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DIA DO AVIADOR
Caros Pilotos,
“Voar! Eis um ato que,
desde os primórdios,
sempre foi atribuído ao
sobre-humano, ao divino!
Na mitologia, era uma
habilidade tão somente
dos pássaros e de alguns
deuses privilegiados. Já
para os humanos, “meros
mortais”, parecia algo
impossível. Entretanto, quis a história provar o
contrário. Para concretizar o tão sonhado domínio dos
céus pela humanidade, duas personalidades
brasileiras foram fundamentais. A primeira delas foi o
ilustre Padre Bartolomeu de Gusmão, que, logo no
início do século XVIII, apresentou ao mundo o primeiro
aparelho mais leve que a
atmosfera, iniciando o sonho
de voar pelos caminhos
inovadores em plena era do
conhecimento. O tempo
passou, e, dois séculos mais
tarde, o gênio inventivo e
audaz de Alberto SantosDumont realizou, em 23 de
outubro de 1906, o voo do
“mais pesado que o ar”, conseguindo fazer um avião
decolar, voar e pousar com meios próprios pela
primeira vez na história.
Com isso, o voo do 14-BIS repercutiu pelo Velho
Continente e se fez conhecer em todo o mundo. A
façanha de um brasileiro havia conquistado os céus de
Paris, o que consagrou Alberto
Santos-Dumont como o Pai da
Aviação e Patrono de nossa
Aeronáutica, eternizando o dia
23 de outubro como o Dia do
Aviador e da Força Aérea
Brasileira. Santos-Dumont,

verdadeiro desbravador do
ar, deu um dos primeiros
passos de nossa empreitada.” (ordem-do-dia-dia-doaviador-e-da-forca-aereabrasileira-2021).
No dia 23 de outubro de
1906, o brasileiro Alberto
Santos Dumont, mineiro
nascido em 20 de julho de
1873, na cidade de Palmira, hoje conhecida como
Santos Dumont tendo como referência o histórico voo
a bordo de seu “14 Bis”,
torna real o sonho de o
homem voar! ... A Lei nº
218, de 4 de julho de 1936,
decreta o dia 23 de outubro
como Dia do Aviador no
Brasil e da Força Aérea
Brasileira, em homenagem
ao primeiro voo feito na
história e graças a um
brasileiro!
Após a sua morte, em
23 de julho 1932, o “pai da aviação” recebeu o título de
Marechal do Ar, tendo sido proclamado, em 1971,
patrono "a Força Aérea Brasileira.

"Existe piloto que não é aviador.
Existe médico que não é doutor.
Existe gente que não gosta de avião.
Mas qualquer um pode ter essa paixão.
Aviador, é quem ama a aviação.
Aviação é paixão!"
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HOMENGAGEM AO CMTE ALBRECHT
18 de dezembro! Guarde essa data.
Homenagem ao idealizador, fundador e eterno
presidente da ABUL.Local - Clube CEU – Rio de
Janeiro.“Maj Albrecht” como é conhecido, foi um visionário do “ultralevismo” nacional. Quando os primeiros
ultraleves começaram a se propagar pelo Brasil, foi
audaz e resiliente, tomou a frente e lutou por normativas, regras e condições diferenciadas da aviação geral.
Fundou a ABUL em 1987 e por 34 anos dedicou-se de
corpo e alma à nobre missão de defender o atual aerodesporto com maior liberdade de voar.Contamos com sua presença.
Maiores informações serão divulgadas oportunamente.

Belezas da natureza
Uma fêmea de falcão foi equipada com um sistema de localização
de satélite, na África do Sul, antes de migrar pra Finlândia. A imagem
mostra os dados do rastreador. Em apenas 42 dias, ela voou mais de
10.000 km, a uma incrível média de 230 km por dia. O mais inacreditável, é que manteve uma linha reta ao longo do continente, com exceção
de quando teve que voar sobre a água, virando à direita no Delta do Rio
Nilo, pra depois seguir o curso do rio até o Mediterrâneo.
(Fonte: Site South Wiltshire Local Group)

