
Tendo morado em vários países, Gérard se 
encantou pelo Rio de Janeiro onde se naturalizou 
brasileiro. Em 2006, talvez para ficar mais perto da 
nossa Amazônia que tanto admirava, o casal fez o 
impensável: mudou-se para Brasília, onde deram 
prosseguimento ao estudo e proteção dos nossos 
recursos hídricos, pelos quais, observados do alto, 
passaram a lutar pela preservação, tanto das águas 
doces dos rios e lagos do Brasil quanto as florestas 
que fornecem a umidade da qual nossas vidas 
dependem. 

Apenas em seus 
projetos que envolveram 
voos, destacamos:

• Volta ao Mundo 
(1989-1992) - Antes de 
grandes v iagens as 
pessoas começam com 
pequenas excursões. 
Com Gérard e Margi foi o oposto. Em junho de 1989, 
eles decolaram do Rio de Janeiro para uma epopeia 
aérea que os levaria por um caminho tortuoso ao redor 
do mundo no seu pequeno monomotor Romeo. Com 
esse voo se tornaram os primeiros brasileiros a dar a 
volta ao mundo em um avião de pequeno porte. 
(mundomoss.com.br). 

Explorador, aviador, escritor e ambientalista, nos 
deixou em 16 de março de 2022 aos 66 anos.

Desde pequeno, quando voava desacompanhado 
na aviação comercial, da casa da mãe na Suíça até 
seu pai na Inglaterra, Gérard não parou mais de 
explorar e de voar. Aos 13 anos, fez sua primeira longa 
viagem terrestre, partindo de Lausanne para Paris 
com mais quatro amigos numa pequena ‘frota’ de 
mobiletes. Nos anos 80, chegou a participar de vários 
ralis, até correndo na Formula Ford no circuito 
europeu. Velejador, morou em um veleiro em San 
Diego, Califórnia, tendo atravessado o Pacifico até o 
Havaí.

Moss ficou conhecido mundialmente por dar a 
volta ao mundo, duas vezes, em aviões de pequeno 
porte. Excelente piloto e querido na Aviação, também 
teve importante atuação na preservação ambiental no 
Brasil.

Formado em engenharia mecânica, trabalhou no 
ramo de afretamento marítimo, o que o trouxe para o 
Brasil em 1983 quando abriu uma empresa no Rio de 
Janeiro para exportação de soja. Para facilitar a 
logística, usava um monomotor Corisco para chegar 
aos portos de Paranaguá, Santos, São Francisco do 
Sul e Rio Grande.

Desde que tirou o brevê de piloto na Califórnia, a 
paixão de voar só aumentou. Ao decolar em 1989 para 
dar sua primeira volta ao mundo, junto com Margi, ele 
tinha 500 horas de voo e ao término, em 2001, já havia 
acumulado 3.000 horas voadas. Foi o primeiro piloto 
brasileiro a dar a volta ao mundo em avião leve, feito 
que realizou duas vezes. Gérard continua sendo o 
único piloto que utilizou exclusivamente aviões 
fabricados no Brasil para esta finalidade (Sertanejo e 

Ximango). A segunda 
circum-navegação no 
Ximango é reconheci-
da pela FAI como voo 
histórico: a primeira 
volta ao mundo em um 
motoplanador. 
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• Extremos das 
Amér i cas  (1997) 
–Depois da volta ao 
mundo no monomo-
tor Romeo, Gérard e 
M a r g i  t o m a r a m 
novamente a estrada 

do céu em 1997, no mesmo avião Sertanejo da 
Embraer. O objetivo era alcançar os quatro pontos 
extremos do continente americano, expedição da qual 
nos brindou com seu livro “Soy Loco por ti América”, de 
leitura obrigatória para todo piloto. 

• Asas do Vento (2001) Gérard Moss decolou para 
mais uma volta ao mundo – dessa vez em voo solo 
usando o motoplanador Super Ximango, fabricado 
pelo Grupo Aeromot de Porto Alegre (RS) e especial-
mente preparado para a circum-navegação de 45.000 
km. 

• Brasil das Águas (2003-2005) - junto com a 
esposa Margi coletaram milhares de amostras de 

água doce dos rios e 
lagos do vasto território 
brasileiro, utilizando 
um método inédito: um 
avião anfíbio.

• Rios Voadores 
(2007-2013) - pesquisa 
da geração e movi-

mentação do vapor 
gerado das águas 
a m a z ô n i c a s ,  a 
q u a n t i fi c a ç ã o  d a 
monumental quantida-
de de vapor produzido 
p e l a  fl o r e s t a  e  a 
determinação do papel deste fenômeno no regime de 
chuvas em outras regiões do Brasil.

Nada melhor expressa a perda deste extraordiná-
rio piloto e amigo de todos nós que a mensagem de 
sua amada esposa Margi Moss: 

- “Uma vida muito bem vivida. O mundo aos seus 
pés foi bem visitado, o céu para ti era sempre infinito. A 
luta em favor do meio-ambiente foi árdua e contínua. 
Tive muito muito privilégio de compartilhar tudo isso 
contigo durante uns 40 anos. Você nos deixou 
prematuramente, após uma batalha travada com 
determinação e garra, como era padrão em tudo o que 
você fez. Você deixou um buraco imenso que nunca 
vamos conseguir 
preencher. Seu lugar 
no meu coração é 
eterno. 

Segue em paz, 
meu amor, nas asas 
do vento”.

“Voar é muito mais do que simplesmente flutuar sobre os céus...Voar é sentir a leveza da 
vida, a suavidade da brisa, o valor da liberdade, o brilho da magia. Voar é ir além... Voar é abrir 

as asas da alma, acionar os motores do coração, navegar com intuição e coragem e ir em 
direção ao amor dentro de si, desvendando a verdadeira essência que és.” 

(Jackeline Gadotti)
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O capitão Elrey 
B o r g e  J e p p e s e n 
nasceu há 115 anos, no 
dia 28 de janeiro de 
1 9 0 7 .  Q u a n d o 
começou a voar, não 
e x i s t i a m  c a r t a s , 
auxílios à navegação 
ou controle de tráfego 
aéreo. Ir de A para B era 
fei to por pi lotagem 
(seguindo pontos de 

referência como trilhos de trem ou características do 
terreno) e acerto de contas (direções da bússola 
voadora e cálculos de tempo/velocidade/distância). 
No interesse da autopreservação, Jepp começou a 
fazer anotações de navegação e diagramas meticulo-
sos no que chamou de seu “Little Black Book”. Outros 
pilotos pediram cópias e, eventualmente, ele começou 

a vender notebooks 
por US$ 10 a unidade 
(equivalente a cerca de 
US$ 200 no dólar de 
h o j e ) .  N a s c e u  o 
"Manual de Via Aérea 
Jeppesen". 

Em meados da 
década de 1950, o 
negócio de gráficos de 
Jepp exigia toda a sua 
atenção e ele passou 
para a reserva depois 
de registrar milhares 

Jeppesen

de horas de voo. Jepp vendeu sua empresa em 1961, 
e a Jeppesen Sanderson, Inc. tornou-se parte da 
família Boeing em 2000.

A  J e p p e s e n 
imprimiu bem mais de 
um bilhão de folhas de 
papel em seu pico, até 
que as EFBs (Electro-
n i c  F l i g h t  B a g s ) 
portáteis surgiram, 
economizando mais 
de quatro bilhões de 
folhas de impressão 
(até 2019). Hoje, mais 
de 500 companhias aéreas e 300.000 pilotos profissio-
nais voam com Jepp em seus iPads diariamente.

