
errado, atravessou a rua e me chamou para embarcar. 
Ambos sem falar uma palavra de Inglês.

Eu não gosto de voar para a Coreia do Sul.
Eu não gosto da educação da sua juventude, que 

chama os mais velhos de "sir", mesmo sendo um 
desconhecido, e usam palavras como "bom dia", 
"obrigado"... Eu não gosto do nível de qualidade do seu 
ensino básico, que capacita todo e qualquer jovem 
coreano, independente da classe social, a se qualificar 
para qualquer um dos centros de excelência do conheci-
mento na Europa e EUA, sem cotas ou privilégios, mas 
sim por mérito.

Eu não gosto de saber que suas escolas não estão 
partidarizadas e que ideologias são discutidas, e não 
doutrinadas.

Eu não gosto de voar para a Coreia do Sul.
Eu não gosto de ver a urbanidade de suas cidades, 

da limpeza e organização de suas ruas e da eficiência de 
seus serviços públicos. Eu não gosto de sentir a 
democrática liberdade individual e a proteção aos seus 
cidadãos. Eu não gosto de ver a sua cultura ser preserva-
da sem permitir que seu povo seja contaminado e pela 
degeneração ocidental.

Eu não gosto de voar para a Coreia do Sul.
Eu não gosto de saber que você chegou a tal nível de 

desenvolvimento, tendo se reerguido em menos de 
cinquenta anos, das cinzas de guerra que não era sua, 
que arrasou sua economia e dividiu um povo.

Eu não gosto de você, Coreia do Sul. Você joga na 
minha cara, impiedosamente, a minha realidade e a 
nossa incompetência.

J.L."

É sem dúvida um “mea culpa” inquestionável. Que a 
Coreia do Sul antes de gerar inveja nos motive e nos 
impulsione. Se cidadãos fazem seu país, escolhem seus 
governantes, defendem o certo e corrigem o errado para 

Caros Pilotos,
Bernard vem me lembrando há dias que temos que 

redigir o texto para este nosso Boletim de fevereiro. 
Nossa Associação já existe há mais de 400 meses, 
imaginem a variedade de assuntos publicados e por 
escrever. E hoje não tenho a menor vontade de falar 
sobre ângulo de ataque, arrasto induzido, prevenção de 
acidentes, o preço do Avgás (vixe!)... Hoje eu quero nos 
imaginar voando em total liberdade em um lindo céu azul, 
sobre uma bela paisagem de um belo Pais: um piloto 
livre, voando livremente por um País livre. Um momento 
que pode significar uma vida.

Esta não é uma mensagem política. Nossa 
Associação não acolhe este ou aquele viés político. 
Encontrei um texto escrito por um PLA de iniciais JL. Não 
conheço o Comte. JL, mas faço-lhe reverência e me faço 
os mesmos questionamentos que ele colocou em seu 
belo texto abaixo: 

POR QUE ODIAR A COREIA DO SUL?

(Escrito por um piloto da aviação comercial
brasileira que foi voar para outro lado do mundo.)

"Eu não gosto de voar para a Coreia do Sul.
Eu não gosto de saber, que apesar de caber duas 

vezes dentro do Estado de São Paulo, a Coreia do Sul 
tem um crescimento sustentado maior que o do Brasil. 
Eu não gosto de ver da janela do meu quarto do hotel, 
onde até o vaso sanitário é Hi-Tec, quatro A380 de três 
companhias diferentes, sendo duas coreanas, pousarem 
em sequência, em menos de cinco minutos, num 
aeroporto duas vezes o tamanho do de Guarulhos e 

cinco vezes maior em 
movimento diário de 
passageiros e aviões.

Eu não gosto de 
voar para a Coreia do 
Sul.

Eu não gosto da 
polidez do seu povo, 

que faz um singelo motorista de ônibus descer, chamar 
um táxi e orientar seu motorista a me levar no endereço 
que eu desejava ir. Ou de um outro, o qual tendo 
percebido que eu esperava seu ônibus no sentido 
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que tenham a terra que desejam, a felicidade com que 
sonham e a felicidade que os impulsiona, o que têm a 
fazer é muito pouco, individualmente, mas de uma 
grande força para nosso belo País. 

Somos pilotos, seres diferentes, dizemos, especiais, 
dizem outros, reservistas da Força Aérea pelos regula-
mentos, “Cavaleiros Audazes do Azul” pelo Hino do 
Aviador, Super-Homens para nossos filhos, fator de 
integração nacional com certo exagero. Prefiro achar 
que somos um pouco de cada, e que além de todas estas 
virtudes e também de todas estas responsabilidades, 
somos cidadãos que vivem livres, geram outras vidas 

livres que os sucederão no nosso belo País, o qual 
queremos cada dia melhor.

Não faremos sugestão de conduta, como se pode 
esperar do encaminhamento desta mensagem. Ao 
contrário, gostaríamos de publicar suas reflexões, seus 
ensinamentos, suas experiências de como melhor agir 
para, de fato, voarmos num belo céu azul de belas 
paisagens, pleno de liberdade. Deixem-nos saber suas 
sugestões e ensinamentos, deixem-nos levar para os 
demais suas observações de como, e o que podemos, 
nós, pilotos, fazer para o engrandecimento de nossa 
terra.

10 livros de aviação que 
devem entrar em sua lista

Se você é um profissional da aviação ou 
entusiasta, é bem provável que você pegue automati-
camente um livro dentro de uma livraria se tiver uma 
avião na capa.

Considerando o trabalho de piloto como um dos 
mais ocupados, ainda acreditamos que há momentos 
especiais para se refrescar com uma xícara de café e 
um livro na mão. Mas quais livros de aviação realmen-
te captam a emoção e a magia do vôo? Que livros te 
inspiram a entrar no cockpit, pegar um vôo ou saber 
mais sobre uma aeronave, aviador ou história?

Se você é um piloto profissional ou é uma dessas 
pessoas fanáticas por aviação, com certeza vai gostar 
de ler estes 10 livros que valem sua atenção, os quais 
reúnem memórias, conhecimentos, lazer, histórias e 
fatos que, independentemente da época em que 
foram escritos, compõem o cenário da aviação ao 
longo dos anos.

1. A Decolagem de um Grande 
Sonho – Ozires Silva (2008)

O engenheiro aeronáutico Ozires 
Silva conta toda a história da criação 
da Embraer, desde a concepção até a 
sua transformação em uma das 
maiores empresas brasileiras, e uma 

das maiores fabricantes de aviões de todo o mundo. 
Da década de 70, seus primeiros anos, até os últimos 
tempos, entenda como a empresa se formou e se 
consolidou. É uma leitura indispensável, que oferece 
um conteúdo para a reflexão e a inspiração para ser 
um bom empreendedor.