Boletim ABUL - 3

Douglas DC-4
Na tarde do dia 2 de novembro de 1957, o
“Douglas DC-4” da Real-Aerovias Brasil, preﬁxo PPAXS, protagonizou um feito heroico de seus tripulantes.
O voo procedente de São Paulo tinha Miami como
destino ﬁnal e cumpriria escala no Rio de Janeiro.
Cerca de vinte minutos após decolar de
Congonhas, um dos quatro motores da aeronave
incendiou, vindo a cair, batendo no leme do lado
esquerdo.
Afortunadamente, sentado na primeira ﬁleira de
passageiros, ao lado do motor incendiado, estava, na
qualidade de tripulante extra, o copiloto Heinz Eric
que, vendo a gravidade da ocorrência, alertou os seus
companheiros de tripulação. A situação era crítica,
havendo a possibilidade do incêndio se alastrar, com
risco de explosão da aeronave, pois o tanque ﬁcava na
própria asa incandescente. Indo para a cabine de
comando, Heinz sugeriu que houvesse o pouso no
mar.
O comandante Dálvaro Ferreira Lima, auxiliado
pelo primeiro oﬁcial Cavalcanti e o copiloto Muller;

tomou a decisão de amerissar a aeronave nas
proximidades da Praia de Baleia, entre as cidades de
Bertioga e São Sebastião, no litoral norte de São
Paulo.
Favorecido pelo dia ensolarado, com mar calmo,
demonstrando enorme habilidade, o comandante
pousou a aeronave nas proximidades da praia.
Com o avião boiando, todos os seus ocupantes
foram resgatados por pescadores que moravam na
localidade e que realizaram a operação de resgate
com seus barcos.
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INVENTOS DE SANTOS DUMONT

“Inventar é imaginar o que ninguém pensou;
É acreditar no que ninguém jurou;
É arriscar o que ninguém ousou;
É realizar o que ninguém tentou;
Inventar é transcender “
(Alberto Santos Dumont)
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FILATELIA SANTOS DUMONT
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PRIMEIRO MECÂNICO AERONÁUTICO
Apontam os historiadores que o primeiro mecânico de manutenção aeronáutica foi
Charles Edward Taylor, que trabalhou para os irmãos Wright até 1911 na construção de
alguns componentes para o “Flyer”, materializando suas pesquisas sobre aerodinâmica e na construção do primeiro motor aeronáutico empregado no voo histórico de 1903.
Posteriormente e até o ano de 1920, dedicou seus préstimos proﬁssionais à
“Wright-Martin Company”.
Ao longo da década de 1930, atuou na “North American Aviation” e para a “Ford” até
1941. Quatro anos depois, sofreu um infarto, ﬁcando inabilitado para o trabalho.
Com a saúde debilitada e sem recursos ﬁnanceiros, acabou se internando em um
hospital público de caridade, até ser descoberto, em 1955, por um jornalista que
divulgou a sua triste situação.
A indústria da aviação, ao tomar conhecimento do fato, tratou de se mobilizar para
transferi-lo para um hospital privado, onde faleceu no dia 30 de janeiro de 1956, aos 87
anos de idade.

Esquadrilha CEU – Rio de Janeiro - em voo de comemoração de seus 9 anos de existência!
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"Super Constellation" da Varig
No dia 16 de agosto de 1957, o avião “Lockheed L1049G Super Constellation” da Varig, preﬁxo PP-VDA,
procedendo de Porto Alegre com destino a Nova York,
aterrissou em Ciudad Trujillo, com o motor 2 (interno do
lado esquerdo) parado e com a hélice embandeirada. Em
decorrência, todos os passageiros desembarcaram e
apenas os onze tripulantes seguiram voo.
Cinquenta minutos após a decolagem, a hélice do
motor 4 disparou, se desprendendo do motor, atingindo o
de número 3. Dispondo apenas de um motor, a tripulação,
sob o comando de Geraldo Knippling, optou pelo pouso
no mar, nas proximidades de Puerto Plata, na República
Dominicana, a quinhentos metros da praia.
A amerissagem foi bem sucedida, mas um comissário, Oswaldo Sherer Sobrinho, morreu afogado.
Momentos após o acidente, a aeronave afundou. A

tripulação utilizou uma balsa salva-vidas e, duas horas
depois, foi resgatada pela Guarda Costeira Dominicana.