 Obrigado, Capitão Jeppesen, por tudo o que fez 
pela aviação. A Jeppesen continua orgulhosa de 
continuar seu compromisso com a segurança e a 
qualidade hoje na Jeppesen Company.

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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Conheça a história do Inflatoplane, o avião inflável de uma fabricante de pneus

A ideia de um 
avião inflável pode 
parecer  est ranha, 
mas esse conceito foi 
testado em diferentes 
épocas.

E m  1 9 3 1 ,  o 
i n v e n t o r  n o r t e -

americano Taylor McDaneil foi o primeiro a propor um 
projeto desse tipo e construiu um planador inflável que 
era praticamente indestrutível. Construído quase 
inteiramente de borracha, o planador podia atingir o solo 
em alta velocidade e permanecia intacto.

McDaneil estava convencido de que os aviões 
infláveis eram o futuro. No entanto, ele ficou sem dinheiro 
antes que pudesse desenvolver totalmente o conceito. 
Nessa mesma época, aeronaves infláveis também foram 
desenvolvidas por engenheiros da antiga União 
Soviética.

O  p l a n o  d o s 
s o v i é t i c o s  e r a 
empregar planado-
res infláveis como 
u m  m e i o  d e 
transporte de baixo 
custo para entregar suprimentos pelo país. Um avião 
rebocador maior seria usado para puxar ao mesmo 
tempo vários desses planadores cargueiros e soltá-los 
um a um para o pouso em seus destinos. Porém, pouco 
se sabe sobre o resultado do projeto. 

Na década de 1940, os britânicos também testaram 
aeronaves infláveis. Apelidado de Flying Mattress 
(colchão voador, em inglês), o conceito era um avião de 
reconhecimento que poderia ser empacotado e 
transportado a bordo de submarinos ou tanques de 
guerra. O modelo foi exibido em eventos aéreos no Reino 
Unido, mas ele nunca ganhou uma versão definitiva de 
produção.

Todos esses projetos provaram que aeronaves 
infláveis podiam voar, mas não muito bem. O problema 
era que as estruturas de borracha inflada resultavam em 
aparelhos lentos e principalmente instáveis. Era 
necessário um material mais confiável e resistente.

Nos anos 1950, a fabricante de pneus Goodyear 
criou um novo tipo de material que prometia resolver os 
problemas estruturais dos aviões infláveis. Chamado de 
Airmat, ele era constituído de camadas de borracha 
reforçada entrelaçada em tecido de neoprene e fios de 
nylon.

 Ao longo da década de 1950, a Goodyear projetou 
uma série de aeronaves com estrutura de Airmat. Em 

anúncios de jornal, a 
fabricante de pneus 
apresen tava  seu 
avião inflável, que ela 
c h a m o u  d e 
Inflatoplane (avião 

i n fl á v e l ) ,  c o m o  u m 
modelo recreativo que 
poderia ser facilmente 
guardado no porta-malas 
de um carro. Mas foram 
os  m i l i t a res  que  se 
interessam pela ideia.

Durante a Guerra da Coreia, no início dos anos 
1950, centenas de aviões americanos foram derrubados 
atrás das linhas inimigas. Na maioria dos casos, os 
pilotos que conseguiam ejetar das aeronaves ficavam 
isolados por sua conta e risco no território hostil e muitos 
eram capturados ou executados quando tentavam 
escapar das patrulhas norte-coreanas.

Foi diante deste contexto que as Forças Armadas 
dos Estados Unidos se interessaram pelo Inflatoplane, 
embora ele não tenha participado do conflito na 
península da Coreia. Compacto e leve o suficiente para 
ser embalado numa caixa de 1,2 m³, o avião inflável 
poderia ser lançado de paraquedas no território inimigo 
próximo ao piloto abatido, que podia inflar rapidamente a 
aeronave, decolar num 
espaço curto e fugir voando 
para uma zona segura.

O  I nfla top lane  e ra 
inflado com uma bomba de 
ar manual ou então pelo 
próprio motor da aeronave, 
q u e  a c o m p a n h a v a  o 
“pacote” de resgate. Segundo dados da Goodyear, a 
aeronave precisava de apenas 8 psi para ser expandida, 
pressão inferior à necessária para encher o pneu de um 
carro. O processo todo, utilizando um bombeador 
mecânico, levava cerca de 5 minutos. 

Apesar do aspecto exótico e incomum, o avião de 
borracha tinha um desempenho interessante. A versão 
mais avançada do Inflatoplane (a Goodyear fabricou 
diversos modelos diferentes), o GA-466 alcançava 

velocidade máxima 
de 110 km/h e tinha 
autonomia de quase 
500 km.

O  a v i ã o  c o m 
estrutura de Airmat 
também era resisten-
te a projéteis de baixo 

calibre e mesmo alvejado ele continuava voando, pois o 
motor mantinha a pressão do ar estável na estrutura 
inflável.

A primeira versão do Inflatoplane fez seu voo 
inaugural em 13 de fevereiro de 1956, na sede da 
Goodyear em Akron, no estado de Ohio, nos Estados 
Unidos. Era o início de um programa de testes que 
duraria quase duas décadas, chamando mais atenção 
pela curiosidade do projeto do que por sua praticidade.

Após a Guerra da Coreia, a Marinha e o Exército dos 
Estados Unidos iniciaram estudos para desenvolver 
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formas de resgatar os 
militares isolados nas 
zonas de combate. 
Em 1959, cada uma 
d a s  c o r p o r a ç õ e s 
recebeu cinco aviões 
infláveis da Goodyear 
para avaliações. 

Em pouco tempo, o Inflatoplane demonstrou que 
não era seguro. No quarto mês de teste, um piloto da 
Goodyear, ao executar uma manobra brusca, forçou 
demais uma das asas, que dobrou e bateu na hélice do 
motor, que ficava posicionada acima da fuselagem, 
rasgando o Airmat. O avião imediatamente desinflou e 
virou uma massa de borracha em queda livre. O piloto 
conseguiu saltar de paraquedas da aeronave e sobrevi-
veu ao acidente.

Dois meses depois, um piloto de testes do Exército 
americano sofreu um acidente fatal. Segundo relatos da 
época, o avião inflável perdeu o controle após um cabo 
de acionamento das superfícies de comando ter saído da 
polia e forçado uma das asas ao encontro da hélice do 
motor (novamente, o mesmo problema), que a cortou.

Ainda no ar, uma parte da asa atingiu a cabeça do 
piloto, como ficou evidente nas marcas de seu capacete. 
O impacto lançou o aviador para fora do avião, que, 
provavelmente desacordado, não conseguiu acionar seu 
paraquedas e caiu no leito raso de um lago.

Os dois acidentes levantaram dúvidas sobre a 
segurança do Inflatoplane. Além disso, o conceito gerou 
outros questionamentos relacionados a sua praticidade. 
O avião inflável só poderia decolar a partir de campos 
abertos, o que inviabilizava sua utilização em terrenos 
montanhosos ou em mata fechada, como já era evidente 
nas missões de resgate na Guerra do Vietnã no início dos 
anos 1970.

Ao mesmo tempo que o Inflatoplane era testado, a 
indústria aeronáutica avançou de forma significativa em 
projetos de helicópteros, que se tornaram o principal 
meio de resgate de pilotos. Em 1962, a Goodyear 
encerrou a produção dos aviões infláveis, embora os 
militares americanos tenham continuado testando a 
aeronave até 1973, quando o programa foi encerrado em 
definitivo.

