
sócios, inclusive sentimos falta de maior 
interação. Quando temos contato, 

sabemos exatamente quais as dificulda-
des, dúvidas e o que podemos fazer para 
ajudar, além do que melhorar e aperfei-
çoar com as sugestões e críticas 
recebidas. 

O mesmo carinho que as “meninas da 
ABUL” tem pelos sócios é o que sentem por 

parte dos sócios e amigos pilotos, muitas das 
vezes sem conhecê-los pessoalmente.

Quando puder nos escreva, ligue, será um prazer 
atendê-lo!

Meninas da ABUL

Caros Pilotos,
Quem não teve o prazer de ser 

atendido por uma das meninas da ABUL?
Quem não gosta de um paparico 

dessas meninas?
Elas fazem parte da histórica da 

ABUL. 
Invariavelmente, quando um piloto se 

refere à ABUL, já diz o nome de uma delas. 
São nossas referências.

Assim como os sócios, elas também são nosso 
valoroso patrimônio.

Sempre solícitas, educadas e prestativas, 
procuram sanar as dúvidas e ajudar nossos sócios nos 
mais diversos assuntos.

Nossa equipe hoje 
conta com 3 represen-
tantes, a Patrícia, a 
Sheila e a Danielle. 
Com o automatismo e 
d i g i t a l i z a ç ã o  d o s 
processos, consegui-
mos otimizar muitas 
tarefas o que contribuiu 
para esse t ime dar 

conta das mais diversas atribuições diárias. 
Temos prezado pelo atendimento personalizado e 

pronta resposta. 
O sócio é recebido da forma exclusiva, diferencia-

da e com alto profissionalismo. 
Cada sócio recebe um tratamento verdadeira-

mente VIP e individualizado, pois sabemos que cada 
um representa o maior bem de nossa Associação. 

É uma satisfação recebermos contatos dos 
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Meninas da ABUL – As super poderosas

Sheila
“Tenho muito respeito e orgulho 
em trabalhar na ABUL durante 
todos esses anos.
Motivação, parceria e trabalho 
em equipe. 
Gratidão!”

Danielle
“A ABUL é sinônimo de família. 
Juntos crescemos profissional-
mente, superamos obstáculos, 
cons t ru ímos laços  e  nos 
aperfeiçoamos a cada dia. 
Sou grata a Deus por permane-
cer parte desta equipe!”

Patrícia
“Falar da ABUL é um pouco 
confuso pra mim, parece que 
as histórias se confundem com 
a minha. Não à toa é mais da 
metade da minha existência de 
convívio com a família ABUL. 
Família que me instruiu, que 
me fortaleceu, que me deu morada e me enche de 
orgulho dizer que faço parte. Aqui fiz amigos para 
uma vida inteira pelos quais tenho um carinho 
enorme. Obrigada por todos que fazem a ABUL e 
permitiram-me fazer parte dessa família.”



2 - Boletim ABUL 

19/11/1889 - Criada para substituir a bandeira do império 
após a PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA. 

Possui 27 estrelas que representam 26 estados da 
federação e 01 distrito federal.

Cortada por uma faixa branca onde se lê "Ordem e 
Progresso" inspirada nos estudos do filósofo francês 
Augusto Comte. 

Suas cores representam:
Branco: significa o desejo pela paz
Azul: simboliza o céu e os rios brasileiros
Amarelo: simboliza as riquezas do país
Verde: simboliza as matas (a rica floresta brasileira)
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Ÿ Bom piloto é aquele que não tem grandes 
aventuras aeronáuticas para contar.

Ÿ Voar é a segunda maior emoção do mundo 
conhecida pelo homem; pousar é a primeira.

Ÿ Se antes do embarque encontrar piloto velho em 
avião novo, embarque tranquilo. Mas se encontrar 
avião velho com piloto novo, desista.

Ÿ Se atar as mãos dos pilotos durante um bate papo, 
será impossível dialogar por mais de um minuto.

Ÿ Avião duro em nuvem mole, tanto fura até que 
bate.

Ÿ Voo à baixa altura, caminho pra sepultura.
Ÿ A sustentação é uma flor colhida no jardim da 

velocidade.
Ÿ O bom piloto não é o que sai de uma situação de 

emergência, e sim o que não entra em uma.
Ÿ O único momento em que o copiloto está acima do 

piloto, é quando a curva é pra esquerda.
Ÿ O piloto bom não é aquele que possui apenas 

e x c e l e n t e s 
h a b i l i d a d e s , 
porém o que faz 
u s o  d e  s e u 
e x c e l e n t e 
julgamento, para 
nunca precisar 
u s a r  s u a 
excelente habilidade.

Ÿ Nunca deixe para trás a pista que você vai precisar 
na frente.

Ÿ Existe o piloto velho e o piloto audacioso, não o 
piloto velho audacioso.

Ÿ O problema dos morros perto da pista na aproxi-
mação não é que eles são altos, o problema é que 
eles são duros.

Ÿ Não se espante com a altura do voo. Quanto mais 
alto, mais longe do perigo.

Ÿ Piloto de avião é a única profissão que depois de 
uma semana trabalhando duro, voando pra lá e pra 
cá, o cara pega uma folga e vai pro aeroclube fazer 

Frases de Hangar

algum voozinho pra descontrair.
Ÿ Todo piloto começa a carreira com um saco 

chamado "sorte", que está cheio, e outro chamado 
"experiência", que está vazio. O segredo é você 
encher o saco da "experiência" sem precisar 
esvaziar o saco da "sorte".

Ÿ As emergências para as quais você treina 
raramente acontecem. A emergência para a qual 
você não treinou é a que pode matá-lo.

Ÿ Pra muita gente, o céu é o limite. Para quem é da 
aviação, o céu é o lar.

Ÿ Numa cabine de avião, se algo é vermelho ou 
empoeirado, não toque.

Ÿ Pra subir, puxe o manche. Pra cair, puxe mais forte.
Ÿ Três coisas que quando ditas por um piloto são 

acidentes certos: estou com pressa; acho que dá; 
e minha namorada está lá embaixo olhando.

Ÿ Papagaio é a ave que mais fala e a que menos voa. 
(para os garganta de plantão).

Ÿ Mensagem curta, tempo bom; mensagem 
comprida, tempo ruim.

Ÿ Pouso bom é aquele em que todos os passageiros 
e tripulantes conseguem sair andando da 
aeronave. Pouso ótimo, é quando, além disto, a 
aeronave pode ser novamente utilizada.

Ÿ A  h é l i c e  é 
a p e n a s  u m 
v e n t i l a d o r 
g igan te  para 
r e f r e s c a r  o 
piloto. Duvida? 
Repare como 
ele começa a 
suar quando ela 
pára. 

Ÿ Se tiver que enfrentar um pouso noturno forçado, 
ligue os faróis para ver a área de pouso. Se não 
gostar do que está vendo, desligue os faróis.

Ÿ Que o chão nunca seja meu destino, mas apenas 
uma escala para meu próximo voo.

Ÿ CB no céu, piloto no hotel. (Obs.: Cumulus 
Nimbus).

Ÿ CB no ar, avião no hangar, piloto no bar.
Ÿ Aprenda com os erros dos outros. Você não viverá 

o suficiente para errar como todos eles.
Ÿ Três coisas que nunca são demais para os pilotos: 

cerveja, mulher e pista.
Ÿ Três frases que um copiloto precisa ter na ponta da 

língua: belo pouso, comandante; foi o vento, 
comandante; e a gorda é minha, comandante.



Ÿ Só quem voa entende 
porque os pássaros 
cantam.

Ÿ As três coisas mais 
inúteis para o piloto: a 
altitude acima dele; a 
pista atrás dele; e o décimo de segundo que 
passou.

Ÿ Pior que um comandante que nunca foi copiloto, é 
um copiloto que já foi comandante.

Ÿ É bem melhor estar aqui embaixo desejando estar 
lá em cima, do que estar lá em cima desejando 
estar aqui em baixo.

Ÿ Existem três regras para se fazer um pouso macio. 
Infelizmente, ninguém sabe quais são. 

Ÿ A única situação em que você pode achar que tem 
combustível demais, é quando tem um princípio de 
incêndio.

Ÿ Piloto que não bebe e não tem amante nunca 
chega a comandante.

Ÿ O avião mais usado no Brasil para contar horas de 
voo é o bravo índia charlie. (Obs.: caneta BIC)

Ÿ Passarinho que come 
pedra sabe o peso 
máximo de decola-
gem.

Ÿ Decisões acertadas 
vêm com a experiên-
cia, e a experiência 
vem com decisões 
erradas.

Ÿ Lembre-se sempre que você pilota com a cabeça e 
não com as mãos. Nunca permita quer o avião leve 
você a algum lugar onde sua cabeça não tenha 
chegado cinco minutos antes.