Aida d'Acosta
Em junho de 1903, Aida d'Acosta, norte-americana, tornou-se a primeira mulher da
história a pilotar sozinha uma aeronave, tendo sido o dirigível nº 9 projetado por Santos
Dumont que a ensinou e incentivou a realizar o voo.
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NOTÍCIAS ABUL
Balanço de processos CPA de outubro:
Conversão CPA – 07
Emissão CPA – 09
ICPA – 02
Revalidação - 09
Total – 27

Observações
Atualizados - 12
Em trâmite - 07
Exigências - 08 (não cumpridas)

16 novos sócios em outubro
António Costa de Oliveira Vasconcelos - Ituiutaba/MG
Andrey Costa Baber - Nova Mutum/MT
Rodrigo Arthur Prestes - Itu/SP
Igor Mello da Silva - Manaus/AM
Leanderson Silva Atem - Manaus/AM
Jorge Michael Souza B. de Almeida Pereira - Manaus/AM
Neri Francisco de Campos Neto - Tijucas/SC
Wagner Rosadia Figueiroa - São Gabriel/RS
Carlos Alberto Felizardo Júnior - Frutal/MG
Leocir Gandolﬁ - Xanxerê/SC
Ednei Melo - Brusque/SC
Jaison Fernando de Souza - Rio do Sul/SC
William Pinho da Silva - São Sebastião do Passé/BA
Rogerio Amaral Nascimento - Engenheiro Caldas/MG
Matheus Pereira de Meneze - Várzea Grande/MT
Giovani Costalonga Amaral - Timbó/SC

Novo colaborador em outubro
DelABUL - Parmenides Maria Good God

SÓCIOS BREVETADOS PILOTOS CPA EM OUTUBRO
Formados por Escolas Credenciadas ABUL
Herbert Costa Thomann - CPA/AAFT - Cuiabá/MT
Jaison Fernando de Souza - CPA/AAFT - Rio do Sul/SC
Formados por CIAC

Parabéns aos
novos pilotos!
Bons voos!

Renato Mintz - CPA-AAFT/AAFA - Belo Horizonte/MG
Diego Domingos de Sá Lisboa - CPA-AAFT/AAFA – Guarulhos/SP
Marcos Aurélio Zimmermann - CPA/AAFT - Rio do Sul/SC

ABUL credencia sua 13ª escola:
SWBY Indiara/GO.
“É com muita alegria, consciente do dever e
da responsabilidade na formação dos
novos pilotos, que recebo a notícia do
credenciamento da nossa escola.
Muito obrigado à ABUL pela oportunidade!
Vamos rumo à primeira matrícula!”
Mensagem do Cmte. Fiuza, diretor da JF
Escola de viação Civil, ao receber a
notícia do credenciamento.
Parabéns ao Cmte. Fiuza!
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Concludentes do Curso Básico de Perícia Médica
Dr. Fabio Santos Amorim
Dr. Cesar de Tassis
Dr. Jorge Lucena Aguiar
Dr. Jander João Tomazelli
Dr. Carlos Henrique M. Pinto

Parabéns a todos!!!

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

DESPEDIDA
A ABUL transmite seu pesar aos familiares e amigos pelo falecimento do amigo
Paulo Fly (PAULO RICARDO FERREIRA MALTA FILHO), Representante Regional
de Caruaru/PE, em decorrência de acidente aéreo em Roraima em 31 de outubro.
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
Dia 01
RTABUL,CCABUL Bilmar Dias Pereira
RRABUL,CCABUL Paulo Rogério Ortega
Dia 02
MCABUL Gerson Richter Minhoto
CCABUL Felipe Waldeck de Vianna
Dia 04
RRABUL,MCABUL Tomás Edson Andrade
da Cunha
MCABUL Indonesio Calegari
RRABUL,RTABUL Lupércio Borges de
Oliveira
Dia 06
CCABUL Thales Sampaio Jofﬁly
CCABUL Charles da Silva Verão Junior

Dia 12
CCABUL Dirceu Spies
CCABUL Roberto Antonio Sampaio
Gallas Filho
Dia 13
MCABUL Gabino Peixoto Miranda
Dia 14
MCABUL José Carlos Braga Nitzsche
Dia 18
RTABUL Luis Antônio Panceri
MCABUL Luiz Alberto de Macedo
MCABUL André Morais E Silva
Dia 19
RRABUL José Santiago de Paulo
CCABUL Samuel Agésse

Dia 23
CCABUL Luiz Alberto Rodrigues
Felicio
Dia 24
CCABUL Vitor José Moreira dos
Santos Junior
Dia 25
MCABUL Laedmo Ponciano de
Azevedo
CCABUL João Admilson Garcia
Coracini
Dia 27
MCABUL Antônio Herminio Bezerra
Resende
MCABUL Fernando Gritsch Sanchis

Dia 07
MCABUL Wilson Martin Neubauer
CCABUL Nedmar Soares da Silveira
CCABUL Tiago Hunsche Pinto Ribeiro

