sua indústria e de sua 
liberdade de voar. Vemos hoje a diminuição assustadora 
de aeródromos, de aeroclubes, de horas voadas, como se 
não fôssemos um país continental, como se nossa 
aviação comercial não estivesse em déficit de profissiona-
is, e não estivéssemos na orfandade de zelo e compreen-
são, e por que não dizer, de um pouco mais de brasilidade 
por aqueles que poderiam estimulá-la. Foi pela miopia dos 
governos passados que nossas locomotivas e trilhos 
viraram ferrugem. Alguns hangares estão a virar 
ferrugem. A falta de visão contemporânea fecha escolas 
de voo, fecha aeródromos, aeroclubes, mas cede lugar 
para uma sanha arrecadatória de impostos e taxas cujos 
efeitos já se fazem sentir com a redução de horas de voo e 
aeronaves paradas: piloto no chão é aviação estagnada. 
O raciocínio mais elementar que se propõe é que 
aeronaves não seriam construídas se não houvesse 
pilotos para voá-las. Sem pilotos não há aeronaves. E 
sem um dos dois não há necessidade de agências 
reguladoras.

Mais liberdade menos burocracia, mais aviação 
menos custo, mais facilidade menos estagnação. 

Abraços aerolevistas.
JJ

Caros Pilotos,
Esta é a primeira mensagem que lhes envio após 

nossa recondução ao comando da ABUL. Nossa porque 
prosseguiremos com quase todos os experientes 
membros do Conselho Fiscal, das Diretorias e do 
Conselho Consultivo, e, claro, com a presença diária do 
Bernard e nossa competente equipe de colaboradores.

Plotamos no mapa do nosso imenso Brasil os 
municípios onde a ABUL se faz representar, e muito bem 
representada está por uma admirável estrutura de RR´s, 
Delegados, RT´s, Escolas de Voo, Instrutores, Médicos, 
Checadores... Em nosso País poucas empresas possuem 
tal dimensão em suas representações e alcance. Hoje, no 
segmento da aviação brasileira, temos dezenas de 
nossos pilotos que engrandecem a Aviação Comercial, 
tanto no Brasil como no exterior, alunos que se tornaram 
Instrutores, mecânicos que se tornaram pilotos, aviadores 
de todas as profissões, e todos nós, como expresso pelo 
lendário Brigadeiro Fontenelle, “movidos pelo mais nobre 
de todos os ideais: a Aviação”. 

Este orgulho não é meu, deste ou daquele. Este 
orgulho é de todos nós. Muito se fez, muito foi obtido, 
muito evoluímos por esforços de todos. Nossos associa-
dos, de qualquer parte deste imenso País, são solidários e 
colaborativos, responsáveis e cidadãos. Somos a 
importante engrenagem inicial da Aviação Brasileira. As 
vocações começam aqui, no ninho dos voadores.

O caminho é longo, mas a recompensa é eterna. 
Nunca paramos de voar. Quando o tempo passar 
voaremos na lembrança e pegaremos um jovem pela mão 
como pegaram a nossa. Todo piloto recebeu uma 
herança, e tem o privilégio de legá-la aos nobres de 
coração. Parodiando Siqueira Campos, não se pergunte 
outra coisa que não seja o que cada um pode fazer pela 
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Evolução de logomarcas de empresas aéreas e 
fabricantes de aviões:

Chegou o momento da ABUL se atualizar!

Após 34 anos de existência, apesar de ter recebido 
leves facelifts, o símbolo que representa nossa 
Associação pouco se alterou e evoluiu.

Ao longo de três décadas, os ultraleves mudaram 
completamente seu estilo, desempenho, tecnologia e 
design. Os pilotos também evoluíram, nova gerações de 
pilotos assumiram os comandos das aeronaves leves 
esportivas, ultraleves básicos e avançados, autogiros, 
paramotores e trikes. A cada dia surgem novas técnicas, 
materiais aeronáuticos compostos e mais leves, motores 
mais potentes, econômicos e mais seguros.

Com tantas mudanças, porquê não atualizarmos 
nosso logo?

O novo Diretor de Marketing Thiago Melo, amante 
inveterado da aviação, atende ao nosso pedido de 
desenvolver um novo símbolo que representasse bem 
nossa ABUL dos dias de hoje.

Após inúmeras propostas, chegamos a uma marca 
adequada.

A nova logo traz elementos da marca original com 
cores e traços modernos, num estilo minimalista. 

As letras sólidas demonstram a robustez da ABUL em 
seus 34 anos de existência.
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NOVA LOGOMARCA

As marcas, ao longo dos anos, mudaram muito suas 
identidades visuais. Muitas delas se transformaram 
completamente, como a da Apple, enquanto outras, como 
a da Google, apenas foram modernizadas.

É notável que as logos refletem muito a época que 
foram criadas. Hoje, olhamos para as mais antigas e as 
achamos estranhas, o que também pode acontecer daqui 
a alguns anos quando olharmos para as atuais dessas 
mesmas marcas.

Os símbolos e elementos gráficos que vemos hoje em 
logotipos famosos são o resultado de várias técnicas 
estudadas nos últimos dois séculos. Considerando a 
evolução da nossa sociedade e suas demandas, o antigo 
logo do Instagram, lançado em 2010, pode simplesmente 
não funcionar hoje. O logotipo original da Apple com seu 
desenho em estilo realista parece muito complicado e 
esquecível para nós. Nós, como sociedade, estamos mais 
acostumados ao estilo simplista nos dias de hoje. Além 
disso, uma vez que melhoramos no entendimento de 
símbolos, logotipos famosos mudaram levando em 
consideração nossas demandas.
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O piloto acorbático italiano Dario Costa, de 41 anos, 
que competiu no Porto na Red Bull Air Race, fez história 
numa madrugada de setembro, com um voo insólito que 
entrou diretamente para o Guiness Word Record: voou 
1610 metros dentro de dois túneis a uma velocidade de 
245 km/hora. A margem de erro era muito reduzida, com o 
avião a apenas 1 metro de distância do solo.