N o s  1 8 
anos de duração 
do pro je to ,  a 
G o o d y e a r 
f a b r i c o u  1 2 
p r o t ó t i p o s , 
sendo que dois 
deles permane-
cem preservados (e devidamente inflados) em museus 
de aviões na Filadélfia e em Washington, nos Estados 
Unidos. 

(cnnbrasil.com.br)

Há 17 anos uma incrível história da aviação era 'encontrada' na selva

Elaborada em 2005, a reportagem já foi vista por 
milhões de pessoas no You Tube e no Facebook. Trata-
se de uma emocionante aventura na selva mato-
grossense, digna dos melhores roteiros do cinema.

Em fevereiro de 2005, tomou-se conhecimento que 
um avião que estava desaparecido na região do Parque 
Nacional do Xingú havia 19 anos, tinha sido localizado 
por um trabalhador braçal que caminhava na mata.

O “mateiro’, que trabalhava em uma fazenda nas 
redondezas, disse que estava abrindo uma picada com 
um facão porque tinha se perdido na floresta, quando se 
deparou com a aeronave de prefixo JYM.

Tão logo conseguiu reencontrar o caminho, ele 
levou o caso ao conhecimento de um empresário da 
aviação em Matupá, que em uma pesquisa no site do 
antigo Departamento de Aviação Civil, hoje ANAC, 
descobriu se tratar de um avião que desapareceu entre 

os estados do Pará e Mato Grosso na década de 80 com 
o piloto José Chiquetto.

José Chiquetto estava sozinho na aeronave quando 
caiu na selva do Parque Nacional do Xingú na década de 
80.

A história ganha contornos de emoção, quando a 
esposa e o filho de Chiquetto são informados de que a 
aeronave tinha sido localizada.

Quando da queda, o filho do piloto tinha apenas 
cinco anos de idade.

Assim que soube da localização do aparelho em 
2005, Eduardo Chiquetto, já formado médico veterinário, 
e a mãe Ivone Chiquetto vieram de Goiânia onde 
residem, para aquela que se transformaria em uma 
aventura pela selva 
mato-grossense.

M ã e  e  fi l h o 
queriam ter certeza 
de que se tratava do 
avião de Chiquetto e 
t inham também a 
e s p e r a n ç a  d e 
e n c o n t r a r  a l g u m 
vestígio do piloto. 

Eduardo, Ivone e uma equipe de apoio, encararam 
uma missão que durou seis dias e que rendeu uma bela 
história. 

(nortaoagora.com.br)
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São José dos Campos ganha título de “Capital do Avião”

Algumas das mensagens recebidas 
nos 35 anos da ABUL

“Parabens. Difícil durar tanto tempo no Brasil. Tem 
que ter base mesmo. Parabéns” Cmte Luiz Claudio

“Parabéns A ABUL e a todos que construíram e 
fizeram dela essa importante Associação, que hoje é 
uma referência internacional em atuação no aerodespor-
to!” Cmte Milton Hossaka

“VIDA LONGA À ABUL, é nosso desejo. Parabéns.” 
Cmte. Sperb

“Parabéns à ABUL! Em especial ao Major Albrecht 
que por muito tempo travou muitas batalhas com o antigo 
DAC e agora com a ANAC sempre em prol do nosso 
aerodesporto.” Cmte. Ferreira

“PARABÉNS aos 35 de ABUL! PARABÉNS ao 
ALBRECHT por todos esses anos de dedicação e meu 
muito obrigado. PARABÉNS à essa diretoria que 

continua dentro do foco inicial da ABUL. PARABÉNS à 
todo nos por termos uma associação corda e forte em 
prol ao aerodesporto! Grande abraço a todos.” Cmte. 
Florêncio

A cidade de São José 
d o s  C a m p o s  ( S P )  f o i 
declarada “Capital Estadual 
da Indústria Aeroespacial – 
Capital do Avião”, por meio 
de uma lei estadual. O 

município abriga a sede da Embraer, o DCTA (Departa-
mento de Ciência  e Tecnologia Aeroespacial), o ITA 
(Instituto Tecnológico de Aeronáutica), e o Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais), além de diversas 
empresas do setor aeroespacial brasileiro.

A lei tem função simbólica e de reconhecimento ao 
setor aeronáutico.

A ideia de conceder o título honorífico a São José 
dos Campos é antigo, com diversas figuras públicas 
tendo defendido a ideia ao longo dos anos e teve como 
inspiração, o desejo e o legado do Engenheiro Coronel 

Ozires Si lva, fundador 
da Embraer.

“Com a Lei, a vocação 
de São José dos Campos foi 
chancelada pela população 
do estado de São Paulo, de 
modo que o campo está 
aberto para iniciativas semelhantes e que possam 
proporcionar melhores oportunidades para todos os 
cidadãos das cidades que desejam conquistar um lugar 
de destaque entre as cidades do Brasil”, destacou Ozires 
Silva. São José dos Campos se destaca há várias 
décadas como berço da inovação tecnológica brasileira.-
 Por todo o histórico da cidade, receber o título já seria um 
importante reconhecimento, mas esta lei tem como 
objetivo de chamar a atenção do Estado Brasileiro para a 
necessidade de incentivo e capacitação da indústria 
aeroespacial brasileira para a competição global.

Outra iniciativa em curso é o desenvolvimento do 
cluster aeroespacial brasileiro que representa segmen-

t o s  d i v e r s o s  d a s 
cadeias da indústria 
aeronáutica, espacial e 
d e  d e f e s a ,  q u e 
atualmente somam um 
faturamento anual na 
ordem de R$ 38,5 
bilhões (US$ 7 bilhões) 

e empregam 19 mil profissionais.
Mostra-se ao mundo que é em São José dos 

Campos que se desenvolve o “estado da arte” em 
tecnologia para o setor”.

 (aeromagazine.uol.com.br)
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Braguinha

Antonio Arthur Braga, o Coronel Braga da Força 
Aérea Brasileira e da Esquadrilha da Fumaça, ou 
simplesmente Braguinha para muitos, nasceu em 3 de 
fevereiro de 1932 na cidade de Cruzeiro, São Paulo.

Apesar de paulista, se dizia "um carioca de coração" 
e um apaixonado pelo bairro onde sempre viveu, 
Botafogo.

Entrou para a Força Aérea Brasileira em 1950 na 
Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) de 
Barbacena, Minas Gerais.

Em 1952, ingressou na Escola de Aeronáutica no 
Campo dos Afonsos, sendo declarado aspirante em 

1955. Prestou serviço como 
i n s t r u t o r  d e  v o o  e m 
aeronaves PT-19 e T-6. 
Nessa época já existia a 
Esquadrilha da Fumaça, 
criada em 1952, fruto da 
iniciativa dos instrutores do 
C a m p o  d o s  A f o n s o s , 

visando desenvolver nos cadetes o gosto pela acrobacia 
para o treinamento militar, utilizando justamente os 
aviões americanos T-6. 

Em 1959, aceitou convite da Esquadrilha e entrou 
para seus quadros. Em 1960, o então tenente Braga foi 
chamado para ser líder da Esquadrilha, que só foi 
oficializada em 1963, quando já fazia grande sucesso no 
país. Braga permaneceu por 17 anos, dos quais 12 em 
seu comando, tendo realizado mais de 1000 demonstra-
ções sem sofrer um único acidente.

Como resultado de campanhas de arrecadação e 
doação de seus amigos, em 1977 o Cel. Braga foi 
presenteado com o T-6 PT-TRB (de "Toninho Rio do 
Braço") — carinhosamente chamado de "Meu T-
Meinha", com o qual continuou a fazer acrobacias em 
shows aéreos. Com mais de 8 mil horas de voo apenas 

neste avião, tornou-se recordista mundial.
Após prestar serviços administrativos no DAC, o 

Cel. Braga passou a atuar como Oficial de Operações na 
diretoria do Museu Aeroespacial da FAB.