Ÿ PP = pensa que é piloto.
Ÿ PLA = piloto lavador de avião.
Ÿ PC = pensa que é comandante.
Ÿ Um dia meu amor falou: "ou a aviação, ou eu". Hoje 

eu sinto falta dela.
Ÿ O segredo de um bom voo rasante é nunca deixar 

o avião encostar-se à sombra.
Ÿ Um piloto nunca vai ter problema na aviação 

enquanto tratar o avião por vossa excelência.
Ÿ Mulher, dinheiro e 

p i s t a ,  n ã o  s e 
desperdiça. (Obs.: 
frase dita ao alinhar 
para a decolagem).

Ÿ O  b o m  p i l o t o  é 
aquele que tem o 
número de pousos 
igual ao de decolagens.

Ÿ No mundo, quanto mais se vive mais se aprende; 
na aviação, quanto mais se aprende mais se vive.

Ÿ Teto é aquilo que se percebe que existe, quando 
deixa de existir.

Ÿ A possibilidade de sobrevivência é inversamente 
proporcional ao ângulo de chegada.

Ÿ A gravidade não é só uma boa ideia. É a lei. E não é 
sujeita a apelação.
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Obra ao lado do aeroporto Quero-Quero deve ficar 
pronta na metade do ano que vem

Blumenau vai ganhar um empreendimento 
voltado aos amantes da aviação. A estrutura está sendo 
erguida ao lado do Aeroporto Quero-Quero por um 
empresário do setor têxtil. O projeto prevê um “pequeno 
museu” com aeronaves antigas, um pub com vista para a 
pista de decolagem e uma área para o público assistir 
apresentações de acrobacia. 

A obra reúne a paixão e o negócio de Dênis 
Lunelli, de Jaraguá do Sul. Nos últimos anos ele 
começou a colecionar aeronaves e hoje são 10 na 
estrutura às margens da Rodovia Pedro Zimmermann, 
na Itoupava Central. 

— A ideia é aproximar as pessoas da aviação — 
afirma. 

A construção do 
e m p r e e n d i m e n t o 
começou há cerca de 
dois anos e, se tudo 
correr bem, deve ficar 
pronta na metade de 

Blumenau vai ter exposição de aviões antigos

2022. 
Quem visitar o local vai poder conhecer um 

exemplar do Antonov An-2, considerado o maior 
monomotor e biplano do mundo. É uma aeronave 
fabricada na Rússia na década de 1970. Outro que deve 
chamar atenção do público é Fokker DR.I, de 1917. O 
avião foi usado na 1ª Guerra Mundial e ficou conhecido 
por ter sido usado pelo piloto alemão Manfred Albrecht 
Freiherr von Richthofen, mais conhecido como Barão 
Vermelho. 

(https://www.nsctotal.com.br/noticias)
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Mulheres Aviadoras
DÉCADA DE 20

A década de 1920 
representou uma grande 
virada na história da 
aviação. Vinte anos 
depois de tornar-se o 
“pai da aviação”, Alberto 
S a n t o s  D u m o n t 

influenciou muita gente, inclusive do sexo feminino. 
Inspiradas por ele, as brasileiras deram um show de 
talento nos ares. Thereza de Marzo foi a primeira no país 
a receber o diploma de piloto-aviador internacional, mas 
foi preciso persistência. À revelia da família, rifou uma 
vitrola para poder pagar o curso de aviação em São 
Paulo. Iniciou as aulas em março de 1921 e, um ano 
depois, pilotou sozinha um avião Caudron G-3, conse-
guindo o brevê nº 76 da Fédération Aéronautique 
Internationale. No mesmo ano, Thereza criou as 
chamadas “Tardes de Aviação” para realizar voos 
panorâmicos com passage-
iros. Seu sonho terminou ao 
se casar com o instrutor 
Fritz Roesler, que a proibiu 
de seguir voando.

Apesar de, em 1922, 
Bertha Lutz ter criado a 
Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino, no Brasil, o Código Civil de 1916 
previa que a mulher casada necessitava de autorização 
do marido para exercer atividades diversas. Essa 
realidade só mudou em 1962 com a Lei 4.121, que 
defendeu a emancipação feminina.

Depois de Thereza, foi Anésia Pinheiro Machado a 
segunda mulher a conquistar o brevê e a primeira a fazer 
um voo interestadual: ela foi de São Paulo para o Rio de 
Janeiro em quatro dias. Muito diferente do que é hoje, 
para atravessar de um estado a outro, era preciso voar 
uma hora e meia por dia, parando para realizar o 
abastecimento e a manutenção da aeronave.

DÉCADA DE 30

 D e p o i s  d a 
estreia das mulheres 
n o  m a n c h e ,  a 
década de 1930 ficou 
marcada por uma 
tragédia no setor da 

aviação – o desaparecimento da norte-americana Amelia 
Mary Earhart durante uma viagem. Em 1937, a pioneira 
da aviação nos Estados Unidos tentava voar ao redor do 
planeta, mas nunca pousou em lugar algum. Amelia foi a 
primeira mulher a receber a The Distinguished Flying 
Cross, condecoração conquistada por ter sido a primeira 
mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Ela 
chegou a escrever um livro sobre sua experiência nos 
ares.

DÉCADA DE 40

 O paraquedismo 
foi outra modalidade a 
que muitas mulheres 
acabaram aderindo. A 
p a u l i s t a n a  A d a 
Rogato, por exemplo, 
f e z  u m  c u r s o  n o 
Aeroporto Campo de 

Marte, em São Paulo, em 1941, e saiu com o certificado. 
Ela se tornou campeã brasileira da modalidade em 1943 
e paulista em 1948, ano em que também iniciou as 
atividades como piloto agrícola. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, Ada realizou 213 voos de patrulhamento 
no litoral do estado de São Paulo e, em 1948, tornou-se 
pioneira do polvilhamento aéreo, atividade voltada para o 
combate à praga da broca-do-café.

Em 1941, a inglesa Amy Johnson trabalhava 
levando aviões das fábricas escocesas para as bases da 
Força Aérea no sul da Inglaterra. Em uma dessas 
decolagens, precisou desviar a rota devido ao mau 
tempo e acabou despencando no Rio Tâmisa.

 Nessa mesma década, a alemã Hanna Reitsch 
voou na Messerschmitt, pilotando o primeiro jato do 
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mundo. Desenvolvidas pelo construtor de aviões 
Alexander Lippisch, as aeronaves alcançavam aproxi-
madamente dez mil metros de altura em um minuto e 
meio. Ela também atuou nos testes do “V1”, que, em 
agosto de 1943, foi transformado em um foguete-
surpresa. Além disso, foi condecorada na Segunda 
Guerra Mundial por ser uma destemida piloto de testes.

DÉCADA DE 50

 A  m e s m a  A d a 
Rogato, que foi a primeira 
a tirar as licenças de 
pi loto planador e de 
paraquedista e a terceira 
a t i rar o brevê para 
categoria de pilotagem 
d e  a e r o n a v e s ,  f o i 

responsável por uma série de feitos nos anos 1950. Já no 
início da década, ela foi a primeira piloto brasileira a 
atravessar os Andes, feito que realizou por 11 vezes. Em 
1951, tornou-se a única aviadora do mundo, até aquele 
momento, a cobrir em seis meses uma extensão de 
51.064km em voo solitário pelas três Américas, chegan-
do até o Alasca. Foi também, em 1952, a primeira a 
atingir o aeroporto de La Paz, na Bolívia, o mais alto do 

mundo até então, com um avião de apenas 90HP. Em 
1956, foi também pioneira na arte de cruzar sozinha a 
selva amazônica em um avião de pequeno porte, sem 
rádio, apenas com uma bússola.