2. Conexão Wright-Santos 
Dumont – Salvador Nogueira 
(2006)

Sem santificar Santos Dumont 
nem mesmo os irmãos Wright, o livro 
é um extenso trabalho de pesquisa 
que mostra uma visão da história do 

desenvolvimento do avião, não como a genialidade da 
engenharia de um homem só, mas como o trabalho 
em conjunto de vários inventores da época.

3. Senta a Pua! – Rui Moreira 
Lima (2011)

O livro conta a história do 
1º GAvCa da FAB, que integrou o 
d e s t a c a m e n t o  d a  F o r ç a 
Expedicionária Brasileira (FEB) 
durante a Segunda Guerra Mundial, 
entre 1944 e 1945, com a missão de 

integrar o 350th Fighter Group da então Força Aérea 
do Exército dos Estados Unidos (USAAF) para 
combater as forças do Eixo. A obra é considerada uma 
das melhores e mais importantes sobre a história da 
aviação de caça e da atuação da FAB na Itália. É uma 
narrativa emocionante dessa importante parte da 
história do Brasil.

4. The Female Few: Spitfire 
Heroines of the Air Transport 
Auxiliary – Jacky Hyams (2012)

Durante os dias mais negros da 
Segunda Guerra Mundial, um grupo 
de elite formado por mulheres 
arriscava suas vidas voando em 
per igosas missões,  entre as 
fábricas e unidades de manutenção 
dentro do Reino Unido. Apesar de 

não participarem diretamente das batalhas, os relatos 
são emocionantes. Através de depoimentos e 
memórias, a jornalista britânica Jacky Hyams narra as 
histórias de cinco dessas heroínas.
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5. O Espírito de São Luís – 
Charles A. Lindbergh (1957)

Sendo o clássico da história da 
aviação, este livro é um conto de 
aventuras de um dos mais épicos 
aviadores de todos os tempos. O 
autor do livro, Charles A. Lindbergh, é 

mais conhecido por seu famoso voo sem escalas de 
Nova York a Paris em 1927, mudando a história da 
aviação. “O Espírito de São Luís” conta a história de 
uma extraordinária viagem transatlântica em um avião 
monomotor. Além disso, fornece informações sobre a 
história inicial da aviação americana, e inclui algumas 
dicas excelentes de conservação de combustível.

6 .  F u n d a m e n t o s  d e 
Engenharia Aeronáutica – Luiz 
Eduardo Miranda José Rodrigues 
(2013)

Mostra todo o procedimento 
necessár io para o projeto de 
aeronaves de pequeno e médio 

porte, com sistema propulsivo composto por motor a 
pistão e hélice. Partes do avião são apresentadas 
detalhadamente, assim como os fundamentos de 
aerodinâmica, desempenho e estabilidade em 
diferentes condições. Didático e sucinto, ele vai direto 
ao ponto. Figura, fórmulas, gráficos permitem 
quantificar e entender melhor as “várias variáveis“ da 
aviação.

7 .  C o m o  s e  V o a v a 
Antigamente – L. Souza Pinto 
(2002)

Histórias curiosas de como se 
operava a aviação comercia l 
antigamente, especificamente nas 
décadas de 30 e 40. É isso que o 
Cmte L. Souza Pinto, um dos 

pioneiros da antiga Varig, retrata em seu livro. Uma 
das curiosidades, por exemplo, era a estratégia de 
voar baixo e observar se o gado se assustava, e assim 
saber se a aeronave estava na rota correta. A obra 
apresenta, ainda, várias histórias de como voavam 
dentro de nuvens de tempestade com aviões mono-
motores de passageiros. Vale a leitura também o 
relato de um antigo comandante que sabia se estava 
na rota apenas pelo cheiro da cidade abaixo.

8. Bombardeiros Bimotores da 
FAB – Aparecido Camazano 
Alamino (2008)

Conheça a história completa de 
todo o arsenal de bombadeiros 
bimotores que a FAB manteve na 
pós-guerra .  Contém modelos 

operados, mais de 75 fotos, listas completas de suas 
frotas, unidades que os operaram e detalhes de suas 
vidas em serviço. O autor e responsável por todo o 
trabalho de pesquisa, Aparecido Camazano Alamino, 
é reconhecido como a maior autoridade sobre temas 
históricos da Força Aérea Brasileira.

9. Voo noturno – Antoine de 
Saint-Exupéry (1931)

O meu preferido. Voo noturno é 
uma grande obra de ficção da 
aviação do aviador Antoine de Saint-
Exupéry, um piloto de avião da 
década de 1930 que voou nas rotas 
do correio do norte da África e do 

Atlântico Sul. Antoine de Saint-Exupéry ficou famoso 
por ter escrito O Pequeno Príncipe, mas ele também 
foi um importante aviador e morreu no fim da Segunda 
Guerra Mundial, pilotando um avião de reconhecimen-
to sobre o Mar Mediterrâneo. Durantes as longas 
horas no cockpit, Saint-Exupéry teve tempo suficiente 
para acumular experiências e reflexões que poderiam 
encaixar-se em ” O Pequeno Príncipe “, obra que o 
tornou famoso assim como ” Voo Noturno “. Neste, são 
narradas a história do piloto que realizou voos de 
correio noturno da Patagônia, Chile e Paraguai para a 
Argentina nos primeiros dias da aviação comercial, -
época em que o serviço de correio aéreo noturno era 
de alto risco e cheio de surpresas. O livro é inspirador 
para cada piloto compartilhando uma mágica única de 
pilotar um avião.

10. O livro Almanaque do 
avião – Ernesto Klotze (2013)

Escrito por Ernesto Klotzel e 
ilustrado por Tomas Prieto, revela-se 
uma grata surpresa para amantes da 
aviação em geral, embora possa ser 
lido por qualquer um. O Engenheiro 
mostra os principais momentos da 

história da industria aeronáutica, com dados objetivos 
e precisos, representados por mais de 180 fotos e 
meticulosos desenhos. Das pipas gigantes da China 
à terminologia aeronáutica, o livro prende a atenção 
como poucos. E ainda brinda o leitor com curiosidades 
irresistíveis, tais como “Para onde vão os dejetos de 
bordo?”, ou “Quanto tempo dura um avião?”. 
Imperdível.

Ao mesmo tempo em que são divertidos e 
orientados para a aviação, esses livros valem a pena 
ler para os pilotos como a extensão das habilidades e 
conhecimentos profissionais, bem como a inspiração 
(Tayly Vieira)
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Em 22 de janeiro, no Aeroclube de Sergipe, foi 
realizado o primeiro diálogo sobre segurança de voo 
no seu auditório “Cmte Arivaldo Carvalho “

O diálogo entre os amigos da segurança de voo 
teve a honra de receber membros do:

* DTCEA-SE: Sgt Janio, Sgt Barcellos e o CTA 
Daniel; 

* GTA: Cel Fernando Argolo e Maj Fonseca;  
* Aeroclube de Sergipe: Mário Jorge, RRABUL 

Antonio Alfredo Gama e Francisco Faria; e
* Pilotos adeptos ao 

voo Livre e ao para-
motor. 