Foi cerca de um ano de preparação para um voo de 
apenas 44 segundos. Ao todo, foram estabelecidos 5 
recordes, com o mais longo voo de um avião dentro de um 
túnel (1610 metros), o primeiro voo de avião dentro de um 
túnel, o mais longo voo de baixo de um obstáculo sólido 
(1610 metros), o primeiro avião a voar entre dois túneis e o 
primeiro avião a decolar de um túnel. 

Dario realizou este feito sob a orientação de uma 
verdadeira lenda do desporto aéreo, o antigo Campeão da 
Red Bull Air Race Peter Besenyei. Também Besenyei fez 
história há mais de 20 anos ao ser o primeiro piloto a voar 
invertido debaixo da ponte das correntes, em Budapeste. 

O avião utilizado foi o mesmo com que o piloto competiu 
no Porto, em 2017, na última edição da Red Bull Air Race – 
um Zivko Edhe 540. "Foi tudo muito rápido e só senti um 
momento de maior tensão quando  o avião saiu do 
primeiro túnel e começou a apanhar ventos cruzados. 
Consegui reagir e levar o avião para a trajetória certa", 
explicou Dario depois de aterrizar.

O local escolhido foram os túneis de Çatalca, no norte 
da Turquia, que estão inseridos numa autoestrada 
inaugurada no ano passado.

Nova Diretoria ABUL - 2022/2023
Desejamos um excelente mandato aos integrantes da 
Nova Diretoria e Conselho Fiscal eleitos, à Diretoria e 
Conselho Consultivo nomeados:

Presidente 
- João José De Souza Lima
Vice Presidente 
- Gilberto De Castro Bitar
Conselheiro Fiscal Efetivo 
- Edvaldo Almeida Dos Santos
- Ebson Carlos Corrêa
- Enio Antonio Vitalli
Conselheiro Fiscal Suplente 
- Dorywillians Botelho De Azevedo
- João Batista Poubel
- Paulo Roberto Garcia
Diretor de Eventos 
- Abel Silveira Gomes
Diretor de Giroaviação 
- Silvio Alexandre Monteiro De Oliveira (Kid)
Diretor de Instrução 
- João Henrique Schiller

Diretor de Marketing
- Thiago Melo
Diretor Médico 
- Dr. José Luiz Capalbo
Diretor de Pendulares e Paramotores 
- Francisco Batista Ferreira 
Diretor De Relações Institucionais 
- Milton Hossaka
Diretor Técnico 
- Eng. Aer. Tabio Silva De Melo
Secretário Executivo 
- Bernard Tobias Tkotz
Conselho Consultivo
- Gustavo Henrique Albrecht
- Florêncio Barlera Neto 
- João Bosco Cortez 
- Marcos Miyazaki
- Luis Henrique Ceotto
- Cezar Nepomuceno
- Jeovan Pereira De Alencar 
- Luiz Claudio Gonçalves
- Avenor Montandon
- Marco Antônio Sperb Leite
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A triste história entre o Paulistinha e o Campo Aeroclube de SP

O Paulistinha é um desenvolvimento da antiga 
Empresa Aeronáutica Ypiranga. Seus fundadores foram 
Horton Hoover, Henrique Dumont Villares (sobrinho de 
Alberto Santos Dumont) e o alemão Fritz Roesler (ex-
piloto de caça que ajudou a fundar a companhia aérea 
Vasp.

O projeto do Paulistinha foi desenvolvido no Campo 
de Marte. Muitos foram montados num galpão que havia 
na esquina entre a alameda Nothman e alameda 
Cleveland, Campos Elíseos.

O avião fez seu primeiro voo em 1935, sendo 
chamado oficialmente de EAY 201. Apenas cinco 
unidades foram construídas pela Empresa Aeronáutica 
Ypiranga.

O Paulistinha decolaria para valer depois de 1943, 
quando o projeto foi comprado pela Companhia 
Aeronáutica Paulista, recebendo o nome oficial de CAP-4.

Sob o comando da Companhia Aeronáutica Paulista, 
o Paulistinha teve seu projeto aperfeiçoado, conquistando 
de vez o Brasil. Foram produzidas 777 unidades dessa 
versão.

Na década de 1950, o projeto foi vendido para a 
Indústria Aeronáutica Neiva, que posteriormente seria 
incorporada pela Embraer.

O Aeroclube de São Paulo foi fundado em 1931. O 
Aeroclube de São Paulo há décadas tem uma frota 
praticamente desprovida dos populares aviões de 
treinamento CAP-4 e P-56 Paulistinhas.

Em 1967, a quase totalidade dos aviões do Aeroclube 
foi destruída em um incêndio, que quase encerrou a 
história dessa grande instituição. O Aeroclube de São 
Paulo tinha uma grande frota de aeronaves de modelos 
CAP-4 e P-56 Paulistinha.

Como o espaço nos hangares era pouco para uma 
frota tão grande, o Aeroclube utilizava uma prática de 
erguer a cauda dos aviões e apoiar a hélice em um suporte 

de madeira bem baixo. 
Os Paulistitnhas ficavam quase na vertical, e isso 

aumentava o espaço no hangar para as aeronaves. 
Embora possibilitasse a hangaragem de praticamente 
todos os aviões, essa prática também tinha seus riscos.

Os Paulistinhas tinham um tanque superior, no teto do 
cockpit. Esse tanque deveria estar vazio quando se erguia 
a cauda da aeronave, pois o combustível do mesmo 
vazava quando o avião estava nessa posição.