O Museu Aeroespacial tem em seu acervo a 
aeronave de matrícula FAB 1559, voada pelo Coronel 
Antônio Arthur Braga, recordista mundial de horas de voo 
em aviões T-6 e comandante da Esquadrilha da Fumaça.

O PT-TRB encontra-se em exposição no Hangar do 
Esquadrão de Demonstração Aérea (Esquadrilha da 
Fumaça), Academia da Força Aérea, em Pirassununga, 
Estado de São Paulo.

Faleceu aos 71 anos, no 
Hospital da Aeronáutica do 
Galeão. 

Uma das últimas fotos 
d o s  i n t e g r a n t e s  d a 
Esquadri lha da Fumaça 
ainda com os North American 
T-6, provavelmente em 1975, 
em Sorocaba, SP.

Destaque para o piloto civil Alberto Bertelli, que nas 
últimas apresentações da Fumaça ganhou um macacão 
de voo idêntico ao da Esquadrilha e se fazia presente 
com o seu Bücker Bü 131 prefixo PP-TEZ, porém por 
uma ação sem precedentes na FAB, o leme deste avião 
foi pintado de verde e amarelo e também pintado o 
prefixo militar FAB 07 visando facilitar seu trânsito nas 
bases aéreas e também ser reabastecido.

Além disso, Bertelli foi agraciado pelo então 
Ministério da Aeronáutica com o título de "Brigadeiro do 
Ar", condecoração somente aplicada a pessoas civis que 
lograram êxito e contribuíram sensivelmente para o 
progresso da aviação.

Da esq. para a dir.: Ten. Rizental, José Carrilho, na 
época presidente do Aeroclube de Sorocaba, hoje com 
86 anos, Maj. Land, n.i., Cap. Esp. Av. Farias (falecido 
ontem), Brig. do Ar Alberto Bertelli, Cap. Franco, Ten. Cel. 
Braga e Ten. Ribeiro Jr.
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Cursos gratuitos na área de aviação são oferecidos em São José dos Campos (SP)

A  F u n d h a s 
( F u n d a ç ã o  H é l i o 
Augusto de Souza) 
lançou no Aeroporto 
Prof. Urbano Ernesto 
S tumpf ,  o  p ro je to 
AeroCephas, que visa 
o f e r e c e r  c u r s o s 

gratuitos de qualificação profissional para atender 
necessidades do mercado da aviação em São José dos 
Campos.

Os cursos foram elaborados de acordo com as 
novas tendências do mercado de trabalho no município, 
com o objetivo de preparar candidatos para concorrer às 
vagas de emprego abertas pelo setor e oferecer 
continuidade formativa para aqueles que já atuam na 
área.

Inicialmente, serão oferecidos doze cursos nas 
modalidades presencial e EAD, voltados para a área da 
aviação e serviços correlatos, todos certificados pelo 
Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto 
de Souza).

O primeiro curso, de Ética Profissional na Aviação 
Civil (50 horas), começou em 8 de março, com a oferta de 

425 vagas nos cursos. As inscrições podem ser feitas 
pela internet, na página do Qualifica São José, ou pelo 
telefone 156.

Cursos oferecidos

Presencial:
1. Agente de Recepção em Aeroportos (40h)
2. Incoterms 2020 (40h)
3. Transportes Internacionais e Unitização de Cargas – 
Transporte Aéreo (40h)
4. O que são Ensaios não Destrutivos – END, na Aviação 
Civil (40h)
5. Inglês para o dia-a-dia (60h)
6. Assistente de Logística (160h)

EAD:
1. Assistente de Despachante Aduaneiro (200h)
2. Assistente de Serviços em Comércio Exterior (160h)
3. Ética Profissional na Aviação Civil (50h)
4. Importação: Rotinas e Procedimentos (80h)
5. Exportação: Exportação: Rotinas e Procedimentos 
(80h)
6. Familiarização Aeronáutica (30h)

 (aeroflap.com.br)

Avião fabricado em casa completa 50 anos

Um dos aviões 
experimentais mais 
populares do mundo, 
o RV da Van’s Aircraft 
completa 50 anos e 
s e r á  u m  d o s 

destaques do EAA Air Venture, em Oshkosh.
O projeto da série RV começou sendo comercializa-

do através de plantas para construção, tornando mais 
barato e fácil o acesso ao avião. O piloto-proprietário 
adquiria apenas as plantas do projeto, sendo responsá-
vel por confeccionar os componentes, além da instala-
ção de sistemas e do motor.

Com o sucesso de vendas a Van’s Aircrat passou a 
produzir o kit completo, onde o interessado comprava o 
avião que é vendido desmontado, com praticamente a 
totalidade dos componentes. Apenas motor e painel é 
que são vendidos separadamente, permitindo uma série 
de opções. 

Ainda que a venda de kits ou plantas já fosse algo 
consolidado, visto que a aviação começou exatamente 

a s s i m ,  c o m o  p o r 
e x e m p l o ,  c o m  o s 
projetos do Demoissele, 
de Santos Dumont, foi a 
Va n ’ s  A i r c r a f t  q u e 
ampliou o acesso em 

todo o mundo.
Atualmente o RV-14, o mais recente kit do fabricante, 

é um dos aviões experimentais mais sofisticados do 
mundo, em alguns casos superando modelos certifica-
dos. Anualmente a Van’s Aircraft vende mais de 400 kits 
por ano.

A Van’s Aircraft foi criada por Richard VanGrunsven, 
que iniciou seu negócio vendendo as plantas e alguns 
componentes do pioneiro RV-3. O avião foi desenvolvido 
por VanGrunsven com um projeto 
totalmente novo, ao contrário da 
maioria dos rivais que eram 
m o d e l o s  a p e r f e i ç o a d o s  o u 
simplificados de aeronaves já 
comercializadas. O baixo custo de 
aquisição e montagem ajudou a 
popularizar o conceito de homebuilt 
nos Estados Unidos e no mundo.

 “Embora os kits de aeronaves existam há mais de 
um século, foi há 50 anos que Richard VanGrunsven 
introduziu um modelo que levaria o movimento homebuilt 
para uma era em que as aeronaves kit se tornariam 
dominantes”, explicou Charlie Becker, diretor da 
comunidade de homebuilt da EAA.

Atualmente mais de 11 mil aeronaves já foram 
comercializadas, tornando a Van`s um dos fabricantes 
de maior sucesso no segmento. 

(aeromagazine.uol.com.br)

Van's Aircraft revolucionou o mundo da aviação e já entregou 11.000 aviões
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Leandro Silva Barbosa - Alta Floresta D`Oeste/RO
Kleber da Cunha de Souza - Nova Brasilândia D`Oeste/RO
Rubens Gimenez Rodrigues Filho - Poconé/MT
Eder Emidio Neves de Almeida - Alta Floresta D`Oeste/RO
Roberto Rodrigues de Souza Júnior - Campinas/SP
Douglas Soares Ribeiro - Itumbiara/GO
Flavio Oliveira da Costa - Paranaíba/MS
Giovanni Andrade Lima - Sobral/CE
Jessionilo Maciel da Costa Silva - Camaragibe/PE

9 novos sócios em março

NOVOS PILOTOS CPA EM MARÇO

Formados por Escolas Credenciadas ABUL
Thiago Molinari Avelino - CPA/AAFT - Itaituba/PA

Formados por CIAC – ANAC
Pedro Miglio - CPA/AAFT - Teófilo Otoni/MG
Cristian Alessandro Cestari  - CPA/AAFT - Rio Claro/SP
Francisco Henrique Martins Damaso - CPA/AAFT - Brasília/DF

Parabéns aos 
novos pilotos! 