O encontro teve 
como objetivo fomentar 
o aprimoramento de 
c o n h e c i m e n t o s  e 
expandir a segurança 
de voo, estreitar os 
laços entre todos os 

Segurança Operacional em Sergipe

aeronautas e mitigar riscos de incidentes e acidentes.
Agradecimentos ao Presidente do Aeroclube Luiz 

Eduardo e a todos os 
participantes .

Atenciosamente,
Antônio Alfredo Gama 

Neto – RRABUL de Sergipe
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O que falta para aviões comerciais elétricos decolarem, segundo especialistas

Motorização elétrica é opção viável para aeronaves comerciais de pequeno porte, mas ainda está longe de ser ideal para 
aviões maiores e de longo alcance.

Energia Family: Família conceitual de aeronaves comerciais com foco 
em sustentabilidade propostos com motorização elétrica. Este é o modelo 
Energia Electric da Embraer, totalmente elétrico, para nove passageiros e 
que deve atingir o ponto de maturação na próxima década.

Embraer Energia Family: Família conceitual de 
aeronaves comerciais conceituais com tecnologi-
as de motorização de baixa e zero emissão, com 
foco em sustentabilidade propostos com 
motorização elétrica. Este é o modelo Energia 
Hybrid da Embraer, com motorização híbrida-
elétrica.

Ipanema: Avião agrícola da Embraer em modelo que funciona como 
demonstrador da tecnologia de propulsão elétrica

Sora-e: Primeiro avião totalmente 
elétrico nos céus do Brasil, da 
empresa ACS Aviation, fabricante 
de aviões acrobáticos instalada 
em São José dos Campos (SP) 

D e  a c o r d o  c o m  d a d o s  d o  P a i n e l 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), 
órgão vinculado a ONU, o setor aéreo é responsável 
por cerca de 2% das emissões globais de dióxido de 
carbono na atmosfera. Apesar de ser bem menor 
quando comparado a outros setores – a indústria 
cimenteira, por exemplo, responde por 8% -, no 
entanto, as emissões poluentes da aviação agem 
diretamente nas causas do aquecimento global, 
lançando os gases do efeito estufa em grandes 

altitudes e potencializando o fenômeno.
Com o crescimento das viagens aéreas esperado 

para os próximos anos, o IPCC estima que a participa-
ção do setor aéreo pode chegar a 13% ou mais de 
participação nessa conta nos próximos 30 anos.

Para evitar esse cenário, a indústria aeronáutica 
formalizou um pacto durante a conferência climática 
COP26, que ocorreu na Escócia em 2021, para 
neutralizar as emissões do setor até 2050. (cnnbrasil.-
com.br)

“Ser perfeccionista não é 
ruim. Quando um piloto pousa 

um avião ele buscar o 
perfeccionismo, o que não 

pode acontecer é confundir o 
perfeccionismo com 

exibicionismo.” 
Claudio Alvarenga



Te lecomun icações ) 
i n f o r m o u  q u e  n ã o 
pretende adiar o início 
da operação do 5G, 
marcada para o final de 
julho. A agência afirma 
que a faixa de frequên-
cia adotada no país é 
d i fe ren te  da  nor te -
americana e obedece com folga os parâmetros internacio-
nais de segurança.
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Setor aéreo monitora riscos de tecnologia 5G interferir na aviação

A fabricante de aviões Embraer comunicou à Anac 
(Agência Nacional de Aviação Civil), na semana passada, 
que pretende começar a realizar testes para avaliar o 
impacto da tecnologia 5G em suas aeronaves. A medida foi 
anunciada depois de empresas norte-americanas de 
telefonia adiarem em duas semanas o início de novos 
serviços de 5G no país a pedido do governo e de fabricantes 
de aeronaves, que pediram mais tempo para avaliar os 
riscos de interferência nas faixas de frequência usadas por 
seus aviões.

N o  B r a s i l ,  a  A n a t e l  ( A g ê n c i a  N a c i o n a l  d e 

Cuidados adotados para evitar que faixas de frequência usadas por aviões sejam afetadas.

Anatel descarta atrasar 5G em aeroportos após EUA adiarem por preocupação com voos

Segundo a agência, 
faixa de frequência no Brasil 
é inferior, mas testes com 
Embraer serão avaliados

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
afirmou que não prevê um 
adiamento do cronograma de 

implementação do 5G no Brasil, após os Estados Unidos 
atrasarem seu cronograma em duas semanas.

As empresas AT&T e Verizon, responsáveis por 
implementar a nova geração de internet nos EUA, firmaram 
um acordo com agências reguladoras do país após críticas 
de companhias aéreas.

As companhias alegam que a proximidade da 
infraestrutura de 5G com aeroportos estava atrapalhando a 
realização de voos no país, devido à interferência entre a 
frequência do 5G e a usada em voos para a comunicação 
com aeroportos. Com isso, havia o risco do cancelamento 
ou adiamento em massa de voos por riscos de segurança.

Em nota, a Anatel disse que “acompanha o assunto 
com atenção e cautela”, e que “a convivência entre os 
serviços móveis, como o 5G, e os radioaltímetros é uma 
questão debatida internacionalmente há anos”. Os 
radioaltímetros são os equipamentos que determinam a 
altitude de um avião.

Segundo a agência, a principal faixa de frequência para 
implementação do 5G no Brasil é a de 3,5 GHz, que 

corresponderia à faixa de 3.300 a 3.700 MHz, inferior à faixa 
que será usada nos Estados Unidos, que vai de 3.700 até 
3.980 MHz.

“Já os equipamentos utilizados nos aviões (radioaltí-
metros) operam na faixa de 4.200 a 4.400 MHz. Assim, o 5G 
no Brasil está afastado em pelo menos 500 MHz da 
frequência de operação desses equipamentos, enquanto 
nos Estados Unidos esse afastamento é de pouco mais de 
200 MHz”, afirma a nota.

Nesse sentido, a Anatel considera que o distanciamen-
to maior entre as faixas gera “melhores condições para a 
convivência e menores riscos de interferências no território 
brasileiro”. Por isso, afirmou que o cronograma de liberação 
da faixa de 3,5 GHz está mantido no Brasil.

Entretanto, a agência disse que “caso a Anatel 
identifique a necessidade de medidas adicionais para a 
proteção de equipamentos utilizados por aviões, estas 
serão adotadas e divulgadas oportunamente”.