DÉCADA DE 60 E 70

A década  de 
1970 terminou com a 
t r i s te  no t í c ia  da 
morte da aviadora 
a l e m ã  H a n n a 
Reitsch, que, em 
1978, respondeu em 
uma entrevista que 
voaria até sua morte 

e, um ano depois, faleceu, aos 67 anos. Sua fama como 
piloto de nível mundial remete aos 40 recordes que ela 
bateu em todas as classes e tipos de aeronave. Foi a 
primeira mulher capitã de aviação, a primeira a voar em 
um helicóptero e a primeira a voar com um helicóptero 
dentro de um local coberto. Nos últimos anos de sua vida, 
ainda registrou alguns recordes: em 1972, por exemplo, 
fez o trecho triangular de 300km; em 1977, ida e volta em 
mais de 644km; e, em 1978, bateu o recorde em 
planadores. (www. globo.com/projetos)

A Rolls-Royce afirmou hoje que sua aeronave 
totalmente elétrica “Spirit of Innovation” quebrou 
recordes mundiais de velocidade.
“Enviamos dados à Fédération Aéronautique 
Internationale (FAI) – a Federação Mundial de 
Esportes Aéreos que controla e certifica os registros 
aeronáuticos e astronáuticos mundiais – de que às 
15h45 (GMT) de 16 de novembro de 2021, a 
aeronave atingiu a velocidade máxima de 555,9 
km/h (345,4 mph) em 3 quilômetros, quebrando o 

Aeronave totalmente elétrica 
da Rolls-Royce quebra 
recordes mundiais de velocidade

recorde existente em 213,04 km/h (132 mph)”, disse a 
empresa.
Em outras corridas no local de teste de aeronaves 
experimentais de Boscombe Down do Ministério da 
Defesa do Reino Unido, a aeronave atingiu 532,1 km/h 
(330 mph) em 15 quilômetros – 292,8 km/h (182 mph) 
mais rápido do que o recorde anterior – e quebrou o 
tempo mais rápido para subir a 3.000 metros em 60 
segundos com um tempo de 202 segundos. Durante 
suas corridas recordes, a aeronave atingiu uma 
velocidade máxima de 623 km/h (387,4 mph), o que a 
Rolls-Royce acredita que torna o ‘Spirit of Innovation’ o 
veículo totalmente elétrico mais rápido do mundo. 
(www.cavok.com.br)
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Edivaldo Feres Campo  - Belo/MG
Igor Mello da Silva - Manaus/AM
José Edson Pinheiro Junior - Fortaleza/CE
Jean Deglmann - Blumenau/SC
Silvio Espindola - São José dos Pinhais/PR
Arthur Brzezinski Dianin - Brusque/SC
Thiago Molinari Avelino - Itaituba/PA
Alvaro Vargas Cardoso - Vila Velha/ES
Leandro Pelicao Ferrari - Colatina/ES
Igor Duan de Sousa Rebelo - Bragança Paulista/SP
Fabrício Waterkemper - Pouso Redondo/SC
Oussama Naouar - Recife/PE
Lucas Sá da Silva Guichard - Rio de Janeiro/RJ
Milton Cesar Vicentin - Campinas/SP
Rogerio Carlos Lazarotto - Frederico Westphalen/RS
Tiago André Zancan - Brusque/SC
Bruno Bilate Sbano - São Paulo/SP 

17 novos sócios em outubro

Novo colaborador em outubro
DELABUL - Evaldo Barbosa Fires - São S. do Passé /BA

SÓCIOS BREVETADOS PILOTOS CPA EM OUTUBRO
Formados por Escolas Credenciadas ABUL
Franco Landolina - CPA/AAFT - Arujá/SP
Andrey Costa Beber - CPA/AAFT - Nova Mutum/MT
Gilmar Zenati Zat - CPA/AAFT - Concordia/SC 

Formados por CIAC
Fabricio Franchesco Fogaça - CPA-AAFT - Divinópolis/MG
Heron Francis de Oliveira - CPA-AAFT - Divinópolis/MG
Silas Ribeiro Araujo - CPA/AAFT - Lagoa da Prata/MG 
Leonidas de Miranda Corrêa Filho - CPA/AAFT - Salvador/BA
Antonio Ronaldo Visnadi - CPA/AAFT - Campinas/SP 

Parabéns aos 
novos pilotos! 

Bons voos!

NOTÍCIAS ABUL

Balanço de processos CPA de novembro:
Conversão CPA – 06
Emissão CPA – 11
ICPA – 02
Revalidação - 23
Total – 42

Observações
Atualizados - 27
Em trâmite - 09
Exigências – 06 (não cumpridas)

ABUL credencia sua 14ª escola

Parabéns ao Cmte. Poubel!
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FAP incompleta
A ABUL foi alertada pela ANAC com orientações de 

realização de (re)cheque e preenchimento de FAP.
Processos CPA com FAP incompletas estão sendo 

indeferidos 
Seguem as orientações da agência:
- A realização de um cheque visa aferir o conheci-

mento e as habilidades de um iniciante ou de um piloto 
com experiência. A não realização de um item previsto na 
FAP deve ter um embasamento técnico, operacional ou 
meteorológico, em especial nos itens mandatórios de 
acordo com o RBAC 61.

- Exemplos como os itens 96 (estol), 107 (falha do 
motor na dep), 108 (falha do motor em voo) e 109 pouso 
forçado); segundo o RBAC 61, Emenda 13, 61.291 (a) e 
61.289 (c) (4) voo em velocidades críticas baixas, 
reconhecimento e recuperação de pré-estól e (10) 
operações de emergências, incluindo falhas simuladas 
de equipamentos são obrigatórios.

- Quanto a operação em áreas controladas, itens; 
117, 118, 119 e 120, deverá ser realizado ao menos o 
item 119 (voar em espaço controlado). Os demais 
justificar que o AD não é controlado.

CURSO DE ICPA

Devido às divergências contraditórias entre as 
normativas RBAC 61 e RBAC 183 no tocante à formação 
do ICPA, as escolas credenciadas pela ABUL não estão 
autorizadas a formar instrutores de voo.

O curso teórico e prático de ICPA só pode ser 
realizado em CIAC.

A ANAC informa que os indícios apresentados pela 
ABUL estão sendo endereçados no âmbito do projeto 
normativo para estudo pela Agência.

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



Pela primeira vez no mundo, uma aeronave ultraleve 
Ikarus C42 com um piloto da Real Força Aérea britânica 
(RAF) no comando, completou um voo curto movido a 
gasolina sintética.

A aeronave monomotor tinha nos comandos o 
Capitão da RAF, Peter Hackett. O voo foi realizado no 
início do mês no aeroporto de Cotswold.

O combustível sintético UL91 da Zero Petroleum é 
fabricado extraindo hidrogênio da água e carbono do 
dióxido de carbono atmosférico. Usando energia gerada 
por fontes renováveis como eólica ou solar, eles são 
combinados para criar o combustível sintético.

Esta inovação faz parte do Projeto MARTIN da RAF 
e tem o potencial de economizar 80-90% do carbono por 
voo, apoiando a visão da RAF de que os combustíveis 
sintéticos terão um papel importante no fornecimento de 
energia aos jatos rápidos do futuro.

Embora tecnologias verdes, como geração de 
energia elétrica e hidrogênio, sejam viáveis para muitas 
plataformas RAF, as aeronaves de alto desempenho 
exigem uma alternativa de combustível líquido, como o 
UL91, para manter as capacidades operacionais. Esta é 
a primeira inovação de muitas, com uma gama de 

atividades de pesquisa e desenvolvimento em andamen-
to para considerar a viabilidade dos combustíveis 
sintéticos sem comprometer o desempenho da aerona-
ve.

“A mudança climática é um desafio transnacional 
que ameaça a resiliência global e nossa segurança e 
prosperidade compartilhadas. Estou determinado a 
enfrentar isso de frente e estabeleci para a Força Aérea 
Real a meta ambiciosa de ser Zero Líquido até 2040. A 
forma como impulsionamos nossas aeronaves será ser 
uma grande parte para atingir essa meta, e este projeto 
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RAF testa voo movido a combustível sintético

emocionante de fazer combustível de aviação a partir do 
ar e da água mostra como isso pode ser feito”, disse o 
Marechal-Chefe do Ar, Sir Mike Wigston, Chefe do 
Estado-Maior da Aeronáutica do Reino Unido. “Estou 
muito satisfeito com a conquista deste recorde mundial e 
de ver a Royal Air Force mais uma vez na vanguarda da 
inovação e tecnologia.”

Antes do voo inovador, o combustível sintético foi 
testado extensivamente com a CFS Aero. O motor 
funcionou como se estivesse funcionando com combus-
tível fóssil, mas funcionou a uma temperatura mais baixa. 
Isso significa que o uso de combustível sintético também 
pode aumentar a vida útil do motor, bem como uma 
economia significativa de carbono. “Este projeto único 
com a Royal Air Force demonstra a validade do nosso 
combustível sintético e o potencial que ele tem para 
eliminar as emissões de CO2 fóssil de uma série de 
setores difíceis, mas críticos, incluindo de transporte, 
que atualmente responde por 23% do total global”, disse 
Paddy Lowe, CEO da Zero Petroleum. “Estamos 
particularmente orgulhosos do fato de que nossa 
gasolina de aviação de alto nível ZERO SynAvGas foi 
desenvolvida em apenas cinco meses e funcionou com 
sucesso na aeronave como uma mistura completa, sem 
qualquer modificação na aeronave ou no motor. Medidas 
do fabricante do motor Rotax e as observações do piloto 
de teste não mostraram nenhuma diferença na potência 
ou desempenho geral em comparação com o combustí-
vel fóssil padrão.” 