Bons voos!

Balanço de processos CPA de março:
Emissão CPA – 08
ICPA – 04
Revalidação – 11
Transição - 02
Total – 25

Observações
Atualizados - 16
Exigências (não cumpridas) – 09

NOVO COLABORADOR EM MARÇO

NOTÍCIAS ABUL

CCABUL - Rio de Janeiro/RJ - Alex Oliveira Vasconcellos de Assis
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Dia 01  
Jorge Aparecido Barbosa Canto 
Antonio Jose Carneiro Campos 
Fabio Ribeiro Gómez De Sousa 
 José Lopes De Moraes Filho 

Dia 02  
Francisco Antonio De Paula Barros 
Angelo Intellicato Filho 
Stephan Klaus Radloff 
 Fabio Juliano Reis 
 Douglas Rodrigues Da Cunha

Dia 03  
Manoel Rodrigues De Andrade Junior 
Pedro Miglio 
Jose Wildner Pianizoli 
Kleber Da Cunha De Souza 
Lucas Meira Dos Anjos 

Dia 04 
 José João Auad Junior 
Sebastião Izidoro Filho 

Dia 05  
José Antonio Passi 
Jose Carlos De Sa 

Dia 07  
Roberto Helcer 

Dia 08  
Horst Artur Gerhard Hoffmann 
José Geraldo Abs Da Cruz Souza Pinto 
Luiz Antonio De Souza 
Odair Teodoro Tostes 
Francisco Das Chagas Moura 

Dia 09  
Luiz Barbosa 
Silvino Faustino De Medeiros Neto 
Wilson Alves Da Silva 
Claudio Rodrigues Cavalcanti 
Ricardo Ramires Pozza 

Dia 10  
José Luiz Belas Pereira 
Rogério Rocha Pimenta 
Toni Rogerio Bispo Do Rosario 
Davi Da Silva 
Paulo Ricardo Franskowiak Junior 
Miguel Pereira Severo Junior 

Dia 11  
Robinson Felix 
 Alexandro Cunhago 

Dia 12  
José Vitoriano Da Cunha Filho 
Flávio Tobias Acatauassu Nunes 

Dia 13  
Michael Brain Parker 
Gildazio Fernandes 
Paulo Roberto De Oliveira 
Marcos Kieling 
Alisson Ferreira Pires De Avelar 

Dia 14  
Márcio Hernane Barbosa 
Fernando José Perachi Boucinha 

Dia 15  
Ivan Roberto Martins Junior 
Marina Ramos Costa 

Dia 16  
Paulo Henrique Zillo 

Dia 17  
Joaquim Lopes Gomes 
José Dos Santos Reis 

Dia 18  
Marcus Vinicius Martins 

Dia 19  
Arnaldo Adam Wahl 
Wilson Manoel Lozano 
Deonir João Pauletto 
Alberto Eiji Otani 

Dia 20  
Steven Dabbah 
Leonardo César R. De Souza 

Dia 21  
Mauro De Souza Castro 
João Carlos Xavier Pereira 
Luiz Gongora 

Dia 22  
Ricardo Nobrega Teixeira 
Fernando Salomão Teixeira Ribeiro 

Dia 23  
Osmar Barboza Lhamas 
Adriano Barboza De S. Gonçalves 

Dia 24  
Antonio Aparecido Stefanin 
Sergio Simonsen 
Ivan Da Costa Nunes 

Dia 25  
Robert Bernhard Gysin 
Artur Henrique Alves Trindade 
Evaldo Barbosa Fires 

Dia 26  
Ladislau Ferreira Da Silva Neto 
Jorge De Barros Carvalho Junior 
Hugo Freire Muniz Junior 

Dia 29  
Anselmo Heidemann 
José Davi Viana Dos Santos 
Neri Francisco De Campos Neto 

Dia 30  
Benedito Angelo Carvalho Neto 
Telmo Machado Nunes 
Amaro Ribeiro Do Nascimento Júnior 
Fernando Pinto Vallada 
Renato Scatolin 
Alexandre Sanches De Barros 
Christyann Soares Simoes

SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE ABRIL
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE ABRIL
Dia 01  
MCABUL César Romero Macedo Da 
Silva 
MCABUL Maria Christiane Valéria Braga 
Braile 

Dia 02  
RTABUL  Fabio Juliano Reis 

Dia 03  
CCABUL  Willian Cristiano Macedo De 
Oliveira 
MCABUL Fábio Cicarelli De Almeida 

Dia 04  
MCABUL Diego Maestri 

Dia 05  
MCABUL Joviniano Francisco Da Silva 
Neto 

Dia 06  
CCABUL  Heitor Da Costa Antunes 

Dia 07  
MCABUL Barbara Carvalho De Hollanda 

Dia 08  
MCABUL Domingo Marcolino Braile 
CCABUL  Eduardo Braga Rocha 

Dia 09  
CCABUL  Rogerio Aman De Lima 

Dia 10  
CCABUL  Ricardo Velludo Morandini 
RRABUL,CCABUL Davi Da Silva 
CCABUL Everton Alves Ribeiro 

Dia 11  
CCABUL Alexandre Vissicaro 

Dia 12  
MCABUL Haroldo Almeida Santos 
Filho 
CCABUL Flávio Tobias Acatauassu 
Nunes 

Dia 14  
RRABUL,RTABUL,VIST Florencio 
Barlera Netto 
MCABUL Jorge Antonio Winckler 
MCABUL Carlos Algacyr Avelleda 

Dia 15  
CCABUL,RRABUL, RTABUL Jeovan 
Pereira De Alencar 

Dia 16  
RTABUL Paulo Cesar Espirito Santo 
De Souza 

Dia 17  
CCABUL Paulo Sergio Babler 

Dia 19  
RTABUL,CCABUL Wilson Manoel 
Lozano 
CCABUL Rodrigo Alcântara De 
Almeida 

Dia 21  
MCABUL João Carlos Xavier Pereira 
 CCABUL Airton Tadeu De Souza
RTABUL,VIST Dener Pereira De 
Araujo 

Dia 22  
RTABUL Francisco Cherutti Galindo 

Dia 23  
CCABUL Nelson José Ponzoni 
RRABUL,CCABUL Adriano Barboza 
De Souza Gonçalves 

Dia 24  
MCABUL Sergio Simonsen 
DELABUL Evaldo Barbosa Fires 

Dia 25  
DELABUL,CCABUL Artur Henrique 
Alves Trindade 
MCABUL Felippe Ferreira 
Fernandes Feitosa 

Dia 28  
CCABUL Antonio Werle Roman 

Dia 30  
RTABUL Benedito Angelo Carvalho 
Neto 
RRABUL,CCABUL Telmo Machado 
Nunes 
RRABUL,CCABUL João Roberto D 
Alessandri 
RTABUL Ivandir Jensen 
CCABUL,DELABUL Marco Antonio 
Ribeiro Da Silva 
CCABUL Gelio Alves E Souza 
RTABUL Sergio Antonio De Oliveira 
Neto

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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Selo ABUL
Objetivo: criar link on line de 

acesso entre a ABUL e empre-
sas, escolas credenciadas e 

p a rceiras, que doravante chamaremos 
d e PARCEIRA. Em nosso site, temos essa 
relação das PARCEIRAS, mas para acessa-las, precisa-se 
abrir nova página e digitar seus sites. 