A Anatel também afirmou que a Embraer enviou um 
ofício à agência com a intenção de realizar ensaios de voo e 
em solo sobre a susceptibili-
d a d e  d a s  a e r o n a v e s 
produzidas pela empresa 
e m  r e l a ç ã o  a o  5 G .  A 
realização dos testes está 
s e n d o  a v a l i a d a  p e l a 
agência. (cnnbrasil.com.br)
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Boeing põe US$ 450 milhões na Wisk para avançar com voo elétrico autônomo

A Wisk, empresa focada em produtos de Mobilidade 
Aérea Avançada (AAM) e desenvolvedora do primeiro táxi 
aéreo totalmente elétrico e autônomo dos EUA, garantiu 
US$ 450 milhões em financiamento da The Boeing 
Company, tornando-se uma das AAM mais bem financiadas 
do mundo. 

Combinado com um financiamento anterior, esse 
investimento reforça a posição da Wisk como líder de AAM 
com apoio privado e destaca a força da parceria estratégica 
da Wisk com a Boeing e sua colaboração no desenvolvi-
mento da aeronave eVTOL de 6a geração da Wisk. A 
máquina é a primeira candidata à certificação de uma 
aeronave autônoma, totalmente elétrica e de transporte de 
passageiros nos EUA.

Dentro de cinco anos após a certificação de sua nova 
aeronave, a Wisk pretende operar uma das maiores frotas 
de aeronaves AAM eVTOL do setor. A escala dessa frota é 
possibilitada pela tecnologia autônoma da empresa, um dos 
seus diferenciais competitivos. 

Com sua experiência em voo autônomo e elétrico, seu 
extenso histórico de testes de voo, conhecimento e insig-
hts importantes do desenvolvimento de cinco gerações de 
aeronaves e a força de suas parcerias, a Wisk está 
posicionada para manter sua liderança no AAM e no espaço 

de mobilidade mais amplo.
A Wisk começou em 2010 como Zee Aero, com a 

missão de oferecer voos diários seguros para todos, e mais 
tarde se fundiu com a Kitty Hawk Corporation. Ao reconhe-
cer o potencial comercial da aeronave de 5ª geração, foi 
criada a Wisk, com investimento da The Boeing Company. 

Na última década, a Wisk alcançou uma série de 
novidades na aviação e na indústria, mais notavelmente, o 
primeiro voo de uma aeronave eVTOL totalmente elétrica e 
autônoma projetada para uso de passageiros nos EUA. 
(aeroin.net)

Ao menos 9 eventos de aviação no

Brasil estão marcados para este ano

Seguindo a previsão de reaquecimento do mercado de 
aviação no Brasil, a G2C Events, empresa especializada na 
organização de eventos corporativos, com foco no 
segmento de aviação, lançou nesta semana o calendário de 
2022 com 9 eventos já confirmados entre abril e setembro.

Segundo a G2C, o ano de 2021 já havia demonstrado 
sinais da volta da movimentação do mercado com eventos 
como o Aviatrade, realizado em setembro, em Jundiaí/SP, o 
Aviation XP, que aconteceu em Goiânia em dezembro, e 
também a segunda edição do HeliXP, o maior evento de 
asas rotativas da América Latina, sediado no Helipark de 
Carapicuiba/SP no mês de outubro.

Para 2022, os três eventos que já aconteceram no ano 
passado e foram considerados um sucesso voltarão a 
acontecer, e dividirão o espaço com outros que farão sua 
estreia no mercado. A avaliação positiva da movimentação 
do setor no ano passado foi um fator que potencializou a 
chegada de novas oportunidades para este ano. 

“O volume de expositores, visitantes e negócios 
iniciados ou fechados durante os eventos do ano passado 
foram maiores do que o esperado. Isso indicou o caminho 
para 2022, que é o de continuar investindo e proporcionan-

do esses encontros 
entre o mercado e seus 
clientes”, diz Gledson 
Castro, diretor da G2C 
Events.

E m  p a r a l e l o ,  o 
a q u e c i m e n t o  d o 

mercado de aviação executiva nesses dois anos de 
pandemia é outro incentivo para eventos na área. Mais e 
mais pessoas descobriram, durante o período maior de 
risco de contágio, que viajar em aeronaves privadas 
economiza tempo e leva ao destino com mais facilidade.

Na nova agenda da empresa, os eventos serão 
distribuídos para novas regiões do Brasil. Além da segunda 
edição dos eventos que aconteceram em Goiânia, Jundiaí e 
Carapicuíba, encontros inéditos acontecerão também nos 
estados do Paraná, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais.

“O mercado já provou estar num ritmo de crescimento e 
também de sede por eventos segmentados para a 
ampliação de contatos, demonstração de produtos e 
criação de novas oportunidades de negócios. Então, 
ampliar esse tipo de encontro para cada vez mais lugares 
do país beneficia não só o mercado da aviação, mas 
também a economia local e nacional”, avalia Gledson.

Os eventos que acontecerão em 2022 são o Aviation 
XP, em três cidades diferentes, o Flyrun, o Aerogolfxp, o 
HeliXp, o Arraiá Aéreo, o Aero Day e o Aviatrade.
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Confira o calendário para 2022:

AviationXP
Aviação Geral
Criada para ser uma feira regional, a AviationXP aconteceu 
pela primeira vez em 2021 em Goiânia e foi um sucesso. 
Para 2022, acontecerão 3 edições, que reunirão empresas 
de toda a cadeia aeronáutica.
Datas: 1 e 2 de abril em Palmeira (PR)
29 e 30 de junho em Goiânia (GO)
26 e 27 de outubro em Fortaleza (CE)

Flyrun
Corrida de Rua
Com detalhes a serem divulgados, o evento vai reunir o 
setor de aviação com praticantes de corrida de rua.
Data: Data a confirmar em Jundiaí (SP)

Aerogolf
Aviação executiva
Um evento que reunirá em um só lugar as indústrias da 
aviação executiva, do golfe e dos apaixonados por lifestyle.
Data: 21 a 24 de abril em Trancoso (BA) 

HeliXP 
Asas rotativas
A feira volta para a terceira edição. A HeliXP já se consagrou 
como o mais importante evento de asas rotativas do Brasil. 
No ano passado, recebeu mais de 4 mil visitantes e realizou 
uma centena de pousos e decolagens. 
Data: 11 e 12 de maio em Carapicuíba (SP)

Arraiá Aéreo
Encontro de Aviação Geral
O evento vai reunir o setor de aviação em uma celebração 
temática de festa junina.
Data: 25 de junho em Formiga (MG)

Aero Day
Encontro de Aviação Geral
Com detalhes a serem divulgados, o encontro reunirá 
players e profissionais da aviação geral.
Data: 09 de julho em Angra dos Reis (RJ) 