Dia 20
CCABUL José Felipe Silva
RTABUL, CCABUL Edgar Silva Costa

Dia 28
MCABUL José Alberto Coelho Paz
RRABUL Benedicto Ferreira de Barros
Vasconcellos Neto

Dia 08
CCABUL João Roberto Alves da Rosa

Dia 21
RTABUL Cesar Roberto Stoll
RTABUL Leonardo Sardinha de Azeredo

Dia 29
RRABUL Rogério Carlos Sabbag

Dia 10
CCABUL Wellington Tisian
Dia 11
RTABUL,CCABUL Antônio Joaquim
Carvalho Guimarães
MCABUL Gisele Bernardes Deforme

Dia 22
DELABUL,CCABUL Marcos Benitez de
Oliveira

Dia 30
MCABUL José Luiz Capalbo
CCABUL Cristiano de Souza Roldão

Prezado colaborador,
Sua atuação é fundamental para ABUL. Atualize seu cadastro.
Acesse www.abul.org.br, clique em “login”. Se não lembrar a senha, clique "esqueci a senha".
Receberá nova senha em seu e-mail. Dúvidas, contate a equipe ABUL.

DelABUL Cmte. Massarani aplicando a
prova de CPI ao Cmte. Fiuza.
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SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE NOVEMBRO
Dia 01
Haig Artur Berberian
Mario Cesar Berto
Augusto Rogério de Menezes e Souza
Marcos Sabadin
Marcos Pereira da Silva
Dia 02
José Antonio Cardoso de Oliveira
Dia 03
Antônio Celso Queiroz Borborema
Jairo Bueno Carneiro
Dia 04
Ibraim Menegon
Paulo Sergio de Souza
Dia 05
Airton Pedreca
Dia 06
Helio Ribeiro Valentim Leal
Genivaldo Fonseca
Genevaldo Maiolini
César Leonardo Guieiro
Thales Sampaio Jofﬁly
Paulo Francisco Alvarenga Barbosa
Andre de Araujo Silva
Paulo Roberto Sobrinho Kothe
Dia 07
Legis Pereira Schwartsburd
Miguel Dirceu Tortorello Filho
Dia 08
João Roberto Alves da Rosa
Marco Antonio Alasmar
Marcelo Theodoro da Silva
Aureliano Albuquerque Amorim
Cristian Mendes da Silva
Claudionei Vargas Muniz
Fabio Fontenele Teles
Dia 09
Antonio Fabio Dantas Filho
Fernando Amaral Guimarães
Gustavo Avelino Correa

Dia 10
Luiz Eduardo Silva Oliveira
Dia 11
Antônio Joaquim Carvalho Guimarães
Fernando Liborio Antunes Teixeira
Paulo Bento Spindola
André Luis Lemos Andraues
Pedro de Luna Freire Duque
Dia 12
Luciano Tacchelli
Sergio Goretkin
Gilmar Mirandola
Odair José Ribeiro
Dia 13
Rubens Vieira Sobrinho
Flávio Marcelo
Rafael Pengo
Dia 15
Bernardo Maia de Mello Alves
Dia 16
José Hartt Barbosa Leite
Leonidas de Miranda Correa Filho
Glenio Antunes de Oliveira
Max Marin Wirth
Ednei Melo
Dia 17
Antonio Carlos Q. Sanches Müller
Alair Batista Ferreira
Dia 18
Luis Antônio Panceri
Antonio Sergio Gerondoli Campista
Dia 19
José Santiago de Paulo
Alacir Trojan
Renato Mintz
Felipe Lins Fabbriani
Dia 20
Edgar Silva Costa
José Armando Correa da Fonseca
Adilson Aparecido de Lira
Marcos Roberto de Paiva Villela
Carlos Eduardo M. de Camargo
Tiago Luis Costa E Silva

Dia 24
Abel Silveira Gomes
Luis Carlos Silva de Moraes
Olimar Afonso Ruas
Dia 25
Antonio Ronaldo Visnadi
Marconi da Assunção Viana
Dia 26
Venilton Soares de Oliveira
Dia 28
José Alberto Coelho Paz
José Pedro Gebara Filho
Benedicto Ferreira de B. V. Neto
Leonardo Guilherme Luiz Bezerra
Daniel do Prado Ferreira Pinto
Lucas Luiz Beletti Kamers
Dia 29
Ruy Carlos Pires Barbosa
Marcelo Camara de Rezende
José Americano de Brito
Bernardo Bethonico Martins
Henrique Eufrasio de Santana Neto
Dia 30
Pedro Carlos Feijó Sidou
Guido Santos de Almeida Junior
Carlos Bêber
Luciano De Mendonça Fonseca
Olavo Santilli Ekman Simôes Filho