Evidentemente, em alguns casos algum combustível 
sobrava no tal tanque, e os vazamentos invariavelmente 
deixavam o hangar com uma explosiva mistura de ar com 
vapor de gasolina. Só faltava alguém ou alguma coisa 
causar a ignição. E foi isto que ocorreu.

Um aluno voltou ao hangar para buscar um molho de 
chaves que tinha perdido e que deveria estava dentro do 
avião em que voara. O hangar estava fechado e quente, e 
o característico cheiro de gasolina de aviação impregnava 
o ambiente.

Ao procurar suas chaves, na escuridão do hangar, o 
aluno resolveu acender um isqueiro para iluminar o 
interior do avião. Tão logo fez isso, ocorreu uma explosão 
dos vapores de combustível.

O fogo tomou conta do avião rapidamente. O aluno, 
bastante queimado, saiu correndo para fora, sem tempo 
hábil para pegar um extintor. Logo, o fogo se alastrou para 
todo o hangar.

Cerca de 30 aeronaves Paulistinha estavam no 
interior do hangar, e infelizmente nada sobrou delas. O 
fogo demorou horas para ser contido pelos bombeiros. 

O Aeroclube de São Paulo perdeu a quase totalidade 
da sua frota. Felizmente, nenhuma vida humana foi 
perdida. O Aeroclube só não parou por completo porque 
alguns poucos aviões não estavam no hangar e sobrevi-
veram à tragédia.

A sobrevivência da instituição ficou seriamente 
ameaçada. Infelizmente, o Departamento de Aviação Civil 
não tinha aeronaves disponíveis para ceder ao Aeroclube, 
já que a Neiva já havia encerrado a produção do P-56 há 
anos.

Um programa de venda de títulos de sócio remido foi 
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iniciado, e alguns sócios abastados, grandes industriais e 
comerciantes, colaboraram com grandes somas em 
dinheiro e assim adquiriu novas aeronaves como as 
Cherokee e Arrows.

Atualmente, cerca de 40 aviões do modelo 
Paulistinha ainda estão com situação regular junto à 
ANAC para realizar voos. Os quatro Paulistinhas mais 
antigos em operação foram produzidos em 1946. 

Essa característica, aliada ao baixo custo operacio-
nal, fez o sucesso do modelo para o treinamento de pilotos 
civis e militares no Brasil.

Com o avanço da aviação, muitas escolas e 
aeroclubes passaram a adotar aviões mais modernos. 
Mesmo assim, o Paulistinha ainda está longe de uma 
aposentadoria completa. 

COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
Dia 01  
RRABUL,CCABUL Carlos Maia Prisco 
Teixeira
 
Dia 02  
CCABUL Sergio Cizenando Bozoni 

Dia 03  
CCABUL Waldyr Ferreira Maximiano              
CCABUL Marcos Antonio dos Santos Silva 

Dia 04  
RRABUL,CCABUL  Renato Severino da 
Silva              
MCABUL Alichandre Fumio Sakashita              
CCABUL Alessandro Francisco Garcia 
Carrinho 

Dia 05  
MCABUL Nicolas Nassim Nader              
CCABUL Edilson Secco              
CCABUL Tiago Nascimento Correa De 
Menezes 

Dia 07  
CCABULFernando da Silva Almeida 

Dia 08  
RRABUL Jonas dos Santos López 

Dia 09  
CCABUL Agostinho Gomes de Ornellas             
 MCABUL Mateus Rossato 

Dia 10  
CCABUL Wagner Franco de Sousa Assis 

Dia 11  
DELABUL,CCABUL José Carlos da 
Conceição              
CCABUL Julceir Reginaldo Ramos              
RTABUL Gabriel Anthero dos Reis Good 
God 

Dia 17  
MCABUL Josdanei Carneiro Silva 

Dia 19  
CCABUL Carlos Monteiro de Sousa 

Dia 21  
RRABUL,CCABUL Sergio Ricardo Braz 
Miranda 

Dia 24  
MCABUL Milena Sales Macedo 
Pauletti              
MCABUL Carolina Ravanini Neves 

Dia 25  
MCABUL José Evaldo Ribeiro Soares 

Dia 26 
MCABUL Paulo Roberto Bueno              
CCABUL Vladimir Santos Vieira 

Dia 27  
MCABUL Dionisio Chiaratto Filho 

Dia 28  
RRABUL,CCABUL Marcos Tadeu 
Figueiredo Santos 

Dia 30  
CCABUL Marco Antonio Magalhães 
Monteiro

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
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Dia 01          
José Oliveira Sobrinho
Joeli da Rocha Cristo

Dia 03          
Diego Miguel Buser
Teodósio Pinto Furtado
Marcos Antonio dos Santos Silva
Edemar Baukat Junior

Dia 04
Alichandre Fumio Sakashita
Edson Rui Cordeiro Marques
 Felipe Pinelli Pedalino Costa

Dia 05
Miguel Arcanjo Corrêa
Edilson Secco
Marcelo de Andrade Zago

Dia 06
Carlos Alberto Gonçalves de Melo
Lia Epstein

Dia 07
Francisco de Rezende Lopes
Diego Fabiano Ferreira de Souza

Dia 08
Phillips Antônio da Costa Lemos
Robert Probst Purnhagen
Paulo César Rovaron
Jonas dos Santos López 

Dia 09
Murilo Cesar de Souza
Rodrigo Caselli Belem

Dia 10
Sergio Gonçalves
Ismael Luiz Mari

Dia 11
José Carlos da Conceição
Julceir Reginaldo Ramos
Rafael Salvatti
Gabriel Anthero dos Reis Good God