Aviatrade
Aviação Leve
O primeiro evento, realizado no Aeroporto de Jundiaí, foi um 
sucesso. Agora, volta para a segunda edição para reunir 
donos de aeronaves e pessoas interessadas em adquirir o 
primeiro avião. 
Data: 21 e 22 de setembro em Jundiaí (SP)
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João Luiz Pasquali - Alto Paraná/PR
Wagner Casagrande - Concórdia/SC
Euclides Gonçalves Junior - São Paulo/SP
Leonardo Soares Duque - Rio de Janeiro/RJ
Lucas Meira dos Anjos - Itapema/SC
Philipp Elmar Werner Klose - Vinhedo/SP
Mateus Maciel da Silva - Campina Grande/PB
Divaine Borges - Indiara/GO
Diogo Rafael Losso - Guarapuava/PR
Divino José dos Santos - Goiânia/GO
Osmar Menezes Tironi - Cláudio/MG
Paulo Cezar da Silva - Atibaia/SP
Antonio Albuquerque de Oliveira Junior - Recife/PE
Matheus Alexandre Wastrik Schueda - São José dos Pinhais/PR
Leandro Catão de Abreu - Rio de Janeiro/RJ
Katia de Rezende Maia Cruz - Rio de Janeiro/RJ
Bruno do Prado Flaresso - Guarapuava/PR
Nelio Maria Batista Pessanha - Itápolis/SP

18 novos sócios em janeiro

SÓCIOS BREVETADOS PILOTOS CPA EM JANEIRO
Formados por Escolas Credenciadas ABUL
Oussama Naouar - CPA/AAFT - Recife/PE
Lauro Eifler - CPA/AAFT - Lontras/SC
Leandro Marcelo da Silva - CPA/ AAPT - Cuiabá/MT
Humberto Mesquita Oliveira - CPA/AAFT - Anápolis/GO

Parabéns aos 
novos pilotos! 

Bons voos!

Balanço de processos CPA de janeiro:
Conversão CPA – 04
Emissão CPA – 07
ICPA – 04
Revalidação - 26
Total – 41

Observações
Atualizados - 31
Em trâmite - 01
Exigências (não cumpridas) – 09

NOVOS COLABORADORES DE JANEIRO

CCABUL Antonio Werle Roman - União da Vitória/PR
RTABUL Marcos  Cesar Paccola - Lençóis Paulista/SP

NOTÍCIAS ABUL
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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

“CB no ar, 
avião no hangar, 
piloto no bar!”

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!
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Adolescente é a mais jovem a dar volta ao mundo em voo solo

Uma adolescente se tornou a mais jovem mulher a voar 
sozinha pelo mundo em um desafio que durou 5 meses.A 
piloto belgo-britânica Zara Rutherford, de 19 anos, pousou 
em Kortrijk-Wevelgem, na Bélgica, dois meses depois do 
planejado por causa das condições adversas de tempo.

Durante a viagem ela ficou presa em solo por um mês 
na cidade de Nome, no Alasca, e 41 dias na Rússia.No 
retorno à Bélgica ela foi recebida por familiares, imprensa e 
fãs. Ela foi acompanhada durante a aterrisagem por quatro 
aeronaves da equipe de acrobacia aérea Diabos Vermelhos 
Belgas. 

Após o pouso ela se enrolou nas bandeiras da Bélgica e 
do Reino Unido e disse aos repórteres que "tudo parece 
louco, eu ainda não consegui processar". Durante a 
entrevista coletiva Rutherford declarou que estava "muito 
feliz" de ter topado o desafio de 51 mil quilômetros."A parte 
mais difícil foi na Sibéria - estava extremamente frio e se o 
motor falhasse eu estaria a horas de um socorro. Não sei se 
eu sobreviveria", disse.

"Quero muito falar para as pessoas sobre minha 
experiência e encorajá-las a fazer algo louco com sua 
vida"."Se você tiver chance, vai nessa."

Como foi a aventura

O trajeto incluiu mais de 60 paradas em 5 continentes e 
começou em 18 de agosto do ano passado.

A aviadora belga-britânica, que é filha de pilotos, disse 
que gostaria de inspirar garotas a entrar nas áreas de 
engenharia, matemática, ciência e tecnologia. Ela bateu o 
recorde da americana Shaesta Waiz, que tinha 30 na época 
do seu desafio, em 2017. O homem mais jovem do mundo a 
fazer a circunavegação aérea tem 18 anos. Rutherford, 
além de ser a mais jovem mulher a estabelecer essa marca, 
é a primeira mulher a fazer o percurso em uma classe de 
ultraleve. A jornada deveria ter a duração de três meses, 
mas diversos problemas com o tempo atrasaram a viagem e 
levaram a estourar o prazo do visto russo - e ainda nas 
proximidades do inverno siberiano. Quando ela chegou no 
Alasca, apenas três de 39 voos puderam decolar e ela ainda 
teve que esperar o visto chegar do consulado russo em 
Houston, nos EUA.

Mesmo quando a documentação chegou, ela teve que 
esperar três semanas para atravessar o Estreito de Bering, 
que separa o Alasca da Rússia.

Frio na Sibéria

Em um post em vídeo no Instagram ela disse "Faz 18 

Durante a viagem ela ficou presa em solo por um mês na cidade de Nome, no Alasca, e 41 dias na Rússia

graus negativos e minhas mãos estão literalmente geladas. 
Estou aqui já faz quase um mês."

"Eu tenho me mantido ocupada. Tenho mandado cartas 
de admissão para universidades e trabalhando no avião 
para estar pronto para voar".

"O tempo não tem estado muito bom. Toda vez ou a 
Rússia está com tempo ruim ou é Nome [no Alasca] que tem 
problemas". 

Quando estava na Sibéria as temperaturas atingiram 
35 graus negativos em terra e 20 graus negativos na 
altitude. Um mecânico bloqueou parte da entrada de ar para 
manter o motor quente no frio extremo.

Apesar dos ajustes na aeronave, a aviadora foi forçada 
a ficar no solo por um tempo em duas cidades russas: em 
Magadan ela permaneceu por uma semana e em Ayan por 
três.

Após uma parada não programada no aeroporto 
Rahadi Usman, na Indonésia, ela teve que dormir duas 
noites no terminal por causa da falta de documentação para 
deixar o local.

Apesar das dificuldades e após passar o Natal e o Ano 
Novo longe da sua família, ela pareceu animada em 
postagens no Instagram.

Um outro desafio foi ter sobrevoado em meio à fumaça 
de um incêndio na Califórnia.

O avião teve problemas de funcionamento com a 
obstrução de um tubo pitot (um instrumento de medição) no 
Novo México, nos EUA, e um pneu furado adiou os planos 
em Singapura.

Em Veracruz, no México, ela sentiu um terremoto em 
um quarto de hotel no sexto andar.