Dia 21
Paulo Felipe Rachid Novaes
Elias Neves da Silva

ANIVERSARIANTES DA EQUIPE
ABUL EM NOVEMBRO:

Dia 22
Horácio Melo Gadelha Lima
Marcos Benitez de Oliveira
Luiz Carlos dos Santos Moreira

Dia 11
Sheila Alexandre
Dia 13
Danielle Matsumoto

Dia 23
Ronaldo Santiago Silveira
Anisio Lino Pereira Filho
Paulo Ricardo Pedro da Costa
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AVIADORAS
Na década de 1940, diversas aviadoras
participavam de competições aéreas, como os casos de
Joana Martins Castilho (a mais jovem acrobata do
mundo), Anésia Pinheiro Machado (a segunda mulher a
receber o brevê para pilotar avião, em 1922, no Brasil),
Ada Rogato (a primeira mulher a obter brevê de piloto de
planador e de paraquedista, sendo a terceira a obter
brevê para pilotar avião no país), Nelly Bordini (primeira
gaúcha a obter o brevê de piloto de avião), Leda Batista,
Floripes do Prado e Carolina de Assis; dentre outras.

Thereza de Marzo, a primeira a receber o brevê
para pilotar avião do Brasil, não consta da lista em função
de ter parado de voar em 1926, após seu casamento).

ENCONTRO HISTÓRICO
Registro fotográﬁco do histórico encontro de Henri
Farman, Santos Dumont e Gabriel Voisin.
Santos Dumont (1873-1932) foi um inventor e
aeronauta brasileiro, conhecido como "O pai da aviação".
O título de Santos Dumont é disputado por outros
aviadores ao redor do mundo, entre eles, os irmãos
Wright, porém seus voos foram realizados, segundo
eles, sem a presença de testemunhas
Henri Farman foi um aviador e empresário anglofrancês. É considerado um dos principais aviadores de
seu tempo, conquistando Grande Prêmio Da Aviação,
em 13 de janeiro de 1908, com o aeroplano VoisinFarman I, ao cumprir a meta de realizar um voo de 1 km
em circuito fechado.
Gabriel Voisin foi um pioneiro da aviação e
empresário francês. Foi ele quem criou o primeiro avião

europeu mais pesado que o ar motorizado e tripulado
capaz de manter voo circular controlado, incluindo
decolagem e pouso autônomos, feito conseguido por
Henry Farman em 13 de janeiro de 1908, próximo à
Paris, França.
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Primeiro aeroporto civil
A inauguração oﬁcial do
primeiro aeroporto civil do país
– antes disso todos estavam
ligados às forças militares,
como Aeronáutica e Marinha –
aconteceu em 30 de novembro
de 1936, já com o nome de
Aeroporto Santos Dumont. Sua
pista tinha, então, 700 metros de comprimento.
Na época, o transporte comercial, empregando hidroaviões
utilizava o atracadouro da Ponta do Calabouço. A proposta de
implantar o aeroporto no aterro do calabouço repercutiu bem,
conquistando elogios de especialistas em aviação do mundo todo. As
obras começaram em 1934, em terreno cedido pela Prefeitura do
Distrito Federal ao Ministério da Viação e Obras Públicas.

NUMISMÁTICA SANTOS DUMONT

Joana Castilho
A inauguração oﬁcial do primeiro aeroporto civil
do país – antes disso todos estavam ligados às forças
militares, como Aeronáutica e Marinha – aconteceu em
30 de novembro de 1936, já com o nome de Aeroporto
Santos Dumont. Sua pista tinha, então, 700 metros de
comprimento.
Na época, o transporte comercial, empregando
hidroaviões utilizava o atracadouro da Ponta do
Calabouço. A proposta de implantar o aeroporto no aterro
do calabouço repercutiu bem, conquistando elogios de
especialistas em aviação do mundo todo. As obras
começaram em 1934, em terreno cedido pela Prefeitura
do Distrito Federal ao Ministério da Viação e Obras
Públicas.
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BIBLIOTECA SANTOS DUMONT
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Monólito
No campo de Bagatelle, no dia 12 de novembro de 1906, Santos
Dumont, pilotando o “14bis”, na versão “Oiseau de Proie III”, provido de
ailerons, voou a distância de 220 metros a uma altura de cerca de 6 metros
em 21,5 segundos, tendo conquistado outro prêmio do Aeroclube da França
ao bater os primeiros recordes mundiais reconhecidos pela Federação
Aeronáutica Internacional, fundada em 14 de outubro de 1905.
Em homenagem ao feito histórico, foi erigido no local do feito histórico,
um monólito (monumento construído em uma só pedra) reverenciando o
ilustre gênio brasileiro.