Dia 12
Paulo Cesar Negreli
Severino Bezerra da Costa

Dia 13
Eduardo Ferreira

Dia 14
Jose Albuquerque Portela
Dietmar Bomm
Dia 15

Alfredo Sergio Nogueira da Silva
Wagner Augusto Morato Cunha
Bruno Raphael Tivirolli Torres

Dia 16
Andre Toledo de Albuquerque

Dia 17
João Rodrigues da Silva Filho
Josdanei Carneiro Silva

Dia 18
Arthur de Assis Mello
Charles Zauza
Rademax de Araújo Pinto Barbosa

Dia 19
Roberto Wypych Junior
Marcos Gonçalves Viegas

Dia 20
Jair Campos Dias
Antonio Alexandre Moreira
Ciro Julio Schmitt
Marcelo de Araujo Barros

Dia 21
Milton Parron Villega
Cristozildo Mota Gomes
Sergio Ricardo Braz Miranda
Miguel Antonio Abbud Neto
Renato Rafael

Dia 22         
Antonio Adolpho de Almeida Souza 
Moacir Antônio Hendges
Carlos Frederico de Oliveira Pereira
Valter Ribeiro
Glauko Onesimo Siscati

Dia 23
Gian Carlo Nercolini
Luis Fernando Setem

Dia 24
Joacir Rodrigues dos Santos Junior
Cristiano Batistela Magro

Dia 25
Marcos Waldir de Ávila

Dia 26
Lauro Sueo Suzuki
Clayton Wlagmir de Almeida

Dia 27
Cléo Clóvis Boeck
Luís Fernando Pegoraro

Dia 28
Marcos Tadeu Figueiredo Santos 
Pedro Neves de Vasconcelos
Claudio Tadeu Milbratz
Alexandre Gonçalves Fonseca
Tiago da Silva Pereira
Lucas Mira de Souza

Dia 29
José Alípio Fernandes da Silveira

Dia 30
Alan de Moura Morrison
Edson Jose Chagas Ribeiro
Sandro Cesar Vaz
Tony Costa
Fernando Luiz Doval Junior

Dia 31
Jeronymo Lizardo Gomes de Lima

SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE OUTUBRO
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T
udo corria bem no voo VASP 375 no dia 
29/09/1988, saiu de Porto Velho, Rondônia, e fez 
escala em Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo 

Horizonte, de onde ele voaria para o Rio de Janeiro, 
aeroporto do Galeão, seu destino final.

Mas as coisas não aconteceram exatamente assim.
Decolando de Belo Horizonte, um passageiro se 

levantou e, armado com um revólver calibre .32, iniciou o 
sequestro da aeronave.

O passageiro, Raimundo Nonato Alves da 
Conceição, estava com raiva da política econômica 
brasileira, dos rumos do país, e por isso resolveu se 
vingar. 

A vingança pretendida:
Sequestrar um avião e jogá-lo contra o Palácio do 

Planalto, bem no local onde fica o gabinete do Presidente.
Com isso, Raimundo pretendia matar aquele que ele 

considerava o grande vilão da história: Jose Sarney.
Pode parecer piada, mas a coisa foi feia. 
Exigindo que a porta da cabine fosse aberta, 

Raimundo atirou em um comissário.
Com a porta ainda trancada, Raimundo começou a 

atirar contra a cabine (as portas ainda não eram blinda-
das).

Um tiro acertou o piloto reserva na perna, fraturando-
a.

O outro, acertou o painel.

Diante do risco que representava aquele homem 
atirando a esmo dentro de uma aeronave em pleno voo, o 
piloto abriu a porta e Raimundo anunciou seu plano, que 
representava a morte dos 98 passageiros e 7 tripulantes, 
fora possíveis vítimas em terra.

O piloto, Fernando Murilo de Lima e Silva, conseguiu 
avisar sobre o sequestro, acionando, o transponder da 
aeronave, o código que indica interferência ilícita.

Também conseguiu informar a torre de comando 
acerca dos planos envolvendo a Palácio do Planalto. 

Nesse momento, a 1ª vítima fatal do sequestro.
Quando a torre responde ao piloto, foi o co-piloto, 

Salvador Evangelista, quem fez menção de responder.
Provavelmente, um movimento brusco foi interpreta-

do como reação.
O co-piloto foi morto na hora com um tiro na nuca. 

Com dois colegas baleados, um colega morto, surge 
o sangue frio e a perspicácia do grande herói dessa 
história: o piloto Fernando.

Ele percebeu que morrer seria inevitável, então 
começou um perigoso processo de convencimento com o 
sequestrador em busca de uma improvável solução.

Durante todo esse período, o Voo VASP 375 era 
seguido de perto por caças Mirage da FAB, que tinham 
ordens de abater o voo, sacrificando os passageiros, 
caso surgissem indicações de que a aeronave seria 
usada contra algum prédio da capital.

Nesse ponto, o sequestrador toma outra decisão: 
exigiu que rumassem para São Paulo, provavelmente em 
busca de outro alvo.

O piloto Fernando novamente argumentou que o 
avião não tinha combustível para tanto.

Sugeriu então um pouso no Santa Genoveva, em 
Goiânia.

Enquanto a discussão se dava entre os dois, o piloto 
Fernando, disfarçadamente, rumou para Goiânia, 
afastando o avião de Brasília, cheia de potenciais alvos.

Por fim, diante da recusa de pousar em Goiânia, e 
das ameaças que só faziam crescer, o piloto tomou mais 
uma decisão.

Primeiro, ele tirou o avião do piloto automático e fez 
uma manobra chamada tonneau (manobra em que o 
avião dá uma volta completa ao redor de seu eixo).

Ele pretendia, com isso, fazer o sequestrador cair e, 
assim, tomar a arma dele, mas isso não deu certo. 