Ao aderir ao selo ABUL, o nome da PARCEIRA nessa 
relação se torna um link que levará para o seu site. Em 
contrapartida, a PARCEIRA que adquirir esse benefício, 
deverá postar na sua página principal (home) o selo ABUL.  
Da mesma forma, se clicando no selo ABUL, abrirá a página 
da ABUL. Uma "troca de favores" que facilita o acesso 
digital, divulga de forma direta e sem custos para ambos.

EVENTOS



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
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Voo alto e veloz
D y n a m i c  W T- 9  R G 

Turbo, experimental, versão 
com trem de pouso retrátil. 

Cabeceira 13 da pista da 
Edra Aeronáutica, em Ipeúna, 
no interior de São Paulo. 

Piloto e instrutor Edilson Secco 
Surpreende a aceleração e a facilidade para deixar o 

solo do Dynamic com 2 a bordo. Com pouco mais de 45 
mph, o avião já apresenta sinais de sua inerente “vontade” 
de voar, dando pequenos saltos na pista de grama da Edra, 
lisa. 

No ar o WT-9 acelera rapidamente.
O sistema do flap é formado por uma alavanca que 

preenche praticamente todo o console central da cabine, e é 
operado em quatro posições distintas de ajustes, definidos 
por “dentes” e um sistema de molas que facilita a operação 
em voo. Na retração da posição de 15° para totalmente 
recolhido, percebe-se a resposta característica de arfagem, 
levando o nariz do avião para cima.

Nos ajustes finos do manete de potência, deve-se girar 
a alavanca no sentido horário para obter do motor mais 
potência e, no sentido anti-horário, para menor potência. 
Mas, quando o ajuste necessita de maior amplitude, é 
necessário apertar com o dedão um botão que destrava o 
manete e o deixa livre para movimentos.

A Edra Aeronáutica é um universo à parte em nossa 
aviação. Poucos lugares no mundo apresentam o nível de 
profissionalismo desta empresa brasileira do interior de São 
Paulo. Hoje são mais de 110 
funcionários que trabalham 
com o objetivo de fomentar a 
aviação de forma segura e 
acessível. O centro de 
treinamento para pilotos de 
helicópteros conta com 40 
funcionários e tem a vantagem de operar em aeroporto 
próprio, o que aumenta a imersão dos alunos, aliado ao 
elevado nível técnico do corpo técnico da empresa. O 

restante dos funcionários 
trabalha na área responsável 
pela linha de montagem e 
manutenção das aeronaves de 
asa fixa da marca. Uma delas é 
o já tradicional Super Petrel, 
projeto próprio que acaba de 
passar por um programa de 
certificação conjunta entre FAA 
e Anac para a categoria LSA/ALE. “Foi uma auditoria de 
certificação altamente criteriosa, inédita no Brasil, com a 
participação de três engenheiros da FAA”, explica o 
carismático engenheiro Rodrigo Scoda, que comanda a 
Edra Aeronáutica.

A empresa e a linha de montagem hoje entregam 
quatro aeronaves por mês. São três Super Petrel e um 
Dynamic a cada trinta dias, 
seguindo um r igoroso 
controle de qualidade. A 
l inha de montagem é 
padronizada para as duas 
aeronaves que utilizam 
diversos componentes em 
comum, como motores, acessórios de cabine e instrumen-
tos. O Dynamic é considerado um produto nacional, com 
63% da aeronave produzidos pela Edra, percentual que 
vem aumentando gradativamente, dando o título de única 
montadora no mundo, além da Aerospoll, a empresa que 
projetou e produz o WT-9, sediada na Eslováquia. Quando o 
comprador define o modelo e acessórios, um Dynamic é 
entregue pronto para voar num período entre oito e 10 
meses, segundo a Edra.

Na construção da estrutura são empregados “sanduí-
ches” de materiais compostos, tendo a fibra de carbono 
como principal matéria-prima

À distância, as linhas esguias do PU-SGF automatica-
mente remetem àquela sensação de velocidade. Trata-se, 
definitivamente, de um avião bonito e atraente, como já 
dizia lendário piloto de ensaios Fernando de Almeida, “se é 



Uma grande evolução, a começar pela partida, é que 
praticamente elimina aquela vibração característica da 
caixa de redução. No manete de potência há dois batentes. 
O primeiro se alcança levando o manete todo à frente e o 
segundo batente, retirando uma pequena trava e comple-
tando a potência. A principal proposta do Dynamic RG Turbo 
é voar alto e veloz.

O rendimento do 
Dynamic variando os 
ajustes de hélice e 
potência, num “range” 
de 5.100 rpm e 28 
p o l e g a d a s  d e 
potência, até 5.300 
rpm e 31 polegadas é 
na condição mais econômica, com uma VI de 135 mph, uma 
TAS de 165 mph (143 kt), um consumo entre 18 e 19 litros 
de avgas. No outro extremo, os valores aumentam para 143 
mph de velocidade indicada e 172 mph de TAS (150 kt), com 
um consumo de aproximadamente 22 litros por hora.

No painel, onde duas telas atuam como PFD/MFD e 
controle do piloto automático, há também GPS, switches de 
luzes e do turbo, controles do passo da hélice e do trem de 
pouso, rádio VHF e intercomunicador

Essa característica de asas de elevada razão de 
aspecto proporciona ao WT-9 uma condição altamente 
favorável, com uma “fluidez” admirável durante o voo. Isso 
somado ao trem de pouso retrátil dessa versão, que agrega 
características de estabilidade melhores do que às do seu 
irmão de trem fixo. Em outras palavras, o Dynamic RG é 
mais “firme”, e o piloto é capaz de interpretar essas 
características já nos primeiros minutos de voo com o trem 
recolhido. Apesar da condição de estabilidade, a manobra-
bilidade não é afetada, principalmente a baixas velocida-
des, como comprova-se nas operações de pouso e 
decolagem.

O perfil do estol é extremamente seguro, com um aviso 
sutil disparado imediatamente antes de se ultrapassar o 
ângulo crítico, e com queda suave do nariz. Em configura-
ção de pouso a velocidade é na faixa de 35 mph no estol.

Para quem está acostumado a comandos de compen-
sador elétricos ou aqueles manuais do tipo circular, pode 
estranhar o “manete” de compensador do Dynamic, mas o 
sistema é muito inteligente, e não atrapalha nas operações. 
São posições também definidas por “dentes” e a disposição 
d o s  c o m a n d o s  é 
excelente. Você encontra 
o manete de potência 
l o c a l i z a d o  n a  p a r t e 
inferior do painel, seguido 
pelo compensador, que 
está abaixo, no console 
central, e o freio logo atrás, dando uma sequência natural 
aos comandos. 

O modelo é único no Brasil, e talvez continue a ser. A 
categoria LSA não permite aeronaves com trem de pouso 
retrátil, e a nova regulamentação que definirá o futuro das 
aeronaves experimentais de projeto próprio, com rigoroso 
molde de qualidade, a IBR 2020, não abrange o Dynamic, 
pois trata de aeronaves com pesos a partir de 600 kg, sendo 
que esse é seu peso máximo de decolagem. 

(aeromagazine.uol.com.br)
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bonito, voa bem”. 
O Dynamic. com o 

trem de pouso retrátil é 
ainda mais vistoso. Uma 
verdadeira obra de arte 
moderna com absoluto 
cuidado voltado a reduzir 

ao máximo o arrasto de toda a estrutura, comparado ao 
acabamento de planadores de alta performance.