(Fernando Valduga)
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Dia 01  
Estevão Ruivo Sobrinho 
Ewandro Andrade Moreira 
Luiz Carlos Batista 
Gustavo Cardassi 
Fernando Coutinho de Freitas Junior 
 Hugo Tayrone da Silva 

Dia 02  
João Carlos Ferreira 
Eloi Coelho Cerqueira 

Dia 03  
Paulo Tarso Dupin Leao 

Dia 05  
Edson José Aparecido Lopes   
Luiz Daniel Silva Rocha 
Mateus de Lima 

Dia 06  
Lindberg Chaves Maia 
 Marco Antonio Santana 
Dirceu Jose Cassarotti
 
Dia 07  
José Carlos Savioli 
Luiz Antero Mendonça de Oliveira 

Dia 08  
Geraldo Eduardo de Faria 
Fabio Ramos Ribeiro  
Gilberto Eusebio 

Dia 09  
Getúlio Carlos Agostini 
Ana Paula Braido Carreira 

Dia 10  
Sebastião Vieira Guedes 
Claudio Figueiredo Santiago 

Dia 11  
Alexander Nunes da Silva 
Rogerio Carlos Lazarotto 
Leandro Dias 

Dia 12  
José Claudemy Tavares Soares 
Anderson Stein 

Dia 13  
Ênio Antônio Vitalli 
Luiz Fernandes da Cunha 

Dia 16  
Marcos Gorresen Cardoso 

Dia 17  
Cassiano José de Luca Souza 

Dia 18  
Daniel Diego Milstein Gonçalves 
Ramon de Oliveira Campos 

Dia 19  
Sérgio Antônio de Moura 
Pedro Paulo Reis Rebelles 
Rodolfo Assis Guedes 

Dia 20  
Carlos Alberto Lima Da Silva 
Thiago Molinari Avelino 

Dia 21  
Fernando Afonso Carneiro Peixoto 
Renato Bosquiroli Santos Lima 
 Tales Cyriaco Morais 
 Simone de Souza 

Dia 22  
Luiz Carlos Martins da Silva 

Dia 24  
Franco Landolina 

Dia 25  
Daniel Lima de Souza 

Dia 26  
Erico Coutinho dos Santos 
Mario Aparecido Agostinho 

Dia 27  
José Celso Callegari 
Gerson Rodrigues Leonidas 
Carlos Henrique Fructuoso 

Dia 29  
Tales Alberto Jardim 
Andre Monteferrante 

Dia 30  
Leonaldo Formighieri 
Marcelo Lessa Bastos 
Wellington Emerick da Silva 

Dia 31  
Fernando Alves Abbud

SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE DEZEMBRO

ANIVERSARIANTES DA EQUIPE 
ABUL EM NOVEMBRO:

Dia 29
Patrícia da Silva

“Mais bonito que o canto dos 
pássaros, são os seus voos.
Nem todo canto é de alegria,
Mas todo voo é de liberdade”
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO
Dia 01  
CCABUL  Daniel Gunter Fachini 
MCABUL Fernando Coutinho de Freitas Jr 
RTABUL   Jesiel Alexandre 

Dia 02  
MABUL   Plinio Gasperin Júnior 
CCABUL   Luiz Paulo Kieling de Moraes 

Dia 03 
MCABUL Paulo Demenato    

Dia 04  
MCABUL Marco Túlio França 

Dia 05  
MCABUL Edmar Prince Soares 

Dia 09  
MCABUL Régis Cavini Ferreira 
MCABUL Camilo Botelho De Oliveira 

Dia 11  
MCABUL Fernando Bernardo Fonseca 
DELABUL Jordy Henrique Barros dos 
Santos 

Dia 12  
RTABUL Caio César Jardini Jordão 

Dia 13  
RRABUL,RTABUL,CCABUL  Ênio Antônio 
Vitalli 
MCABUL Marcus Vinicius Gontijo Maciel 

Dia 14  
MCABUL Ronaldo Sergio Santana 
Pereira

Dia 15  
DELABUL Joni Dias Vargas 
CCABUL  Fabio Klafke 

Dia 16  
MCABUL Heron Belei de Oliveira 

Dia 17  
MCABUL Helio Augusto Pascoal da 
Gama 
CCABUL  Manoel Heribaldo Ferreira 
Júnior 

Dia 19  
MCABUL Neilson Andrade de Paula 
CCABUL  Ivonaldo da Silva Soares 
RTABUL   Ricardo Vieira Gomes 

Dia 20  
CCABUL   William da Cunha Silva 
MCABUL Ricardo Luiz Laranjeira Ferraz 
DELABUL Francisco Rodrigues dos 
Santos Filho 
RTABUL   Carlos Alberto Lima da Silva 

Dia 22  
RRABUL,RTABUL,CCABUL José 
Ronaldo Barcellos 
CCABUL Ricardo Paschoali Crivelenti 
Vilela 

Dia 23  
CCABUL Vagno Candido Salome 
CCABUL   Julio Cesar da Silva Araujo 

Dia 24  
RTABUL  Helidieber Graça 

Dia 26  
RTABUL Verne Callado 

Dia 27  
R R A B U L , RTA B U L J o s é  C e l s o 
Callegari 

Dia 29  
RRABUL Alvaro Luiz Araujo Pereira 

Dia 31  
MCABUL Luciano Gerolamo Gomes 

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.
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Céu aberto
Vasto, rasgado.
Horizontes sem fim
Nuvens brancas
carregada  
gigantes
Muros de nada 
Barreiras de luz suspensa
Rendas etéreas de água
Vogando
pairando
investindo como titãs
imateriais como fantasmas.
Asas prateadas que avançam
quebrando distâncias
retalhando o ar
bebendo o sol
cintilando como espadas
arrogantes, firmes
orgulhosas da sua independência
dominando a altura
vencendo as forças da Terra.
Coração que palpita,
que freme.
Olhos luminosos, lábios sorrindo
alma que se lança
que se espraia e dilata
que se enche
de força
de poderio
de triunfo
de juventude 
9 de Junho 1965 - Lisboa

Alma de um aviador

Há 75 anos atrás, no dia 22 de maio de 1946, o 
primeiro de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk decolou 
do aeroporto de Toronto-Downsview em seu voo 
inaugural. No dia 24 de setembro de 2021, nada menos 
que 21 Chipmunks realizaram um grande 75 no ar de 
Leicester para comemorar o 75º aniversário do primeiro 
voo do protótipo CF-DIO-X.

Em 1946, o piloto de teste Pat Fillingham estava no 
manche. A aeronave de treinamento monomotor foi a 
primeira aeronave desenvolvida completamente pela de 
Havilland Canada e foi desenvolvida como sucessora do 
biplano DH.82 Tiger Moth como um treinador inicial. 
Acabou sendo um grande sucesso: graças às suas 
características de voo, a Força Aérea Real Britânica 
(RAF) o escolheu como seu novo treinador padrão.

A De Havilland Canada teve permissão para iniciar a 
produção em série imediatamente, e a De Havilland em 
Hatfield, Hertfordshire também produziu a aeronave na 
Grã-Bretanha. 

No final da produção em série em 1960, nada menos 
do que 1.284 foram feitos, a maioria deles, ou seja, 
1.014, fabricados na Grã-Bretanha. Houve também uma 
produção em série limitada deste tipo em Portugal.

Com a RAF, os futuros pilotos treinaram no modelo 
até 1996 quando então foi substituído. A Força Aérea 

Chipmunks realizam voo em formação para celebrar 75 anos da aeronave

Portuguesa ainda hoje usa sete do tipo como treinador 
inicial. Muitos dos Chipmunks da RAF caíram nas mãos 
de civis após o serviço militar e voaram com clubes de 
esportes aéreos ou com proprietários privados. No 
entanto, seu número está diminuindo constantemente. 

E foram estes pilotos privados que já haviam se 
encontrado com seus Chipmunks na Grã-Bretanha em 
22 de maio deste ano, no 75º aniversário do primeiro voo. 
No dia 24 de setembro o grande encontro com um voo de 
formação conjunta ocorreu no Aeroporto de Leicester, na 
Inglaterra, quando 21 aeronaves formaram um grande 
75 no céu sobre a região central da Inglaterra. 

(Fernando Valduga)
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UMA PANE ELÉTRICA GRAVE... UM MANDIOCAL... UM MILAGRE...

Às vésperas de completar meus 80 anos no dia 23 
de outubro (Dia do Aviador), e comemorando hoje o dia 
de Nossa Senhora de Aparecida, quero compartilhar 
com os meus amigos um episódio marcante na minha 
carreira de aviador. 

Num longínquo dezembro de 1972, quando servia 
no GTT (Grupo de Transporte de Tropas), baseado na 
Base Aérea dos Afonsos, fomos designados – o Maj Av 
Sérgio Fonseca e eu, para efetuarmos uma missão de 
transladar diversos índios e uma empilhadeira de cinco 
toneladas de Santa Isabel do Morro para Brasília.