"De repente o prédio começou a balançar. Acho que eu 
nunca desci as escadas tão rapidamente. Achei que a parte 
mais perigosa da viagem seria pelo ar." (correiobraziliense.-
com.br)
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Meninas e adolescentes terão evento de aviação só para elas

A Associação de Mulheres Aviadoras do Brasil (AMAB) 
lançou o projeto “Dia A Menina na Aviação” (ou DAMA), que 
é parte de uma iniciativa global para incentivar as jovens 
mulheres a ingressarem na carreira aeronáutica e no setor 
aéreo.

O programa faz parte da campanha mundial Close the 
Dream Gap, criado por pesquisadores internacionais, em 
parceria com a Mattel e a ESA (European Space Agency), 
dentre outros. Além de oferecer a interação entre meninas e 
mulheres profissionais de várias áreas da aviação, o evento 
traz também a oportunidade para que 5 participantes 
ganhem um presente especial: um “Voo de Descoberta”

O presente consiste em dar às meninas e adolescentes 
a experiência de voar pela primeira vez, numa aeronave de 
pequeno porte, onde ela poderá conhecer um pouco mais 
sobre como pilotar um avião e como tornar-se uma 
aviadora.

Os voos serão realizados durante os eventos da AMAB 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, marcado 
para o dia 13 de março de 2022.

ANAC publica orientações para proprietários e pilotos de aeronaves 
brasileiras que pretendem voar para os EUA
Documento apresenta restrições relacionadas ao início da comunicação 5G

ANAC publica manual de pouso e decolagem em aeródromo na água
Documento visa orientar operadores e não possui natureza normativa

MP do Voo Simples desburocratiza regras de serviços aéreos, registro aeronáutico e TFAC
Revisão do marco legal da aviação civil aumenta eficiência e desenvolve 
transporte aéreo

Aberta consulta pública sobre expansão da categoria de Aeronaves 
Leves Esportivas (ALE)
Processo vai contar com audiência pública virtual, realizada em de 3 de 
fevereiro

ANAC revisa procedimentos para modernizar o processo de validações de aeronaves e prevenir importa-
ções irregulares
Alterações são decorrentes do Projeto de Modernização dos Processos de Validação de Aeronaves e Produtos, 
integrante do Programa Voo Simples, e de projeto em parceria com a Receita Federal do Brasil

NOTÍCIAS ANAC
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Dia 01 
Oscar José Da Silva
José Almir Guedes Rêgo
Claudinei Pereira Dos Santos
Rigler Borges
Ailton Diego Cristofoline

Dia 02 
Edmar Alves de Carvalho
Andrey Costa Beber
Guilherme May Lima

Dia 03 
Dario Soares Vale
Ivo Ventura de Oliveira
Sauli Piteri Dobbins
Márcio José da Silva
Adriano Marcante Lazzarin

Dia 04 
Ubiratan de Mello
Luiz Aparecido Fregolente
Walter Siegel Neto
José de Sousa Leal Junior

Dia 05 
Milton Fernando Kolling
Ronaldo Guilherme Scalon

Dia 06 
Irany Cardoso Filho
Otto Heitzmann
António Costa de Oliveira Vasconcelos

Dia 07 
Francisco Eudes Maia E Silva

Dia 10 
Gute Silva
João Carlos Brunialti
Sergio Paulo Fernandes Mattoso

Dia 11 
José Stenio Lacerda da Cruz
Christian Roberto de Almeida
Yasmim Buono

Dia 12 
Ronei Raimundo Nunes
Luiz Gustavo Mercon Oliveira Costa

Dia 13 
João Nunes de Castilho
Frederico Francelin

Dia 14 
Edmar Luis da Silva Lopes
Gaylussac Dantas de Araujo

Dia 15 
Paulo Cezar da Silva
Francisco Augusto Sampaio de Oliveira

Dia 16 
Jorge Rubens Pfutzenreuter
Paulo Roberto Garcia
Jose Benedito de Paula
Valdir Cândido de Sousa
Luiz Eduardo Brandao Cruz
Leandro Amorim Silva

Dia 17 
Leandro Pelicao Ferrari

Dia 18 
Amilcar Mosci
Antonio Ettore Nallin
Paulo Norberto Roiek Lazier

Dia 19 
Tulio Samuel Rodrigues

Dia 20 
Francisco Machado Zaia

Dia 21 
Lucio Flavio da Silva Lima
Andre Luis Giocondo
Welton Mutran de Queiroz
William Pinho da Silva

Dia 22 
Genesio Moda
Delcides Menezes Tiago
Leonardo Soares Duque
Thiago Marques Almeida Pais França

Dia 23 
Hilson Fernando Resende Nogueira

Dia 25 
Pedro Machado de Sales
Anderson Monte Silva Braga
Leonardo de Bona Signor

Dia 26 
Marcos Rogerio Bastos 

Dia 27 
Telmo Cidade Lopes Junior
Lucas Augusto da Silva Neto
Hernan Miguel Quiroga
Martinelli Borges

Dia 28 
Edvaldo dos Santos Leal
Fábio Henrique Lima Santos
Jefferson Strauhs Ferreira
Augusto Ferrer Nanoni Heeren

Dia 29 
Silvano Silva

SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE FEVEREIRO
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
Dia 01 
CCABUL José Almir Guedes Rêgo
RRABUL,RTABUL,CCABUL Claudinei 
Pereira dos Santos

Dia 03 
MCABUL Antonio Augusto Conde Pires
RTABUL Sauli Piteri Dobbins

Dia 04 
RTABUL, CCABUL Ubiratan de Mello
CCABUL Leonardo José Vieira

Dia 07 
RTABUL Valdeir Machado de Miranda

Dia 08 
MCABUL Alvaro Edmundo Simões Ulhoa 
Cintra
RTABUL Ferdinando Knollseisen

Dia 10 
CCABUL Armando Alves Vieira dos Santos

Dia 11 
MCABUL Rodrigo Pedro Emrich Guaracy
Dia 14 RRABUL,CCABUL Tito Lívio Ferreira 
da Silva Júnior

Dia 15 
MCABUL Duilio Paranhos

Dia 16 
DELABUL,CCABUL Paulo Roberto 
Garcia
CCABUL José Luiz De Souza
RTABUL Danilo Dean Rodrigues Santos

Dia 17 
CCABUL Pedro Rebelo de Carvalho
CCABUL Luciano Teixeira Alves Da Silva

Dia 18 
CCABUL Isaac Motta Lacerda

Dia 20 
RTABUL Kleber Rebouças Rangel
RTABUL Ridley Rupert Jones

Dia 21 
RTABUL Ir ineu Rodrigues Cação 
Sobrinho

Dia 22
 CCABUL Rogério da Cruz Montes
RRABUL Luiz Ricardo de Almeida Junior

Dia 25 
MCABUL Renor Paulo Beltrami
RRABUL,RTABUL Pedro José Ferreira 
de Mello

Dia 26 
CCABUL Philippe Ciandrini de Oliveira

Dia 27 
CCABUL Telmo Cidade Lopes Junior
RRABUL,CCABUL Pedro Antônio 
Zanchetta
MCABUL Raimundo Soares Viana 
Filho
MCABUL Alberto Alves Casimiro Neto