NOTÍCIAS ANAC
ANAC alerta pilotos sobre interferência de dispositivos eletrônicos portáteis nos sistemas de GPS
Alerta operadores aéreos sobre interferência e perda de informações de posicionamento provindas do
Sistema de Posicionamento Global (GPS) durante o uso de equipamentos Portable Electronic Device (PED). O
Alerta de Segurança Operacional (ASO) foi motivado após relatos de ocorrências de interferências feitos à Agência.
Entenda o que é um Alerta de Segurança Operacional (ASO)
O ASO é um documento de divulgação ampla que contém informações importantes sobre segurança
operacional e que pode conter também recomendações de ações a serem tomadas pelos operadores.
O documento alerta operadores e prestadores de serviço da aviação civil para temas e situações que estejam
acontecendo ou possam ocorrer durante as operações ou na execução de serviços, buscando mitigar, ou ainda
evitar, ocorrências aeronáuticas.
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CMA no site
Acesse www.abul.org.br e realize seu CMA,
inicial ou renovação, sem cobrança de taxa de
auditoria.
Faça o login, encontre o médico cadastrado
mais próximo, download e up load da documentação exigida. Você acompanha o andamento do
processo por e-mail e whatsapp.
O médico se loga, preenche on line a FESP –
Ficha de Exame de Saúde Pericial e faz o o up
load de todos exames e documentação.

Aeronaves com peso máximo até 200kg tem tratamento diferenciado pela ANAC.
Aeronaves e seus pilotos são amparados pela normativa RBAC103 da ANAC.
Conscientização dos aerodesportistas:
Pilotos de paramotor, giros, ultraleves básicos, minitrikes dentre outros até 200kg, podem se
regularizar no site da ABUL.
Acesse www.abul.org.br
Conte com a ABUL e voe seguro!

Revoada animada no Catuleve
comemorando o Dia do Aviador
contou com presença expressi
va de associados e amigos de
Teresina e Mossoró.
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7º Aerofest 2021 Fly Club Porto Seguro

“Em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont
foi o primeiro ser humano a voar! A bordo do 14
bis, Dumont se tornou o pai da aviação inspirando
pessoas no mundo inteiro e revolucionando os
meios de transporte da terra. Um século depois
disso, inﬂuenciados pelo espírito de voar, o casal
Edson e Deusa, que vivem da aviação quiseram
homenagear essa ﬁgura tão importante para o
mundo. Assim idealizaram o AEROFEST, que é
um encontro de pilotos em comemoração ao dia
do aviador, com o intuito de fomentar a aviação. O
evento conta com palestras, exposição de
aeronaves e equipamentos aeronáuticos,
apresentações culturais e muita festa. Este ano,
em sua sétima edição, o evento ocorreu nos dias
22,23 e 24 de outubro, teve 93 aeronaves
inscritas e aproximadamente 250 participantes.
Infelizmente as condições meteorológicas não