A aldeia Santa Isabel do Morro (Hawaló) é uma 
aldeia de índios Iny Karajá, que se encontra localizada na 
Ilha do Bananal, no extremo sudoeste do município 
brasileiro de Lagoa da Confusão (TO). A aldeia fica 
situada na margem direita do Rio Araguaia, distante 
apenas quatro quilômetros da cidade de São Félix do 
Araguaia (MT), que fica localizada logo na outra margem 
do rio. A aldeia conta com uma população de cerca de 
700 indígenas, sendo uma das maiores aldeias Karajá na 
Ilha do Bananal. 

Ao chegarmos próximos à terminal de Brasília 
chovia muito, e o aeródromo operava por instrumentos 
nos mínimos IFR. Nesse momento, notamos que 
havíamos perdido todos os instrumentos de navegação 
por uma grave pane elétrica. Perdemos também os 
outros instrumentos alimentados pela corrente elétrica 
como, por exemplo, os indicadores de combustível. 

Tentamos colocar em funcionamento o inversor 
elétrico, mas não conseguimos, pois o circuit breaker 
estava saltado e não era possível recolocá-lo, já que 
estava destemperado pelo excesso de água da chuva. 
Completamos então o checklist. 

Não tínhamos mais nada a fazer. Sabíamos que 
havia pouco combustível e, dessa forma, estávamos 
impossibilitados de executar os procedimentos de 
descida IFR.

Ainda tínhamos fonia com o Controle Brasília e com 
a Torre. Informamos a nossa emergência, e que não 
tínhamos a nossa exata localização. O Controle 
interditou então o Terminal, e nos deu todo o apoio 
possível naquelas condições (não havia controle radar 
naquela época).

Eu estava operando como 1P, na cadeira da 
esquerda e, nesse momento, lembrei-me de que minha 
mãezinha sempre me dizia que quando estivesse numa 
situação difícil e com dificuldades de achar uma solução, 
rezasse uma Salve Rainha até “mostrai-nos”, que logo a 

solução viria.
Dito e feito... Foi então que surgiu um buraco na 

camada de nuvens que me proporcionou baixar visual 
para ver se avistávamos um local para pouso de 
emergência. Fiquei voando algum tempo a baixa altitude, 
entre 300ft e 200ft, até que sobrevoamos um “mandiocal” 
numa fazenda, e não tive dúvida de que era a resposta à 
minha oração. Comunicamos ao Controle que avisasse 
ao Salvaero, pois efetuaríamos um pouso “fora de 
campo” numa fazenda na Terminal Brasília. 

Chovia muito e estávamos próximos ao pôr do sol 
quando fiz a aproximação para pouso. Não tínhamos o 
limpador de para-brisas e isso dificultou um pouco.  Já no 
início da “suposta pista” surgiu a copa de uma árvore que 

foi abalroada por nós e, logo depois, tocamos o solo 
suavemente com o trem direito, pois eu havia desviado 
da árvore. Optei por pousar com o trem baixado, uma vez 
que o terreno era lamacento, escorregadio para um 
pouso sem trem, e o mandiocal não era tão extenso 
assim. Não pude colocar a bequilha no solo. A desacele-
ração seria muito forte e eu me preocupava com os 
índios, com medo que a empilhadeira de cinco toneladas 
se desprendesse e os esmagasse. 

O avião não sofreria grandes danos se a pista fosse 
maior, mas como já disse, era pequena para aeronave 
daquele porte. Foi então que a pista foi acabando e 
outras árvores surgiram à frente, fazendo com que eu 
colocasse a bequilha no solo e acionasse o freio de 
emergência. Estávamos sem reverso; ele só entrava 
com a bequilha no solo. Nesse momento houve uma 
desaceleração muito forte, a bequilha quebrou e entrou 
no cockpit, fazendo com que a frente da aeronave se 
abrisse.  Esse foi o dano maior e irrecuperável.

Saímos do avião e, sujos de lama e de mãos dadas, 
a tripulação e os índios, rezamos uma prece de agradeci-
mento. Então vem o “milagre”... o nome da fazenda era  
“Fazenda Santa Maria”, na localidade de Luziânia, de 
propriedade de Antonio Roriz, um tricolor, irmão do 
governador Joaquim Roriz, que nos recebeu com muito 
carinho e fez questão que comêssemos algo na sua 
imensa sala de jantar. 

Então foi isso, galera! Mais uma história de aviador. 
(Sergio Luiz Lott/ex Comandante Varig)
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O avião que ganhou apelido de ‘demônio’ pela 
feiura, ruído e operabilidade.

O equilíbrio entre estética, conforto e eficiência 
pautou fabricantes de aviação por gerações. Mas 
algumas aeronaves passam longe desse tripé e poucas 
estão tão longe dele quanto o famigerado PZL M-15, o 
“pior avião da história”.

Projetado na Polônia durante os tempos da ditadura 
soviética, o M-15 foi fabricado por menos de cinco anos 
pela estatal WSK-PZL Mielec. Apesar do objetivo 
agrícola, o esquisito avião era equipado com um 
inusitado motor a jato, uma obsessão da aviação 
soviética desde o pós-guerra.

Feio, barulhento, desconfortável, fumacento e 
notoriamente caro, o M-15 logo foi hostilizado por 
operadores, a ponto de receber o “apelido oficial” de 
Belphegor, o demônio mitológico famoso pela feiura, 
mau cheiro e pelos estranhos sonhos que emite.

O M-15 foi uma das primeiras aeronaves desenvolvi-
da exclusivamente para fins agrícolas. A União Soviética, 
da qual a Polônia fazia parte como um “estado satélite”, 
foi um dos primeiros países do mundo a usar aviões para 
pulverizar plantações.  Até então, a aeronave mais 
usada era o Antonov An-2/ “Annushka”, um biplano 
turboélice monomotor criado para uso militar em 1946.

A fácil operacionalidade em condições adversas de 
pistas tornou o An-2 uma opção viável para diversas 
operações, como transporte de passageiros e cargas, a 
ponto da demanda por novas aeronaves crescer 
substancialmente.  No início da década de 1970, a 
estatal WSK-PZL Mielec (atualmente integrada ao grupo 
privado americano Sikorsky/Lockheed-Martin) recebeu a 
encomenda do governo comunista de criar uma 
aeronave exclusivamente agrícola que substituísse o An-
2 nas grandes fazendas do país.

Havia urgência no pedido, a aviação soviética não 
podia ficar para trás do mundo ocidental. Isso demandou 
uma exigência peculiar para o novo avião: ele tinha que 
ser equipado com um motor a jato. Esse tipo de reator era 
fabricado em larga escala no país comunista e era um 
orgulho da indústria aeronáutica local. Eram considera-

Conheça o PZL M-15

dos símbolos de modernidade e avanço econômico. 
Em menos de dois anos, em fevereiro de 1972, o 

primeiro protótipo do pedido foi apresentado, o Lala-1 
(Latające Laboratorium 1, o “Laboratório Voador”). A 
geringonça aproveitava parte da fuselagem do An-2 
acoplada a uma estrutura traseira onde alojado o motor a 
jato Ivchenko-Progress AI-25. O modelo apresentou 
problemas de navegabilidade e passou por melhorias até 
o lançamento definitivo do PZL M-15, que fez o voo 
inaugural em 30 de maio de 1973.

Nos três anos seguintes, o avião passou por 
diversos testes e melhoramentos para tentar solucionar 

os muitos problemas: além monstruosamente feio, era 
de difícil operação, soltava muita fumaça e fazia um 
barulho assustador. A pressa do governo soviético 
impediu o avanço das pesquisas e, em 1976, o M-15 foi 
oficialmente apresentado ao público, na feira internacio-
nal de aviação Paris Air Show.

O M-15 foi massacrado. Pilotos disseram que ele era 
inoperável, lento, de difícil manipulação e de curtíssimo 
alcance. Especialistas de mercado o acusaram de ser 
caro e economicamente inviável e a imprensa o apelidou 
de “demônio barulhento”. Mesmo sob tantas críticas, a 
União Soviética seguiu com o projeto, que entrou em 
produção seriada naquele mesmo ano.

O PZL M-15 era um biplano irregular, com asas de 
tamanhos diferentes. As asas superiores e inferiores 
estavam conectadas a duas grossas colunas que 
suspendiam os tanques de produtos químicos usados 
nas plantações. Eram fabricados de material laminado 
especial para evitar a corrosão. O motor a jato ficava 
sobre a cabine da tripulação e o trem de pouso era fixo, 
instalado logo abaixo.
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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!