Depois, ele partiu para a cartada final: o parafuso, 
manobra em que o avião perde a sustentação e cai de 
bico, girando as asas como um pião.

A ideia do piloto era descer 9 mil pés durante a 
manobra, fazer o sequestrador cair e imediatamente 

VOO 375



e f e t u a r  o  p o u s o  e m 
Goiânia. 

A n o s  d e p o i s , 
Fernando falou:

"Eu pensei, como vou 
m o r r e r  m e s m o ,  v o u 
arriscar. Parti para o tudo 
ou nada.  Já que vou 
m o r r e r ,  v o u  m o r r e r 
brigando porque, pelo 
visto, ele não ia me deixar 
pousar.”

Fernando conseguiu fazer cair o sequestrador e 
pousar com tranquilidade.

Mas ele logo se recuperou e seguiu com o sequestro.
Era perto de 13h45 quando o pouso ocorreu.
Em terra, as negociações continuaram. O aeroporto 

foi cercado por agentes do EB e da PF, que quase 
invadiram a aeronave, mas foi, novamente, o piloto 
Fernando quem deu rumo às coisas. 

Ele convenceu o sequestrador a pedir um avião 
menor, com bastante combustível, e com essa 2ª 
aeronave, ir em busca de sua vingança.

O sequestrador aceitou, mas exigiu que Fernando 
seguisse pilotando, o que o piloto aceitou.

Sua vida em trocar de 103 sobreviventes. 
Todos os feridos foram atendidos em hospitais de 

Goiânia.
Nessa nova negociação, o sequestrador foi baleado 

pela equipe especial da Polícia Federal.
Fernando, o piloto reserva e o comissário baleado 

não corriam risco de morte. 
Nem o sequestrador, nas informações prestadas 

pelo hospital. Misteriosamente, 3 dias depois, Raimundo 
Nonato morreu de forma estranha, segundo consta, foi 
vítima de anemia falsiforme.

No fim, o piloto Fernando, grande herói do sequestro, 
conseguiu salvar 104 vidas e evitou que tivéssemos um 

11 de setembro muito antes das Torres Gêmeas.
Por seu feito, foi condecorado com a Ordem do 

Mérito Aeronáutico, a mais alta distinção honorífica do 
Comando da Aeronáutica. 

Contudo, nunca recebeu qualquer palavra de 
agradecimento do Presidente Sarney, que se quedou 
calado acerca do sequestro.

 “Ele nunca me dirigiu a palavra. Nunca me agrade-
ceu. Mas não tenho mágoa. Estou tranquilo com minha 
consciência e sei que fiz meu papel” 

E, até hoje, as manobras que o piloto Fernando 
efetuou naquele 29/09/1988 não são reconhecidas pela 
Boeing, que afirma categoricamente SER IMPOSSÍVEL 
FAZÊ-LAS EM UM BOEING 737-300.

O capitão Fernando provou serem possíveis.
É que esse herói pouco conhecido, o piloto 

Fernando, morreu em 2020, em Búzios, aos 76 anos de 
idade.

Morreu com o crédito enorme de ter salvado 104 
vidas e de ter agido, quando muitos não fariam nada. 

Que o comandante Fernando esteja em paz, e que 
fique sua lição de coragem e altruísmo.
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NOTÍCIAS ABUL

NOVOS E-MAILS

Estamos alterando nossos e-mails de “.com” 
para “.org”.

Anotem os novos contatos:

Habilitação CPA/documentos
documentos@abul.org.br 

Curso Básico de Perícia Médica
curso@abul.org.br

Contato
abul@abul.org.br

Presidente
presidente@abul.org.br

Secretário Executivo
secretario@abul.org.br



João Fernando Meschke dos Santos - Nova Trento/SC
Luiz Afonso Lima - Lins/SP
Pedro Henrique Silva Ferreira - Recife /PE
Yuri Santos Fernandes  - Teixeira de Freitas/BA
Michael Brain Parker - Pirassununga/SP
Anderson Cordeiro dos Santos - Balneário Camboriú / SC 
Diego da Silva Soares Cruz - Cuiabá/MT
Ana Paula Braido Carreira - Cuiabá/ MT
Carla Cristina Ruas Silva Sturm - Rondonópolis/ MT
André Luiz Moreira Aguiar - Rondonópolis / MT
Jair Luís Pinto - Cuiabá/ MT
Leandro  Lessa da Silva  Mello - Volta Redonda/ RJ
Domingos Savio Nunes da Costa - Timóteo / MG
Flávio Marcelo - São Paulo/ SP
José Galdino Alves Neto - Cuiabá /MT
Tulio Samuel Rodrigues - Balneário Camboriú / SC
Fernando Salomão Teixeira Ribeiro - Cuiabá/MT

17 novos sócios em setembro

3 novos colaboradores em setembro

CCABUL - Franca /SP - Armando Alves V. dos Santos
CCABUL - Londrina/ PR - Clayton Rodrigo Jardim 
RTABUL - Cuiabá/ MT - Mario Sergio Marque 

SÓCIOS BREVETADOS PILOTOS CPA
Formados por Escolas Credenciadas ABUL

Marcelo Luiz Sacomori - CPA/AAFT - Balneário Camboriú / SC 
Dario Cambui de Melo - CPA/AAFT - Pimenta Bueno / RO
Renan Coldebella - CPA/AAFT - Concordia / SC
Marcio Pontes Ferraz - CPA/AAFT - Itajaí / SC

Formados por CIAC

Sidinei Royer - CPA/AAFT - Tunapolis / SC
Olimar Afonso Ruas - CPA/AAFT -Divinópolis /MG
Diego Domingos de Sa Lisboa - CPA/AAFT-AAFA - Guarulhos/SP
Carlos Roberto Beretta Junior - CPA/AAFT-AAFA - Atibaia / SP
Clodoaldo Barros Bahia - CPA/AAFT - Santa Cruz Cabrália / BA 

Parabéns aos 
novos pilotos! 