O propulsor é um Rotax 914 UL, versão “turbo” do já 
conhecido motor de quatro cilindros da empresa austríaca. 
À frente do grupo motopropulsor está uma imponente hélice 
Woodcomp bipá, de velocidade constante. Logo atrás da 
parede de fogo, encontra-se a área destinada ao paraque-
das balístico, opcional.

O trem de pouso é operado por um sistema eletro-
hidráulico com uma bomba que alimenta três servoatuado-
res. Esse sistema é fabricado pela “gigante” alemã 
Hoerbiger, que atua na área de atuadores hidráulicos, 
controles e outros sistemas. Todo o sistema de acionamen-
to do trem de pouso fica localizado abaixo do assento direito 
do Dynamic. Em caso de falha, o sistema é equipado com 
uma válvula de emergência que permite a distensão dos 
trens, retirando toda a 
pressão hidráulica. 
No caso de perda do 
sistema elétrico, o 
s i s t e m a  b a i x a 
automaticamente os 
trens.

Os tanques de 
combustível estão dispostos em seções no bordo de ataque 
das duas asas, próximos às raízes. As asas, por sua vez, 
são duas “peças” distintas, conectadas a uma seção central 
que faz parte da fuselagem e aloja o trem de pouso principal. 
Com capacidade total de 125 litros de combustível, os 
tanques totalmente cheios dão uma autonomia de até 6 
horas de voo, sem reserva, o que representa aproximada-
mente 1.500 km de alcance.

É possível entrar e sair da cabine sem pisar nos 
bancos, mas o ideal é utilizar o assento como um “step” para 
o acesso à cabine, como acontece na maioria dos aviões 
dessa configuração. Os bancos, num requintado estilo 
esportivo, são semirreclinados e extremamente confortáve-
is, com uma posição excelente para a pilotagem. Apesar de 
não ter ajuste de encosto para os bancos, os pedais podem 
ser ajustados em solo, antes do voo, o que confere um bom 
posicionamento ao piloto. O cinto é de cinco pontos. O 
painel, este composto por duas grandes telas da linha 
SkyView da Dynon Avionics, que atuam como PFD/MFD e 
controle do piloto automático, e um GPS Garmin 695 ao 
centro. O restante do painel está destinado aos switches de 
luzes e do turbo, controles do passo da hélice e do trem de 
pouso, além do rádio VHF e intercomunicador. Na lateral 
direita da cabine, há uma pequena tela, como as utilizadas 

para câmeras de ré em 
automóveis, com a câmera 
localizada na barriga da 
aeronave, sendo possível 
visualizar a operação de 
retração e extensão do trem 
de pouso.
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Zenith CH 701

P o u s a - s e  e 
decola-se realmente 
c u r t o  c o m  e s s e 
legít imo STOL que 
ap resen ta  s to l  de 
apenas 33 nós. Um 
parentesco imprová-

vel, mas, sim, o STOL CH 701 é primo de primeiro grau do 
Concorde. O elo dessa ligação é o engenheiro aeronáutico 
Chris Heintz, fundador da Zenith, fabricante desta simpática 
aeronave. Ele formou-se no Instituto Federal de Tecnologia 
de Zurique (ETHZ), na Suíça, e passou pela força aérea 
antes de trabalhar na Aerospatiale onde se envolveu em 
alguns projetos, dentre os quais justamente o do supersôni-
co anglo-francês. Nos tempos vagos, Heintz gostava de 
projetar suas próprias aeronaves, sempre construídas de 
forma a se conciliar custo reduzido e montagem artesanal. 
O pequeno avião pessoal recebeu a designação Zenith, por 
coincidência ou não, um anagrama de seu sobrenome, 
Heintz. Em 1969, após dois anos do início do projeto, o 
avião, com capacidade para duas pessoas, todo construído 
em metal e com asa baixa, realizou seu primeiro voo. Na 
ocasião, crescia o interesse no mercado por aeronaves 
vendidas como kits, que poderiam ser montadas na 
garagem de casa com alguma experiência e ferramental 
simples. Moldes detalhados e manuais de construção foram 
elaborados e oferecidos ao crescente número de interessa-
dos. Em 1973, Heintz mudou-se para o Canadá, passando a 
t r a b a l h a r  n a  d e 
Havi l land Canada 
como engenheiro no 
projeto do Dash 7. No 
ano seguinte fundou, 
na própria casa, uma 
pequena fábrica de 
aeronaves, a Zenair 
Ltd, que logo se consagrou pela qualidade de seus projetos. 
De olho no mercado “off airport”, Heintz projetou, em 1986, o 
STOL CH 701, modelo de dois lugares capaz de operar em 
terrenos não preparados. O projeto se valeu das vantagens 
de uma aeronave homologada com as características de 
ultraleve para operações de pouso e decolagens curtas.

A Aviação Brasileira Ltda. é a representante da Zenair 
no Brasil, com sede em Sorocaba (distante 90 km de São 
Paulo), que comercializa os kits da marca no país. Embora a 
ideia de construir um avião pareça irreal para muitos, o kit é 
simples, bastando alguma prática para começar a chapear 
as peças. A Aviação Brasileira oferece um workshop que 
auxilia os futuros proprietários a entender os processos de 
montagem. 

Basicamente, pode-se adquirir o avião de duas formas: 
kit completo ou kit de componentes adquiridos conforme se 
avança na montagem. O pacote completo inclui o airframe 

kit e o finishing kit, com 
valor total de aproximada-
mente US$ 25.000,00. O 
airframe kit vem com asas, 
nervuras, revestimentos já 
cortados e furados, tanque 
padrão, controles de voo, 
manual e CD ilustrado 

enquanto o finishing kit conta basicamente com os itens 
para terminar a montagem da estrutura, como trem de 
pouso com rodas de 6 polegadas, sistema de freio a disco, 
para-brisa, portas, cintos de segurança, braços e suportes 
das asas. Para completar o avião, o proprietário tem de 
comprar à parte o motor e os instrumentos em geral, que 
variam de preço conforme o modelo escolhido. Existem, 
ainda, alguns kits opcionais, como auxiliary wing tanks, 
cabin heater, led nav/strobe/position light, micro vortex 
generators for elevator, flutuadores e assim por diante, 
permitindo ao proprietário personalizar a aeronave de 
acordo com suas necessidades.

As linhas do CH 701 estão longe de ser belas para os 
padrões estét icos 
atuais, mas devem 
ser as mais copiadas 
do mundo. Existem 
centenas de projetos 
d e r i v a d o s  d e s t e 
layout básico ao redor 
do globo. O desenho 
simples é uma de suas características, o que torna este 
projeto tão fácil de ser montado e reproduzido.

Mesmo sendo um avião que pode ser literalmente 
montado em casa, a estrutura se mostra bastante robusta. 

Dentro do avião, fica claro que estamos em um 
homebuilt, com interior espartano e painel simples, mas 
provido dos principais instrumentos de voo e motor. Uma 
das características dessa aviação é permitir ao proprietário 
personalizar o painel de acordo com sua necessidade e a 
disposição para gastar.

O manete de potência, uma haste em “T”, prima pela 
sobriedade. Levando em conta a realidade operacional do 
CH 701, os bancos podem ser considerados satisfatórios, 
oferecendo algum conforto durante voos de curta duração.

O CH 701 é um avião voltado ao lazer, mesmo tendo 
vocação para apoiar aventureiros em regiões remotas do 
planeta.