Obviamente, o avião não foi bem aceito pelos 
operadores. O motor a jato encarecia e complicava a 
manutenção, além de aumentar o consumo de combustí-
vel. O barulho infernal que produzia incomodava 
moradores das áreas rurais e até prejudicava a criação 
de animais. Essas situações eram agravadas porque o 
M-15 era incrivelmente lento, apesar do que o motor a 
jato poderia sugerir.

Todos os problemas resultaram em forte resistência 
do mercado que pedia a manutenção dos populares An-
2. Enquanto o governo russo pretendia produzir até 3 mil 
aeronaves por ano, a fabricação foi definitivamente 
encerrada em 1981 com apenas 175 aeronaves 
entregues. A alcunha Belphegor acabou, até mesmo, 
sendo incorporada oficialmente pela fabricante.

Os An-2 voltaram a serem as principais aeronaves 
usadas no segmento agrícola, algo que se mantém até 

hoje. Já o M-15 entrou para a história com marcas 
infelizes, como o avião mais feio de todos os tempos, o 
único agrícola a jato, o mais lento, o mais pesado, enfim, 
um demônio dos ares. (Fabio Farias)

Frota mundial do Sonaca 200 atinge 15.000 horas de voo

A fabricante belga de aeronaves Sonaca Aircraft 
anunciou que a frota mundial de seu monomotor de 
treinamento e turismo Sonaca 200 atingiu 15.000 horas 
de voo.

Até agora, mais de 40 exemplares do monomotor 
foram entregues aos clientes, voando na Bélgica, 
França, Grã-Bretanha, Suíça, Estônia e Turquia.

A Sonaca está atualmente construindo a aeronave 
em três versões (Sonaca 200 Trainer, Sonaca 200 
Trainer NG e Sonaca 200 Trainer Pro). Cerca de 40 por 
cento das unidades entregues foram equipadas com 
cockpit com instrumentos analógicos a pedido do cliente 
e 60 por cento com cockpit no conceito glass. 

Além das escolas de voo, os clientes do fabricante 
também incluem proprietários privados. Algumas 
operadoras voam cerca de 800 horas por ano com seu 
Sonaca 200. 

Enquanto isso, a Sonaca Aircraft também desenvol-
veu uma versão utilitária de seu monomotor, que é 
equipado com um pod sob a fuselagem que pode ser 
equipado com vários sensores. Um sistema de aquisição 
e processamento de dados está instalado na parte 
traseira da aeronave. O fabricante pretende usar isso 
para atender ao mercado de aplicações de missões 
especiais.

Os operadores da nova versão podem controlar 
linhas de transmissão, dutos e navios com custo baixo. A 
Sonaca quer certificar esta versão do Sonaca 200 este 
ano.

 (www.cavok.com.br)
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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 documenta-
ção 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. 

CMA no site

Poste suas histórias, experiências e 
aventuras aerodesportivas em nosso 

Boletim Informativo para serem 
curtidas por seus amigos e familiares! 

Envie para abul@abul.com.br.
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NOTÍCIAS ANAC

Resposta da ANAC ao ofício da ABUL à tona 
de questionamento sobre indeferimento de 
processos de licenças e habilitações em decorrên-
cia da falta de verificação, por parte de examinado-
res credenciados, de manobras previstas pela 
ANAC na FAP - CPA.

Sobre o pleito dessa Associação, tem-se os 
seguintes esclarecimentos:

A seção 61.289 do RBAC 61, em seu inciso 
c.(11), é clara ao estabelecer a necessidade de 
realização de operações em espaços aéreos e 
aeródromos controlados quando da instrução de 
pilotos aspirantes ao certificado CPA;

A seção 61.291 do RBAC 61 é igualmente clara 
quando estabelece a necessidade de, quando da 
realização dos exames de proficiência, se verificar 
todos os itens elencados como necessários na 
formação de um piloto aspirante ao certificado CPA.

Consequentemente, resta evidente a motivação 
técnica que levou a incluir as operações em espaços 
aéreos e aeródromos controlados na FAP de pilotos 
aspirantes ao certificado CPA, e classificá-las como 
obrigatórias.

Analisando as obrigações do examinador 
credenciado, definidas 
n a  I n s t r u ç ã o 
Suplementar IS 00-002, 
tem-se:

Na seção 5.3.3, é 
estabelecida a obrigato-
riedade de seguimento 
d o s  p r o c e d i m e n t o s 
estabelecidos na citada 

IS, mais especificamente a realização compulsória 
das manobras definidas como obrigatórias nas FAP, 
assim como o reporte obrigatório de condições 
especiais que tenham ocorrido quando da execução 
do exame de proficiência;

Na seção 6.3.1, é estabelecida a necessidade de 
realização do planejamento da execução do exame de 
proficiência, se estabelecendo, aí, os procedimentos a 

serem adotados para que se cumpram as manobras 
previstas na FAP;

Na seção 11.1, se estabelece a obrigatoriedade 
de realização de manobras estabelecidas como 
requisito no RBAC 61, salvaguardando-se a impossi-
bilidade operacional de realização de manobras, 
como, por exemplo, a verificação de pouso com voo de 
través, em caso de inexistência de tal condição 
quando da realização do exame.

Ainda, é de conhecimento geral que a probabili-
dade de impossibilidade de acesso a espaço aéreo 
controlado é extremamente reduzida. Mesma 
conclusão pode se chegar com relação a aeródromos 
controlados. Porém, é sabido que, dependendo do 
horário de acesso de tais infraestruturas, dificuldades 
operacionais podem se apresentar.

Portanto, resta clara a obrigatoriedade de 
realização de todas as manobras tidas como obrigató-
rias na FAP de pilotos postulantes ao certificado CPA, 
cabendo ao examinador credenciado, nos casos 
exclusivos de impossibilidade operacional de 
realização da(s) manobra(s), forçosamente relatar tal 
cenário no campo "Observações" da CIV.

Adicionalmente, resta claro que, ao menos, as 
manobras relacionadas a acesso e navegação a/em 
espaços aéreos controlados deve ser preenchida com 
o nível de competência do piloto postulante ao 
certificado CPA, não cabendo informar a impossibili-
dade de realização de tais manobras.

Gerente de Certificação de Pessoal - 
Superintendência de Pessoal de Aviação Civi

Orientação da GCEP - Aerodesporto
 
A FAP pode ser preenchida à caneta ou em computa-
dor/aplicativo digital.

Em quaisquer casos, é obrigatório que a FAP seja 
impressa e assinada a caneta pelo examinador e 
candidato.



participar da consulta pessoas e empresas que 
realizem ou tenham interesse em atividades associa-
das a operação de aeronaves anfíbias ou hidroaviões 
e à infraestrutura para suporte a essas operações.

Os documentos da Consulta Pública 04/2021 
estão disponíveis na página Consultas Setoriais do 
site da ANAC até 11 de dezembro de 2021 

As contribuições deverão ser encaminhadas por 
meio do formulário eletrônico disponibilizado no 
mesmo endereço eletrônico.
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ANAC avança em projeto para retomada 
de operações com hidroaviões no Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
iniciou a Consulta Setorial nº 04/2021 para receber, 
até 11 de dezembro, contribuições da comunidade 
aeronáutica ao Manual de Pouso e Decolagem em 
Aeródromos na Água (clique no link), elaborado com o 
intuito de prover informações que contribuam para a 
segurança da operação.

A publicação é dirigida principalmente aos 
responsáveis pelos locais destinados ao pouso e à 
decolagem na água e aos pilotos de hidroaviões e de 
aeronaves anfíbias.

Ação do Voo Simples, programa voltado para a 
modernização e desburocratização da aviação civil 
brasileira, a consulta setorial tem o objetivo de receber 
sugestões, contribuições e possíveis críticas da 
comunidade aeronáutica em relação ao documento 
proposto. Em julho de 2021, a ANAC realizou reunião 
participativa para ouvir as primeiras sugestões sobre a 
regulação das operações anfíbias no país, um dos 
temas mais aguardados pelo setor aeronáutico 
brasileiro.

A regulação anfíbia deve criar possibilidades 
para um novo mercado dentro do setor aéreo, além de 
incentivar o turismo e beneficiar, principalmente, a 
região Norte do país com mais acessibilidade e 
mobilidade, desenvolvimento social e econômico. A 
proposta visa também fomentar a indústria aeronáuti-
ca desse tipo de aeronave, que já existe no Brasil.

O país é um dos primeiros a trabalhar em um 
material orientativo para viabilizar o uso de infraestru-
turas aquáticas. Estima-se que, com as novas 
orientações de uso para essas infraestruturas, o Brasil 
ganhe mais de 1.000 locais de pousos e decolagens 
para hidroaviões em diferentes rios, lagos e reservató-
rios.