Bons voos!
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Decola pela primeira vez aquele que será 

o avião elétrico mais rápido do mundo

A Rolls-Royce anunciou dia 15 de setembro a 
conclusão do voo inaugural do ‘Spirit of Innovation’, primeiro 
avião totalmente elétrico da empresa. Às 14:56 (horário 
local), o avião subiu aos céus impulsionado por sua 
poderosa força de 400 kW (cerca de 530 cavalos de 
potência) com a bateria mais densa já montada para uma 
aeronave.

Este é mais um passo em direção à tentativa de recorde 
mundial do avião e mais um marco na jornada da indústria 
da aviação em direção à descarbonização.

O CEO da Rolls-Royce, Warren East disse:
“O primeiro voo do ‘Spirit of Innovation’ é uma grande 

conquista para a equipe ACCEL e Rolls-Royce. Estamos 
focados em produzir os avanços tecnológicos de que a 
sociedade precisa para descarbonizar o transporte aéreo, 
terrestre e marítimo, capturando a oportunidade econômica 
da transição para o zero líquido.

“Não se trata apenas de quebrar um recorde mundial; a 
bateria avançada e tecnologia de propulsão desenvolvida 
para este programa tem aplicações interessantes para o 
mercado de Mobilidade Aérea Urbana e pode ajudar a 
tornar o ‘jato zero’ uma realidade”.

O secretário de negócios, Kwasi Kwarteng, disse:
“O primeiro voo da revolucionária aeronave sinaliza um 

grande passo na transição global para formas de voo mais 
limpas. Essa conquista, e os recordes que esperamos 
seguir, mostra que o Reino Unido continua na vanguarda da 
inovação aeroespacial. 

“Ao apoiar projetos como este, o governo está 
ajudando a impulsionar tecnologias que impulsionem 
limites que irão alavancar o investimento e desbloquear as 

aeronaves mais limpas e ecológicas necessárias para 
encerrar nossa contribuição para a mudança climática.”

A aeronave decolou do campo de Boscombe Down do 
Ministério da Defesa do Reino Unido, que é gerenciado pela 
QinetiQ, e voou por aproximadamente 15 minutos. O local 
possui uma longa herança de voos experimentais e a 
primeira decolagem marca o início de uma intensa fase de 
testes de voo, na qual a empresa irá recolher dados valiosos 
de desempenho do sistema de energia e propulsão elétrica 
da aeronave. 

O programa ACCEL, abreviação de ‘Accelerating the 
Electrification of Flight’ (Acelerando a Eletrificação do Voo) 
inclui como principais parceiros a YASA, fabricante do motor 
elétrico e do controlador, e a startup de aviação Electroflight. 
A equipe do ACCEL continuou a inovar enquanto aderia ao 
distanciamento social do governo do Reino Unido e outras 
diretrizes de saúde.

Metade do financiamento do projeto é fornecido pelo 
Aerospace Technology Institute (ATI), em parceria com o 
Departamento de Negócios, Energia, Estratégia Industrial e 
Inovação do Reino Unido. Na corrida até a Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 

(COP26), o programa ACCEL é mais uma prova da posição 
do Reino Unido na vanguarda da revolução das aeronaves 
com emissão zero.

O primeiro voo da aeronave demonstra como a 
tecnologia inovadora pode fornecer soluções para alguns 
dos maiores desafios do mundo. A ATI está financiando 
projetos como o ACCEL para ajudar o Reino Unido a 
desenvolver novas capacidades e garantir a liderança nas 
tecnologias que irão descarbonizar a aviação.

“Parabenizamos todos que trabalharam no projeto 
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áreas urbanas movimentadas até pistas de pouso remotas 
e missões de voo que vão desde voos internos sob 
demanda a missões médicas, transporte de carga, serviço 
regular de passageiros e muito mais. 

A Bristow Group, fornecedora de soluções de voo 
vertical para organizações governamentais e civis, e a 
Electra Aero, desenvolvedora de soluções de tecnologia de 
aviação limpa e eficiente, assinaram um Memorando de 
Entendimento (MOU) para um Acordo de Desenvolvimento 
Conjunto (JDA) e Acordo de Compra sob o qual as duas 
empresas irão cooperar no desenvolvimento técnico e 
certificação, bem como marketing e operações futuras, das 
aeronaves Electra híbridas-elétricas de decolagem e pouso 
curtos (eSTOL).

ACCEL para tornar o primeiro voo uma realidade e 
esperamos a tentativa de recorde mundial de velocidade 
que irá capturar a imaginação do público no ano em que o 
Reino Unido sediará a COP26.”

A Rolls-Royce está oferecendo aos seus clientes um 
sistema completo de propulsão elétrica para sua platafor-
ma, seja uma aeronave elétrica de decolagem e pouso 
verticais (eVTOL) ou aeronave de transporte regional. A 
empresa está usando a tecnologia do projeto ACCEL e 
aplicando-a em produtos para novos e estimulantes 
mercados. 

As características que os ‘táxis voadores’ exigem das 
baterias são muito semelhantes ao que está sendo 
desenvolvido para o ‘Spirit of Innovation’ para que possa 
atingir velocidades de 480 km/h – objetivo que a empresa 
visa alcançar.

Além disso, a Rolls-Royce e a Tecnam estão trabalhan-
do atualmente com a Widerøe, a maior companhia aérea 
regional da Escandinávia, para entregar uma aeronave de 
passageiros totalmente elétrica para o mercado de 
passageiros, que está planejada para estar pronta para 
serviço comercial em 2026. (aeroin.net).