Dia 28 
RTABUL Jefferson Strauhs Ferreira
CCABUL Augusto Ferrer Nanoni 
Heeren

Dia 29 
RRABUL Rodolfo Augusto Machado 
Gonçalves 

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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Causos da aviação

Essa eu lembro bem, muito 
bem. Foi em 86, março de 86. 
Eu tava fazendo o transporte 
de pessoal e material dum 
garimpo artesanal na região de 
Itaituba (PA), umas 200 milhas 
à oeste. O garimpo não tava 
dando certo e o seu Fulano 
tava trazendo o pessoal e o 

material de volta. Eu tava fazendo essa missão num 
(Cessna) 210. Na última viagem fui sozinho, tendo 
tirado os assentos pra trazer um bode – veja bem,um 
bode carregando outro bode, hehehe –, uma caixa de 
ferramentas e uns tubos de alumínio, de alguma 
peneira rotativa que tinha ficado. 

Já eram umas 4 da tarde e tinha caído uma chova 
forte e rápida entre esta viagem e a anterior.  A pista 
era meio de ladeira, então não tive problemas no 
pouso. O Problema é que no lugar que parei o avião 
tava lamacento e quando fui manobrar pra pegar a 
pista de novo, escorreguei pra dentro de uma vala. A 
roda esquerda afundou na lama, mais da metade dela.

Eu sou meio nervoso, sabe? Antes de descer do 
avião, eu já tinha xingado São Pedro e a família dele 
inteira. Eu dei potência máxima e o avião sacodia todo, 
mas não saía. Saltei e vi a m*rda. Tentei empurrar por 
desencargo, mas sabia que não adiantava. Fui no 
mato e arranjei uma vara e meti por baixo do apoio do 
trem e tentei suspender pra colocar alguma coisa 
embaixo, a vara 
quebrava toda vez. 
Eu fui ficando p*to, o 
calor ainda tava 
forte, eu com sede, 
o suor descendo, o 
bode berrando e o 
avião parecia que 
afundava mais quanto mais eu mexia. Tive outra ideia. 
Na caixa de ferramentas tinha um facão, e comecei a 
cavar na frente da roda, fazendo uma rampa. Subi, 
liguei o avião e dei potência. Ele andou um pouquinho 
e parou. Desci de novo e vi que tinha afundado igual, 
não ia dar certo.  Sentei um pouco, acendi um cigarro e 
tentei relaxar.

E o bode berrando…
De repente me veio uma ideia. Olha a ideia: eu 

liguei o motor, calcei o pedal pra ele não puxar pro lado 
da roda presa e dei um “pouquinho” de potência, só até 
sentir a tração forte. Desci e fui tentar empurrar, com 
um pedaço de pau, suspendendo o trem, fazendo uma 
alavanca. Fiz força que nem um burro, o avião moveu 
um pouco, eu forçando, ele moveu mais um pouco e foi 
pegando embalo. Dei uma pressão bem forte e ele 
saiu e já foi embalando. Larguei a vara e ia correr pra 

entrar no bicho, mas não via nada porque a hélice 
jogava lama na minha cara e eu escorreguei e caí. 
Levantei já desesperado e saí correndo igual um porco 
velho cheio de lama pra alcançar o avião que já ia 
correndo. Eu tinha calçado o pedal, então ele ia 
curvando pra direita, e eu patinando tentando correr, e 
o avião correndo e eu ficando pra trás e só lembro de 
ver o bode pela janela, horrorizado, e o bocão aberto: 
MÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.

Bode que pilota só conheço eu, aquele lá.. 
Coitado. O avião fez uma curva e entrou no mato. Eu 
só via a quebradeira lá no meio da capoeira até chegar 
nas árvores, aí foi um barulhão da hélice no mulateiro. 
E eu, parado na frente na capoeira toda estraçalhada 
pelo avião botei a mão na cabeça, pensei na m*rda de 
ideia que eu t ive e gri tei :  “AHHH BURRO, 
BUUUURRROOO”.

De repente, escuto o bode desesperado de novo: 
“méééé, méééé, méééé”. Cheguei no avião, abri a 
porta e esse bode saiu com tanta pressa que antes de 
eu me virar de costas ele já tinha sumido no mato. 
Nunca mais vi o coitado.

E eu? Rapaz, eu fiquei lá né, a noite caiu logo e eu 
me tranquei no avião. Já 
te disse que morro de 
medo de onça e queixa-
d a ?  P o i s  é .  F i q u e i 
trancado lá morrendo de 
f o m e  e  s e d e  e  m e 
tremendo toda vez que 
ouvia um chiado no mato. 
Rapaz, eu me tremia mais que chevete em ponto 
morto. O rádio funcionava, mas não achei ninguém.

No outro dia de manhã, acordei com um barulho 
de avião, chamei na livre, o cara respondeu e eu disse 
que tive problemas no freio e tinha varado a pista. Pra 
que dizer a verdade, ne? O piloto disse que ia avisar 
em Itaituba. Fiquei descansado, apesar de que a fome 
tava extrema. Deu até vontade de ir atrás daquele 
bode, pra matar e comer… A sede eu resolvi logo, 
porque andando com mais calma pelo lugar, achei um 
poço e puxei um balde d’água. Era barrenta, mas era a 
que tinha.

O dia ia caminhando pro fim quando eu me 
perguntei se o cara tinha avisado mesmo a alguém. A 
ideia de dormir de novo no avião me deixou assombra-
do.  Não teve jeito. Dormi lá de novo. No terceiro dia já, 
de manhã bem cedo, fui acordado pelo barulho do 
motor de um (Cessna) 182. Era meu resgate.

Vou te falar a verdade, durante uns 5 anos depois 
disso, onde eu chegava, ainda se contava a piada de 
que eu botei o bode no comando e fui empurrar o 
avião. Daí que veio meu apelido, que ficou até hoje. 
(Fernando Sosnoski).
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AVIAÇÃO DO BRASIL VOLTA A SE UNIR PARA SALVAR A VIDA DE UM BEBÊ

Diversos atores da aviação do Brasil, desde profissio-
nais, influenciadores digitais e sites, até empresas do setor, 
estão novamente se unindo neste início de 2022 para salvar 
a vida de mais um bebê.

Relembrando a ação anterior

Como vimos ao longo de 2020 e 2021, uma ação como 
essa havia ocorrido após o bebê de 1 ano e meio João 
Emanuel, apaixonado por aviação desde tão novo, ser 
diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1.