A consulta setorial do manual das operações 
anfíbias visa colher contribuições e informações do 
setor regulado sobre quais as infraestruturas necessá-
rias para pouso e decolagem na água. Podem 
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Academia de Voo da KLM encomenda aeronaves elétricas da Bye Aerospace

A KLM Flight Academy está celebrando seu 75º 
aniversário este ano e se preparando para um futuro 
sustentável. A empresa vê isso claramente no voo 
elétrico. Por um lado, trabalha com a E-Flight 
Academy no aeroporto de Teuge perto de Apeldoorn e, 
por outro lado, encomendou 14 aeronaves elétricas da 
fabricante norte-americana Bye Aerospace.

De Vries disse sobre a colaboração com a E-
Flight Academy: “O voo elétrico é uma alternativa 
promissora, especialmente para nossas operações 
com baixas cargas e tempos de voo limitados. A E-
Flight Academy é a principal escola de voo elétrico da 
Europa. É por isso que gostamos de trabalhar com 
eles. Estamos muito satisfeitos por dar este primeiro 
passo realmente concreto em direção ao treinamento 
de voo KLM-FA sustentável junto com a E-Flight 
Academy. Esperamos um resultado positivo para 
continuarmos construindo juntos”.

A E-Flight Academy tem dois Pipistrel Velis 

Electro. No futuro, os alunos pilotos da KLM Flight 
Academy concluirão parte de seu treinamento no 
Pipistrel Velis Electro. O objetivo é ganhar o máximo 
de experiência possível com voo elétrico durante o 
treinamento. Isso é seguido por uma avaliação 
cuidadosa com relação ao valor de aprendizado e 
adequação de aeronaves elétricas para treinamento.

Para poder completar a maior parte do treina-
mento de voo para pilotos comerciais em aeronaves 
elétricas, são necessárias aeronaves com maior 
alcance e peso máximo superior, de acordo com a 
KLM Flight Academy. Não estão disponíveis no 
momento, mas os desenvolvimentos estão progredin-
do rapidamente. Um dos favoritos neste desenvolvi-
mento é a Bye Aerospace, dos EUA. A KLM Flight 
Academy espera que seus eFlyer 2 e eFlyer 4 sejam 
certificados pelas autoridades de aviação dos Estados 
Unidos e da Europa entre 2022 e 2024. Depois disso, 
as entregas podem começar.

“Com a chegada desses aviões, seremos 
capazes de dizer adeus aos nossos aviões monomo-
tores com motor de combustão, o que significa que 
estamos limitando severamente nossas emissões de 
CO2 e reduzindo significativamente a poluição 
sonora”, disse De Vries. 

(www.cavok.com.br)



Boletim ABUL - 21

A manutenção aeronáutica e a filosofia On Condition: 
Segurança de voo X economia financeira

O art. 87 da lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro de 
Aeronáutica – CBAer) estabelece que a prevenção de 
acidentes aeronáuticos é de responsabilidade de todas 
as pessoas, naturais ou jurídicas, envolvidas com a 
fabricação, manutenção, e operação de aeronaves.

Considerando a relevância dos custos de manu-
tenção dos motores, a escolha da respectiva filosofia de 
manutenção ganha grande importância: estima-se que 
só os custos de manutenção de aeronaves representam 
até 15% das despesas de operação de uma cia aérea, 

dos quais quase 40% são 
dos motores correspon-
dentes.

A o  i n v é s  d e 
i n t e r v e n ç õ e s  d e 
m a n u t e n ç ã o  c o m 
intervalos definidos, 
p r o g r a m a d o s ,  q u e 
deixam os motores fora 

de operação por tempo considerável, com altos custos 
atrelados, a filosofia On Condition parte do pressuposto 
da implementação de um programa robusto de manuten-
ção, inspeções e monitoramento da vida dos motores 
com a finalidade de acompanhar a condição de 
funcionamento e a sua razão de deterioração, possibili-
tando, assim, uma intervenção preditiva no motor no 
momento mais oportuno, elevando a utilização do motor 
em serviço ao máximo possível. 

Mas essa filosofia de manutenção On Condition, ao 
representar uma maior economia financeira e otimização 
da utilização do motor afetaria a segurança de voo e a 
confiabilidade?

Nessa mesma linha, recentemente tivemos a 
aprovação da Instrução Suplementar ANAC n. 91.409-
001, Revisão B, (IS nº 91.409-001B), intitulada “Manu-
tenção de aeronaves, tempo recomendado entre as 
revisões gerais”, através da Portaria n. 2379/SAR, 
publicada no DOU em 18/09/2020.

Em que pese o RBAC 91 não apresentar regras 
específicas para o cumprimento dos tempos (intervalos) 
recomendados entre as revisões gerais (TBO – “Time 
Between Overhaul”), a IS nº 91.409-001 relaciona as 
orientações que devem ser atendidas por esses 
operadores.

Isso significa que 
não é mais necessária a 
Revisão Geral de motor e 
s e u s  c o m p o n e n t e s 
básicos quando se atinge 
o TBO recomendado 
pelo fabricante do motor?

Inicialmente, importante mencionar que nos 
motores com programa de manutenção Hard Time, 
normalmente são previstas duas intervenções progra-
madas de manutenção: a “Inspeção da Seção Quente” 
(do Inglês Hot Section Inspection), realizada em um 
intervalo horário específico, geralmante recomendado 
para ser realizada na metade do tempo previsto para o 
TBO; e uma segunda, que é a própria Revisão Geral 
(Overhaul). Por outro lado, em motores com manutenção 
na modalidade “On Condition” não é requerida, a priori, 

uma intervenção na Seção Quente ou uma Revisão 
Geral pré-definida (quando o programa On Condition 
assim o especificar) para que o motor continue em 
operação — o programa exige intervenção técnica de 
manutenção apenas quando há a identificação de 
discrepâncias através de inspeções de rotina ou quando 
os dados de monitoramento indicam uma mudança 
abrupta e repentina de um ou mais parâmetros operacio-
nais do motor (esta mudança é denominada “step 
change”) ou uma pequena e sutil deterioração de um ou 
mais parâmetros operacionais do motor ao longo de sua 
operação, porém importante, consistente e permanente 
ao longo do tempo, ou quando algum dos seus compo-
nentes (geralmente internos e rotativos) alcançam a sua 
vida útil máxima de serviço conforme recomendado pelo 
fabricante do motor. Em qualquer destas hipóteses, a 
ação de manutenção é mandatória sob pena de um 
reporte de falha operacional ou condição anormal de 
operação do motor.

Portanto, uma intervenção técnica de manutenção 
em um motor sempre será necessária, apesar do mesmo 
estar sob a modalidade de Manutenção “On Condition”. A 
flexibilização do momento mais oportuno para a 
realização das ditas tarefas será função direta da 
robustez e acuracidade do 
sistema de monitoramento, 
do plano de manutenção e 
inspeção, assim como da 
qualificação e experiência 
t é c n i c a  d a  e q u i p e  d e 
manutenção e dos respon-
sáveis pela criteriosa análise 
dos dados oriundos do sistema de monitoramento, para 
que os alertas de ação de manutenção com ações 
pontuais e bem definidas de pesquisa e resolução de 
panes sejam levantadas ao tempo e ao momento. 

Mas como reconhecer a obrigatoriedade de 
mandar fazer uma Revisão Geral (Overhaul)? 

De acordo com o item 5.3.1, IS nº 91.409-001B: 
“Para identificar se a execução da Revisão Geral dentro 
da frequência recomendada pelo fabricante é considera-
da mandatória pela ANAC, deve-se verificar se a 
recomendação do fabricante para o TBO está descrita na 
seção Airworthiness Limitations do respectivo Manual de 
Manutenção do Motor, ou ainda, se essa frequência foi 
d e t e r m i n a d a  a t r a v é s  d e  u m a  D i r e t r i z  d e 
Aeronavegabilidade emitida pela autoridade competen-
te. Do contrário, tal prazo é considerado pela ANAC 
apenas como recomendação do fabricante, e, portanto, 
de cumprimento facultativo.”

A adoção da manutenção On Condition tem a 
possibilidade de conferir uma grande economia 
financeira aos operadores no médio e longo prazo, além 
de proporcionar flexibilidade para a melhor escolha do 
momento para a realização de uma determinada tarefa 
de manutenção, minimizando-se as despesas com 
reparos, tempo de inatividade para realização da 
intervenção e maximizando a disponibilidade e utilização 
dos motores e seus componentes. Entretanto, caso esta 
filosofia seja utilizada de forma não criteriosa, fora dos 



padrões de qualidade, e 
buscando apenas maximi-
zar a utilização do motor até 
que o mesmo apresente um 
r e p o r t e  d e  f a l h a  o u 
problema operacional – 
conhecido no mercado 
c o m o  fi l o s o fi a  “ O n 
Destruction”, os prejuizos 
gerados serão vultuosos 

sem mencionar que os gastos com manuteção irão 
certamente crescer em uma razão exponencial, pois esta 
que seria realizada no conceito de manutenção preditiva 
será então implementada na modalidade de manutenção 
corretiva, podendo trazar efeitos e danos colateraias a 
outras áreas do motor que em  princípio não seriam 
acessadas, caso o alerta de ação de manutenção fosse 
gerado no momento oportuno em função da análise dos 
dados oriundos do sistema de monitoramento.