estavam favoráveis impossibilitando alguns
participantes de chegarem no evento, sendo
assim, estiveram presentes 65 aeronaves. Mas
algo que nos emocionou é que mesmo com as
condições adversas, os aviadores não desistiram
de comemorar essa data tão importante. Embora
não vieram voando, ﬁzeram o esforço de virem de
carro, ônibus, vans e avião comercial e desta
forma prestigiaram a festa com segurança. Vendo
isso ﬁcamos lisonjeados e vemos que vale à pena
todo o esforço e dedicação para realizar este
evento.
O AEROFEST
foi um sucesso,
ﬁcamos muito
felizes em rever os
amigos aviadores.
Deusa e Edson
agradecem a
presença de todos.
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ENTREVISTA DE EMPREGO PARA PILOTO
Marcelo Rates Quaranta.
Um reconhecido médico, dono de uma famosa clínica
e milionário compra um avião executivo de última geração e
coloca um anúncio para contratar um piloto. Marca um dia
para fazer as entrevistas, que se alongam pelo dia inteiro.
Já havia entrevistado vários médicos na vida, mas pilotos
era a primeira vez.
No dia marcado dezenas de pilotos se apresentaram.
Já no ﬁnal do dia, e sem ter ﬁcado satisfeito com nenhum
dos candidatos, chama os dois últimos e resolve entrevistálos na mesma hora, pra acabar logo aquele tormento
cansativo.
Os dois entram na sala. Um é bastante jovem e o
outro já com uma boa idade.
O empresário pede que o jovem faça uma breve
descrição das suas marcas e títulos.
- Eu tenho Mestrado em Ciências Aeronáuticas, sou
PhD em Astrofísica Quântica Atômica Intergaláctica,
impressionantes DUAS mil horas voando aeronaves com
sistema automatizado de última geração e inglês ICAO level
ﬁve rainbow Plus fag.
O médico ﬁca impressionado. Anota tudo e diz ao
outro:
- Antes de o senhor se apresentar, eu quero dizer que
ﬁquei bastante impressionado com o currículo desse jovem
aqui, mas vou ouvi-lo assim mesmo. O senhor tem
Mestrado em Ciências Aeronáuticas, é PhD em Astrofísica
Quântica Atômica Intergaláctica, duas mil horas voando
voando aeronaves com sistema automatizado de última
geração, ICAO nível 5 + Rainbow Plus?
- Não senhor. Não tenho essa formação toda.
- E quais são as suas marcas e títulos então, por
favor?
- Senhor, eu venho de uma aviação em que voávamos
com tempo, proa e bússola. GPS pra nós signiﬁcava
"Guiados Pelos Sentidos" e contávamos com o auxílio de
um ponteirinho de ADF bem safado, impreciso, que mesmo
balançando mais que bunda de vedete, nos levava de rádio
AM em rádio AM até o destino. Até pousávamos sob mau
tempo e à noite com ele. Tínhamos que saber desviar do
mau tempo só de olhar para as nuvens, porque radar era um
luxo do qual nem sempre dispúnhamos. O piloto automático
era chamado de copiloto é naquela época eles se preocupavam mais com a segurança do voo do que com a barriga de
chope.... E desse jeito foram mais de 15 mil horas assim, no
sofrimento na labuta e na raça.

- O senhor tem celular?
- Tenho sim senhor.
- Foi difícil aprender a mexer no celular?
- Não! Precisei de um pouquinho de treino, mas agora
está tranquilo.
O médico pensa um minuto e prossegue:
- Bem, eu já tomei uma decisão...
Eu quero
agradecer aos dois por terem vindo, mas só posso ﬁcar com
um de vocês. Dessa forma, eu desejo sorte a você, rapaz,
que tem um futuro brilhante pela frente, mas me decidi ﬁcar
com o senhor aqui.
O rapaz não entende e pergunta:
- Mas como? Eu tenho Mestrado em Ciências
Aeronáuticas, sou PhD em Astrofísica Quântica Atômica
Intergaláctica, tenho duas mil horas voando voando
aeronaves com sistema automatizado de última geração,
sou ICAO nível 5 + rainbow plus em inglês e ele não tem
nada disso!
O médico explica:
- Filho, no tempo dele o telefone era discado e ele
aprendeu a usar o celular. Logo, fazer o que você faz ele
aprende em um mês. Eu quero ver é você fazer o que ele
fazia... Vai precisar de 30 anos pra isso, e nas condições
dele. Vou te dar um exemplo: Um paciente quando entra
numa sala de cirurgia do meu hospital não precisa de um
técnico que saiba conﬁgurar um monitor cardíaco pra dizer
as condições dele. Precisa de um médico que consiga
operar com luz de velas caso falte a luz, entendeu?
Bem... eu acho que aquele senhor ali era o Mestre do
Professor de PhD do rapaz... Não é não?
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Aviador Raiz:

Aviador Nutella:

Voa triciclo , convencional , com polaina ou
sem , retrátil ou ﬁxo , asa alta ou asa baixa ,
prefere um clássico convencional
Aviao é Beech , Bonanza , o resto dá pro
gasto
Drena o tanque , cheira gasolina , coloca de
volta no tanque , ou passa no queixo para ﬁrmar
a barba
Checa magnetos no taxi , livra taxiway pra
principal já em corrida para decolagem
Na fonia, o basicāo , quando têm tráfego ,
preﬁxo só duas últimas letras , usa fones que
tiver a bordo , se tiver .
à bordo sempre tem um Guia 4 rodas, cartas
WAC e Rotaer
voa reloginho, glass cockpit, mas sempre
olha a bússola mesmo
GPS qualquer um serve, leva junto uma
lanterna e uma caneta.
quando desconﬁa da proa, primeiro dá um
tapa na bússola.
voa ADF, sempre sabe a rádio pelo horário da
programação.
Desconﬁado de avião experimental, xinga
muito se um RV ultrapassou, chama de avião
Latinha de Skol, até que um dia voa num e ﬁca
quieto.
raramente tira foto aparecendo junto do
avião, só do avião.
pousa glissando, caranguejando, três pontos
ou de pista - nunca culpa o vento pelo catraponão tá nem aí se teve catrapo ou arremetida-só
ri dele mesmo
quando pousa sempre pergunta o preço da
gasolina e o endereço do Brega.

convencional só viu no aeroclube, o dia a dia
é no triciclo pousomático mesmo
quando sai do asa alta para o asa baixa se
sente o Top Gun e opina nos redes sóciais de
aviação.
drena o tanque de luvinha com medo do
Chumbo
avião bom é avião de ﬁbra e material
composto -mais aerodinâmico -liso, nem que
custe o dobro.
checa o avião no pátio, no ingresso da pista e
alinhado na decolagem - tudo via iPad ou check
list colorido, atrasando os colegas.
na fonia faz calo no dedo do PTT, e não diz o
que importa dizer.
fones, só Noise Reduction e ou sem ﬁo, mas
distrai com a chamada do celular no Bluetooth
a bordo tem mais itens acessórios, que banca
de camelô, tem até LED pisca-pisca
compra dúzias de aplicativos para IPad e
seus complementos, mas mal sabe calcular a
distância na carta WAC.
sempre leva GPS reserva, carregador
reserva, mochila reserva, lanche reserva,
coragem reserva e kit xixi a bordo, só não tem
bússola extra.
tem medo de nuvem, medo de vento de
través, de pista curta e dos "seca pouso " de
Porta de Hangar
tem mais suporte de GoPro colada no avião
que pousos em aeroportos Sierra Bravo
tem mais Selﬁes no cockpit que registro de
voos na CIV
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Airco DeHavilland DH4A

Em 25 de agosto de 1919, foi fundada a Aircraft
Transport and Travel Limited (AT&T), passando a voar
diariamente entre Hounslow Heath, no oeste de
Londres, e Le Bourget, em Paris, com o avião
monomotor “Airco DeHavilland DH4A”, em duas horas
e 30 minutos de viagem.
Foi o primeiro voo diário internacional da história
da aviação comercial mundial, transportando um
único passageiro e carga contendo jornais, creme de
Devonshire, geleia e perdiz.
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Oferece descontos e benefícios aos sócios ativos e seus familiares.
Aumentam as parcerias mês a mês, com novidades e inúmeras
vantagens.
Traga seu empreendimento para ABUL.
Contato abul@abul.org.br.
Acesse www.abul.org.br e desfrute dessa facilidade.
Mantenha em dia sua anuidade e aproveite os inúmeros convênios.

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia - GO

MULTICAR - ACESSÓRIOS
Cuiabá – MT

RV ULTRALEVES ESCOLA DE PILOTAGEM
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia-GO

FREIOS BILL
Ibiporã PR

DEMOISELLE Escola de Aviação Civil
Vila Azevedo – São Paulo - SP

HOTEL POUSADA SÃO VICENTE
Santo Antônio do Leverger MT

ARES Escola de Aviação Civil
SDVH, Cond. Aeronáutico Vale Eldorado, Bragança
Paulista SP

POUSADA BENEVENTO
Campos de Jordão 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

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
VOE CONSULT
Recife - PE
COROA DO AVIÃO – AERÓDROMO Sifc
Recife - PE
SPACE – SOLUÇÕES EM AVIAÇÃO CIVIL
Rio de Janeiro - RJ

22 - Boletim ABUL

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!!

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
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

CONTATOS:
(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

REDES SOCIAIS
A parceria com a Ocean Digital deu cara nova à ABUL.
Você segue a ABUL nas redes sociais?
A ABUL está bombando, conﬁra!
Mais de 3.300 seguidores no Instagran e 3.100 no
facebook.
Falta agora você nosso associado.
Venha nos seguir, curtir, comentar, interagir.
Divulgue nossa aviação desportiva!