Avião híbrido-elétrico de pouso e decolagem ultra-curtos

As aeronaves eSTOL da Electra podem operar em 
pistas de até 30 x 90 metros usando uma tecnologia 
patenteada de sopro de elevação, em que oito motores 
fornecem sustentação adicional para a asa e energia 
elétrica híbrida que fornece recursos de recarga interna 
para baterias de aeronaves, eliminando a necessidade de 
nova infraestrutura terrestre.

A aeronave mais silenciosa e ecologicamente correta 
está sendo projetada para transportar até cerca de 800 
quilos de carga ou levar a bordo 5 ou 7 passageiros por 
cerca de 640 a 800 quilômetros. As aeronaves da Electra 
podem operar em uma variedade de ambientes, desde 

PARA REFLETIR A coragem de um Aviador, não se mede pelos 
centímetros que ele passa do solo num voo rasante, nem 
pela sua habilidade em fazer manobras, nem tão pouco pela 
euforia dos que o estão vendo em mais uma exibição de tirar 
o fôlego!

A coragem do aviador está relacionada com o respeito 
por si próprio, pela máquina que o faz ascender aos céus e 
que o traz em segurança para casa!

A coragem do aviador está no respeito pelos seus 
colegas, pelos mais experientes! 

A coragem do aviador se mede pela sua capacidade de 
enfrentar o perigo, sim, prevenindo-se dele! Mede-se 
também, pela capacidade de conhecer as suas limitações e 
não expor-se a situações que podem colocá-lo em mais 
uma daquelas estatísticas desagradáveis!

(Autor desconhecido)
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14 novos participantes no XIX Curso Básico 

de Perícia Médica iniciado em 01 de outubro

12 - Boletim ABUL 

Seja médico perito da ANAC
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: curso@abul.org.br 
(21) 98487-7999



Proprietário de aeronave Leve Esportiva Experimental pode migrar registro para categoria Leve Esportiva 
Especial
Categoria especial cumpre normas consensuais internacionais e permite operação em áreas densamente habitadas

ANAC e fabricantes concluem estudo que prevê a expansão da categoria leve esportiva no Brasil
Iniciado em maio, estudos fazem parte do trabalho de desenvolvimento normativo para aplicação de regras no país 

Novo formato de apresentação do CHT Digital entra em vigor
A partir de hoje (29/9), documento poderá ser usado pelo app gov.br nos aeroportos
 

ANAC simplifica processo de aprovação de eventos aéreos
Revisão da IS 91-008 traz inovações e reduz tempo para autorização de evento aeronáutico

Ficou em dúvida sobre algum conceito a respeito do funcionamento de um aeródromo?
Acesse a cartilha “Aeroportos: entendendo como funciona o setor aéreo” da série Por Dentro da Aviação.

SEGURANÇA OPERACIONAL

ANAC divulga o Relatório Anual de Segurança Operacional 2020
Documento apresenta os principais indicadores de segurança 
operacional dos últimos cinco anos

Notícias ANAC

Você sabia que as aeronaves que tem peso 
máximo vazia até 200kg tem uma regulamen-
tação diferenciada pela ANAC?

Tanto as aeronaves como os seus respectivos 
pilotos são amparados pela normativa RBAC103 da 
ANAC.

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 regulari-
zar 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
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A NeXt, uma startup de mobilidade aérea avançada, 
revela o iFLY, um veículo aéreo pessoal novo e totalmente 
elétrico para decolagem e pouso verticais (eVTOL), criado 
para ser um transporte para as massas: seguro, conveni-
ente e amigável ao planeta.

“Se você perguntar a qualquer pessoa que superpoder 
eles gostariam de ter, a habilidade de voar está bem no 
topo da lista, e é uma das aspirações humanas mais 
antigas e duradouras. O iFLY leva o voo a novas alturas, 
tornando-o simples e seguro para todos”, descreve a NeXt.

O iFLY envolve os usuários com um aplicativo móvel 
poderoso e intuitivo. Os usuários simplesmente tocam em 
um mapa para selecionar um local de pouso usando a tela 
em seu dispositivo móvel iOS ou Android, que fornece 
instruções ao veículo aéreo para uma experiência de voo 
autônomo agradável para o destino, sem a necessidade 
de interação do piloto no sentido tradicional dos aviões 
convencionais.

Startup apresenta seu “veículo aéreo pessoal para as massas e amigável ao planeta”

A Next detalha que o iFLY tem oito hélices protegidas 
em caixas de segurança, oito motores elétricos que 
funcionam com baterias e um confortável compartimento 
de passageiro. A startup está atualmente explorando a 
possibilidade de qualificar o iFLY inicialmente como 
Ultraleve Motorizado pela FAA, de forma que nenhuma 
licença de piloto seja necessária para voar. 

O eVTOL fornece uma combinação de alta estabilida-
de, alta agilidade e flexibilidade de destino com um 
poderoso conjunto de recursos de segurança integrados, 
incluindo sistemas avançados de controle de voo 
redundantes.

Ele ainda retorna automaticamente para casa ou 
pousa em uma área segura, se necessário, caso a bateria 
se aproxime de um nível mínimo de energia seguro 
aceitável. Também será fornecido com um pára-quedas 
balístico que dispara automaticamente em caso de 
emergência.

Nosso Diretor de Giroaviação, Cmte 
Kid, realizando um voo com a 

pequena Nathalia no Clube CEU.
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PREMIAÇÃO DO PAU DE SEBO
Com o fim do mandato da Diretoria e o cancelamento do ENU, chegamos ao término da competição 
acirrada de quem indicou mais novos sócios e recuperou sócios inativos. 