Do ponto de vista prático para alguns operadores, a 
metodologia On Condition pode ou não ser a mais 
recomendada, considerando, ainda, a estrutura 
necessária para a sua implementação e o esforço 
operacional pretendido. Entretanto como boa prática de 
manutenção e operação, é muito importante a implemen-
tação de um programa de monitoramento para acompa-
nhar a saúde e o desempenho dos motores ao longo de 
todo o seu ciclo de vida, possibilitando a identificação de 
problemas de forma precoce e tornando a ação de 
manutenção mais eficiente e econômica.

Sob o prisma regulatório, o nível mínimo requerido 
de manutenção e de segurança de um produto ou artigo 
aeronáutico é garantido pelo cumprimento dos procedi-
mentos normais de manutenção dentro das frequências 
estabelecidas pelos fabricantes (diário, pré-voo, pós-
voo, checks de 25, 50, 100 horas, etc.). O proprietá-
rio/operador é responsável por garantir as condições 
mínimas de segurança da aeronave, isto é, ele é 
responsável por assegurar uma avaliação que verifique 
se não há indicações de decréscimo de desempenho da 
aeronave, motor, hélice ou equipamentos (partes, 
acessórios, instrumentos e demais componentes) e, se 
para corrigir esse decréscimo de desempenho, é 
necessária a revisão geral recomendada. A seção 5.1.1 
da IS nº 91.409-001B, retro transcrita esclarece essa 
questão.

Por fim, consideran-
d o  o  d e b a t e  a q u i 
p r o p o s t o ,  e  s o b  a s 
premissas da confiabili-
dade, e da segurança de 
voo, a manutenção On 
C o n d i t i o n  d e v e  v i r 
acompanhada da implementação de um programa 
robusto e acurado de monitoramento, possibilitando a 
identificação de problemas de forma precoce, tornando a 
ação de manutenção eficiente, proporcionando elevados 
índices de confiabilidade, otimização e aumento na 
disponibilização dos motores com a consequente 
redução nos seus custos operacionais. (IVAN DILLY)
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RESPEITO,

O PILAR PRINCIPAL DO VOADOR! Não 
importa se você usa uniforme com berimbela ou 
não, não importa se a sua nave custa   10 mil ou 
um milhão, não importa se você voa curto ou 
piloto de linha aérea ou de final de semana, não 
importa qual seja a fisionomia, profissão, classe 
social, religião ou a orientação política do seu 
irmão de ASAS!! RESPEITE!!

Não confunda a vida pessoal de um 
VOADOR com a atuação!! A rede no fim da pista 
ameaça a todos, o vento bate em qualquer asa, 
somos todos vulneráveis às ameaças da 
meteorologia, vivemos sob os mesmos ideais e 
gostamos das mesmas coisas: LIBERDADE E 
VOAR.

DEUS cuide de todos. 
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O bizarro avião criado pelo homem que não gostava de asas

Tudo começou em 1972, quando o alemão 
Alexander Martin Lippisch, um engenheiro aeronáutico de 
78 anos, concluiu o mais ousado projeto de uma obsessão 
na qual estava dedicado desde a década de 1930: 
revolucionar o design das aeronaves, que não precisari-
am mais de asas. Naquele ano, ele apresentou o protótipo 
de uma aeronave sem asas e sem piloto, chamada 
Aerodyne de Lippisch.

O Aerodyne de Lippisch era, basicamente, um 
imenso motor a jato dentro de um cilindro que, com um 
conjunto de ventiladores e tubos, reduzia a resistência do 
ar por meio de um único canal de fluxo e resultava em 
movimento e sustentação. Como respeitado membro 
aposentado da Força Aérea Alemã desde os tempos da 
guerra, o trabalho do engenheiro atraiu a atenção do 
Ministério Federal da Defesa da Alemanha Ocidental.

O Aerodyne tinha cauda convencional com leme na 
parte traseira que permitia o controle de inclinação e a 
realização de curvas. A proposta é que pudesse ser 
controlado a distância, como um drone, e usado em 
missões de reconhecimento.

O Governo se interessou tanto pelo projeto que 
contratou a respeitada fabricante Dornier Flugzeugwerke 
para construir um protótipo para testes. A aeronave foi 
nomeada como Lippisch-Dornier Aerodyne e teria feito o 
primeiro voo em 18 de setembro de 1972. O modelo 
definitivo foi aprovado dois meses depois, em novembro 
de 1972, após ser considerada bem sucedida na 
testagem.

Infelizmente, os testes foram feitos para um seleto 
grupo de pessoas e muito poucos sabem dos seus 

resultados. O que se 
sabe, no entanto, é que o 
projeto foi abandonado 
em 1973, provavelmente 
pelos altos custos de 
produção em série. Um 
modelo do protótipo está 
em ex ib i ção  em um 

museu alemão.
Lippisch morreu em 1976 com uma série de vitórias 

no currículo e suas pesquisas revolucionaram a indústria 
da aviação alemã.

Ao morrer aos 82 anos, Alexander Martin Lippisch 
era muito respeitado em seu país e sempre esteve 
envolvido com a aviação. Com 15 anos de idade, em 
1909, conheceu Orville Wright, pioneiro dos voos, quando 
o norte-americano vez um voo de demonstração em 
Tempelhof, região do antigo aeroporto de Berlim. Alguns 
anos depois, durante a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), 
teve a oportunidade de voar como fotógrafo aéreo e de 
mapeamento de terrenos.

Após a guerra, Lippisch passou a trabalhar para a 
Zeppelin Company, fabricante dos gigantescos dirigíveis 
a gás. Na empresa, desenvolveu uma verdadeira paixão 
pela aerodinâmica e passou a trabalhar em projetos 
próprios. Foi responsável pela criação de inúmeros 
planadores e inventou conceitos que mais tarde seriam 
base para a popularização das asas deltas que conhece-
mos hoje.

Talvez sua maior criação seja o Messerschmitt Me 
163, o “avião-foguete”. Nascido em meio à pressão por 

novas tecnologias para reverter sucessivas derrotas 
alemã no fim da 2ª Guerra Mundial, o Me 163 foi testado, 
inicialmente, como um planador, desprovido de profundor 
de cauda. Contudo, foi equipado com um motor de 
foguete durante sua fase de desenvolvimento para criar 
uma aeronave de altíssima velocidade.

Após a guerra, os aviões fabricados foram confisca-
dos e a tecnologia criada por Lippisch inspirou o X-1, o 
primeiro avião a quebrar a barreira do som, em 1947.

Ao morrer aos 82 anos, Alexander Martin Lippisch 
era muito respeitado em seu país e sempre esteve 
envolvido com a aviação. Com 15 anos de idade, em 
1909, conheceu Orville Wright, pioneiro dos voos, quando 
o norte-americano vez um voo de demonstração em 
Tempelhof, região do antigo aeroporto de Berlim. Alguns 
anos depois, durante a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), 
teve a oportunidade de voar como fotógrafo aéreo e de 
mapeamento de terrenos.

Após a guerra, Lippisch passou a trabalhar para a 
Zeppelin Company, fabricante dos gigantescos dirigíveis 
a gás. Na empresa, desenvolveu uma verdadeira paixão 
pela aerodinâmica e passou a trabalhar em projetos 
próprios. Foi responsável pela criação de inúmeros 
planadores e inventou conceitos que mais tarde seriam 
base para a popularização das asas deltas que conhece-
mos hoje.

Talvez sua maior criação seja o Messerschmitt Me 
163, o “avião-foguete”. Nascido em meio à pressão por 
novas tecnologias para reverter sucessivas derrotas 
alemã no fim da 2ª Guerra Mundial, o Me 163 foi testado, 
inicialmente, como um planador, desprovido de profundor 
de cauda, Contudo, foi equipado com um motor de 
foguete durante sua fase de desenvolvimento para criar 
uma aeronave de altíssima velocidade.

Após a guerra, os aviões fabricados foram confisca-
dos e a tecnologia criada por Lippisch inspirou o X-1, o 
primeiro avião a quebrar a barreira do som, em 1947. 
(aeroin.net)



Oferece descontos e benefícios aos sócios ativos e seus familiares.
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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

VOE CONSULT
Recife - PE

COROA DO AVIÃO – AERÓDROMO Sifc
Recife - PE

SPACE – SOLUÇÕES EM AVIAÇÃO CIVIL
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

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 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! 

REDES SOCIAIS
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