Esta é uma grave doença neuromuscular caracterizada 
por degeneração e perda de neurônios motores da medula 
espinal e do tronco cerebral, resultando em fraqueza musc-
ular progressiva e evolução até a atrofia completa.

A título de curiosidade, a tabela a seguir apresenta de 
forma simplificada as diferenças entre os tipos de AME.

O único remédio existente no mundo para salvar a vida 
de um bebê com AME, de nome Zolgensma e desenvolvido 
por um laboratório dos Estados Unidos da América, só é 
capaz de fazer seu efeito de reverter a doença se adminis-
trado até os 2 anos de idade. Até existem casos de 
aplicação mais tardia que geram efeito, porém, a maior 
certeza de recuperação se dá até os 2 anos.

Porém, o custo da dose única necessária é de $ 2,125 
milhões. De dólares, não de reais. É o remédio mais caro do 
mundo.

Naquela ocasião, o movimento começado na aviação 
nacional cresceu, atingiu profissionais de aviações de 
outros países e, por fim, até mesmo ganhou a grande mídia, 
com artistas, cantores e outras personalidades divulgando 

as campanhas para arrecadação do dinheiro.
O resultado foi a conquista do valor necessário em 

março de 2021 e hoje, com o medicamento já aplicado, 
João Emanuel segue recuperando sua saúde com os 
tratamentos associados.

Agora é a vez do Thomas

Após a conquista da ação pelo João, menos de um ano 
depois, mais uma ação foi iniciada pela aviação brasileira, 
agora pelo bebê Thomas Ehlke Schneider, filho do piloto 
Douglas e da comissária Julianne.

Nascido em 17 de junho de 2020, ele foi diagnosticado 
com AME Tipo 2 em 20 de dezembro de 2021, portanto, com 
cerca de 1 ano e meio de idade. Isso significa que foi 
iniciada uma corrida contra o tempo, de apenas 6 meses, 
para salvar sua vida com a compra e aplicação do 
Zolgensma até o limite de 2 anos de idade.

Após o início da campanha do Thomas, os resultados 
da primeira semana foram muito bons, tendo sido arrecada-
do um total de pouco mais de R$ 645 mil reais. O valor que 
gera ótima expectativa, porém, ainda necessita de muito 
apoio para aumentar o ritmo de arrecadação e atingir, em 
apenas 6 meses, os mais de R$ 11 milhões necessários 
para a compra do medicamento.

Assim, convidamos você, leitor do Boletim Informativo 
ABUL, a colaborar da forma que puder, seja curtindo o perfil 
oficial do Thomas no Instagram (@amethomas), seja 
compartilhando as publicações da campanha ou participan-
do com doações.

Acesse www.abul.org.br e realize seu 
CMA.

Candidato: faça o login, encontre o 
médico cadastrado mais próximo e download 
da documentação. 

Médico: faça o login, preenchimento on 
line da FESP e up load de exames e docu-
mentação. 

Acompanhe o processo por e-mail e 
whatsapp.

CMA no site
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PIPSTREL
Em junho de 2020, a Agência de Segurança da 

Aviação da União Europeia (EASA) anunciou a 
certificação do Velis Electro, da fabricante Pipistrel 
Aircraft, o primeiro avião elétrico do mundo a receber 
um Certificado de Tipo (EASA.A.573 TCDS). A 
aeronave de dois lugares é revolucionária em termos 
de inovações tecnológicas e eficiência de custos. O 
Velis Electro pode ser operado comercialmente, e é 
totalmente aprovado para treino de pilotos, bem como 
outras operações. Com seus baixíssimos ruídos 

sonoros, cerca de 60 dBa, 
pode levar o treinamento de 
voo muito mais perto das 
áreas urbanas sem afetar a 
qualidade de vida das 
comunidades. A certifica-
ção dessa aeronave é 

considerada um marco importa nte na busca por uma 
aviação ambientalmente sustentável. 

Desde 2007, a Pipistrel lidera o setor de pequenas 
aeronaves elétricas, sendo um importante projetista e 
fabricante de pequenas aeronaves, especializado em 
modelos de alto desempenho com baixo consumo de 
energia e preços acessíveis. Convidamos o fundador 
e CEO da Pipistrel, Ivo Boscarol, para responder 
algumas perguntas sobre a história do seu negócio e 
sobre sua percepção da aviação no futuro.

Conte-nos como a Pipistrel se tornou uma 
pioneira na produção de aviões elétricos?

O nosso pioneirismo foi basilar, pois estamos 
dedicados a produzir aviões elétricos há muito tempo, 
e nestes últimos 14 anos conseguimos vender muitas 
aeronaves elétricas, adquirindo assim muita experiên-
cia que nos levou onde nos encontramos hoje. Além 
disso, contamos com uma equipa qualificada e que 
acredita fortemente na visão e no desenvolvimento da 
empresa, e através desse compromisso, podemos 
produzir tudo internamente.

Quais foram os principais desafios enfrenta-
dos pela Pipistrel para obter a certificação Velis 
Electro?

A certificação do Velis Electro foi um grande 
desafio. No início, não havia nenhum modelo, nenhum 
componente, e não havia nenhuma experiência com a 
certificação de um avião deste tipo. Portanto, 
considero que a decisão de contribuir para fazer as 

regras e projetar tudo internamente foi uma decisão 
difícil para a Pipistrel, mas também a base para o 
nosso sucesso.

Qual é o interesse 
do mercado por este 
tipo de aeronave? E 
como a Pipistrel está a 
p r e p a r a r - s e  p a r a 
a t e n d e r  a  o u t r a s 
procuras do mercado?

O mercado está muito mais interessado do que 
tínhamos esperado no início. A Pipistrel produz hoje 11 
modelos diferentes de aeronaves, sendo três delas, 
elétricas. Mas já estamos a receber mais encomendas 
de aeronaves elétricas do que de modelos com 
motores a pistão. Estamos, na verdade, a dobrar a 
produção de aeronaves elétricas a cada 6 meses.

Na sua opinião, qual será a aviação do futuro e 
como vê a Pipistrel nesse cenário?

A minha opinião é de que a aviação será a cada dia 
mais livre de emissões. Dessa forma, a Pipistrel segue 
contribuindo para uma atmosfera mais limpa e mais 
silenciosa, e estamos a fazer um esforço para 
adicionar novos modelos de aeronaves livres de 
emissões ao nosso portfólio. (canaldopiloto.com.br) 



Oferece descontos e benefícios aos sócios ativos e 
seus familiares.Aumentam as parcerias mês a mês, 

novidades e inúmeras vantagens. Já temos 41 empre-
sas parceiras.Seja mais uma. 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

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

AEROTRACK – MONITORAMENTO REMOTO DE 
AERONAVES

Rio de Janeiro - RJ

DÁVALOS FLIGHT SOLUTIONS
São José do Rio Preto - SP
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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 3.400 seguidores no Instagram 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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