 RRABUL: 1º lugar  – Davi da Silva de Itajaí – RR com 14 filiados
  2º lugar  – Mario Penha de Ipatinga MG com 7 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
  4º lugar  – Felipe Martinez de Boa Vista - RR com 2 filiados

 Escolas: 1º lugar  - Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 26 filiados
   - Looping Escola de Aviação Leve de Atibaia SP com 26 filiados
  2º lugar  - Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 14 filiados
  3º Lugar  - CEEA de Porto Belo – SC com 11 filiados
  4º lugar  - Pelicano Escola de Aviação de Brusque SC com 10 filiadosP

A
U

 D
E

 S
E

B
O

Imaginou suas histórias e 
aventuras serem postadas em 
nossos Boletins Informativos 

e Revistas 
e serem curtidas por seus 

amigos e familiares? 
Envie para   abul@abul.org.br

suas experiências 
aerodesportivas!

Os 3 primeiros lugares RR e Escolas receberão certificados e prêmios que serão enviados pelos Correios.
A ABUL agradece o esforço de todos, a competitividade e parabeniza os vencedores.
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velocidade que superava os 2.400 km/h e voando a mais 
de 20.000 metros de altura.

Podia-se ir de Paris a Nova Iorque em pouco mais de 3 
horas, o que na época e até mesmo nos dias atuais causa 
espanto, tamanha rapidez e performance.

O supersônico ainda foi o primeiro jato de passageiros 
a dispor a sistema fly-by-wire, ou sistema de controle por 
cabos elétricos, e também foi a primeiro a empregar 
circuitos híbridos, com controles computadorizados do 
motor, e a usar a eletrônica de maneira tão extensiva.

No dia 25 de julho de 2000, um Concorde decolava de 
Paris para Nova Iorque quando, ainda na corrida de pista, 
passou sobre um pedaço de metal que rompeu um dos 
pneus e foi arremessado em direção à asa, culminado na 
perfuração de um tanque de combustível.

A asa pegou fogo e o incêndio foi se ampliando nos 
instantes iniciais do voo, até o jato da Air France colidir com 
um hotel, matando 100 passageiros, nove tripulantes e 
quatro pessoas no chão.

O modelo ainda operou por poucos anos, até que o 
último voo comercial operado pela companhia Air France 
foi realizado entre Nova York e Paris em 31 de maio de 
2003, enquanto a British Airways realizou seus últimos 
voos entre Londres e Nova York no dia 24 de outubro de 
2003.

Depois do último voo comercial pela British Airways, o 
Concorde ainda fez alguns voos de traslado, sem 

passageiros, voando para alguns museus na Europa e nos 
Estados Unidos. 

O Concorde ainda pode ser visto atualmente no Museu 
do Ar e Espaço, no aeroporto de Le Bourget, em Paris 
(França), no Museu do Voo, em Seattle (EUA), no 
aeroporto de Heathrow, em Londres e também no museu 
em Bridgetown (Barbados).

Há 50 anos, o Concorde cruzava o 

Atlântico pela primeira vez e seu destino era o Brasil

No começo de setembro 
de 1971, o icônico jato 
s u p e r s ô n i c o  C o n c o r d e 
inciava um tour comercial 
global com objetivo de ser 
apresentado a importantes 
companhias aéreas, dentre 
elas a brasileira VARIG. 
Assim, no dia 4 daquele mês, 
o avião decolou para sua 
p r i m e i r a  t r a v e s s i a  d o 
Atlântico e um dos destinos 
era o Rio de Janeiro.

Em matéria de 7 de setembro de 1971, os jornalistas 
do The New York Times enviados ao Brasil diziam assim:

“O avião supersônico francês-britânico Concorde 
pousou aqui hoje, completando sua primeira viagem 
transatlântica. Ele voou de Caiena, Guiana Francesa, a 
2.100 quilômetros por hora, o dobro da velocidade do 
som”.

“O jato deixou a França na semana passada e parou 
nas ilhas de Cabo Verde e em Caiena. Autoridades 
disseram que ele não estava equipado com tanques de 
reserva de combustível, o que possibilitaria um voo sem 
escalas”. 

“O avião será demonstrado a funcionários de quatro 
companhias aéreas sul-americanas – Varig do Brasil, 
Aerolineas Argentinas, Avianca da Colômbia e Viasa da 
Venezuela. Deve voar até São Paulo, principal polo 
industrial da América Latina, para uma feira industrial 
francesa que abre quinta-feira, e depois segue para a 
Argentina”.

Nenhuma unidade foi vendida a empresas brasileiras, 
mas a aeronave voou regularmente ao Rio de Janeiro nas 
cores da Air France, a partir de 1976.

Muito mais do que sua aparência diferente à época, o 
Concorde veio para se tornar um ícone, exclusivamente 
para ricos e famosos, cruzando continentes numa 
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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.org.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

Vice Presidente Gilberto de Castro Bitar

Diretor Médico Dr. José Luiz Capalbo

Diretor de Pendulares e Paramotores Francisco Batista Ferreira

Diretor de Giroaviação Silvio Alexandre Monteiro de Oliveira (Kid)

Diretor de Eventos Abel Silveira Gomes

Diretor de Instrução João Henrique Schiller

Diretor de Marketing Thiago Melo

Diretor de Relações Institucionais Milton Hossaka

Diretor Técnico Eng. Aer. Tabio Silva de Melo

Secretário Executivo Bernard Tobias 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!!

 

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

Habilitação CPA/documentos - documentos@abul.org.br

Curso Básico de Perícia Médica - curso@abul.org.br

Contato - abul@abul.org.br

Presidente - presidente@abul.org.br

Secretário Execu�vo - secretario@abul.org.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 instagram @abul.oficial, já ultrapassamos 3.300 
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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