O manual do CH 701 ressalva que a forma de operar 
em pistas curtas depende muito da experiência do piloto, 
que pode configurar o avião de acordo com a necessidade e 
sua técnica de voo. Evidentemente, as recomendações de 
tal nota requerem uma boa dose de cuidado ao serem 
adotadas, pois não adianta ir além dos limites mínimos do 
manual confiando apenas na própria experiência. Voar um 
STOL se assemelha à operação de qualquer avião da 
categoria, mas o ideal é ganhar experiência nesse tipo de 
aeronave antes de se deslocar para locais que realmente 
exijam máxima performance.

O CH 701 é um avião dócil, que explora perfeitamente 
as características STOL. Com 75% de potência, o alcance é 
de aproximadamente 330 km, com consumo médio de 16,2 
litros/hora, o que torna o 
modelo ideal para quem 
deseja uma aeronave 
para voar nos fins de 
s e m a n a  o u  q u e 
necessite operar em 
á r e a s  r e a l m e n t e 
limitadas. 

(aeromagazine.uol.com.br) 
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C o n s t r u í d o  e m 
alumínio dentro dos 
padrões LSA, o asa alta 
Amazon most ra -se 
u m a  a l t e r n a t i v a 
a t r a e n t e  a t é  p a r a 

pilotos-proprietários habituados a aeronaves homologadas.
A sede da mineira Aerobravo está localizada no 

Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte. 
Ao longo da última década, a empresa desenvolveu e 

construiu uma série de modelos experimentais, entregan-
do-os prontos aos seus clientes. Com a criação da categoria 
LSA (Light Sport Aicraft), o fabricante brasileiro de ultraleves 
manteve a proa de olho também nos adeptos da aviação 
homologada, que têm a oportunidade de reduzir custos sem 
comprometer a performance e a segurança, estas 
estabelecidas por normas do ASTM Internacional (órgão de 
normatização originalmente conhecido por American 
Society for Testing and Materials). O preço do Amazon, 
dependendo da configuração, pode chegar a R$ 211.000,00 
e o custo de sua hora de voo gira em torno de R$ 115,00, 
considerando manutenção, desgaste de pneus, consumo 
de combustível, troca de peças e assim por diante.

A linha de produção da Aerobravo, embora se limite a 
apenas um hangar, dispõe de uma estrutura bastante 
complexa, e muito organizada, respeitando um modelo 
similar ao adotado pelos maiores fabricantes aeronáuticos 
do mundo. Uma das marcas registradas da Aerobravo é o 
uso maciço de alumínio na maior parte de seus aviões, 
contrastando com a tendência atual de aplicação de 
compósitos. A empresa optou por fabricar aeronaves de 
chapas de alumínio por conta da facilidade existente no 
Brasil de manutenção e reparo. Nas oficinas do país não é 
difícil encontrar um bom ‘chapeador’ para reparar ou 
reformar uma aeronave construída de alumínio, o que ainda 

não acontece com 
aeronaves fabricadas 
de compósito. Além 
disso, o processo de 
construção é mais 
rápido e fácil, já que o 
ferramental e a mão 
d e  o b r a  p a r a  a 

p r o d u ç ã o  d e 
aeronaves metálicas 
têm mais disponibili-
dade no mercado.

C o m  a l g u n s 
aviões no portfólio, a 
Aerobravo optou por 
lançar um modelo totalmente novo, capaz de competir com 
as aeronaves importadas da mesma categoria a um preço 
mais baixo. Para quem já participou do desenvolvimento de 
um avião homologado, em que a expedição de todas as 
certificações leva alguns meses, surpreende saber que 
entre o projeto e o primeiro voo do Amazon foram necessári-
os cinco meses apenas, o que se deve à simplificação dos 
processos. A dispensa de campanhas e análises representa 
uma das principais vantagens dos LSA ao reduzir drastica-
mente o custo final e manter, em alguns casos, índices de 
segurança iguais ou até superiores ao de projetos 
homologados.

Apesar da campanha mais simples, o Amazon recebeu 
durante os testes melhorias que tiveram como foco 
aprimorar a performance aerodinâmica e o conforto para o 
piloto. Em relação ao primeiro protótipo, as principais 
alterações se concentraram na fuselagem, que incorporou 
um cone de cauda mais fino e aerodinâmico enquanto o 
para-brisa ganhou inclinação, para reduzir o arrasto. A 
envergadura ficou 80 cm menor e houve modificações no 
leme e no estabilizador vertical, com objetivo de se obter 
ganhos na eficiência aerodinâmica. Outra mudança 
importante na fase de testes aconteceu nos comandos, que 
se tornaram mais leves e eficientes com a introdução de 
rolamentos rod end. Assim como acontece com a maioria 
dos LSA, o Amazon oferece um pacote generoso de 
opcionais, que pode 
ser customizado de 
a c o r d o  c o m  a s 
necess idades  de 
cada proprietário. As 
o p ç õ e s  v ã o  d a 
configuração  dos 
i n s t r u m e n t o s  d o 
painel, incluindo sua localização, até as polainas do trem de 
pouso.

Amazon
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O manual básico de operações do Amazon, enviado 
previamente pela Aerobravo, possui excelente diagrama-
ção com informações claras e agrupadas de forma 
coerente. Chama atenção o fato de estar totalmente em 
português – o que é raro na aviação homologada –, 
aumentando, e muito, a segurança da operação, já que 

inúmeros pilotos da 
categoria LSA não 
possuem completo 
domínio do ing lês 
técnico da aviação. De 
qualquer  forma,  o 
manual oferece uma 
lista de abreviaturas 
em inglês com sua 

respectiva relação em português.
O desenho do projeto, marcado por linhas harmoniosas 

e elegantes, dá um ar imponente e esportivo ao Amazon. A 
qualidade da construção, com um acabamento impecável 
na montagem das peças e na pintura, revela-se na inspeção 
externa. Também se destacam algumas soluções 
empregadas pela Aerobravo, como o sistema de travamen-
to da porta aberta, que fica apoiada na asa por um pequeno 
gancho metálico. Simples e funcional. O belo conjunto da 

hélice tripá Warpdrive Nickel Edges garante um ar ainda 
mais imponente à aeronave. Também se destaca o uso de 
LED nas luzes estroboscópicas e de navegação. O interior 
do Amazon dispõe de bancos de couro na cor cinza e um 
painel que nada deve a modelos homologados recém-
lançados. Completam o acabamento carpetes bem 
instalados e forração dentro do esperado para um LSA.

Parece clara a estratégia da Aerobravo de oferecer ao 
mercado um experimental com as mais recentes soluções 
tecnológicas da indústria aeronáutica, obedecendo às 
normas da ASTM International determinadas para a 
categoria LSA, a um preço baixo e custo operacional inferior 
a aviões homologados com características similares. O 
Amazon alia performance de voo consistente, comandos 
dóceis e capacidade de operar em pistas curtas. 
Para le lamente,  sua 
construção metálica 
reduz os custos de 
manutenção e permite 
que o modelo tenha 
manutenção garantida 
em grande parte das 
oficinas do país.

 (aeromagazine.uol.com.br)
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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

Conta-se que Augusto Severo sempre teve 
certa fixação pela conquista de novos espaços. O 
seu caminho na aviação começou despretensio-
samente com a observação de aves planadoras e 
com a construção de modelos de pipas. Assim 
sendo, o seu interesse pela aeronáutica foi 
apenas uma consequência da sua personalidade 
obstinada e do desenvolver de pequenos gestos 
que vieram a transformá-lo em mais um grande 
nome da aviação.

O Mártir da Tecnologia Aeronáutica

Augusto Severo de Albuquerque Maranhão

Simplificação e racionalização tornam TFAC aderente à realidade do setor aéreo

Agrupadas por grau de complexidade, novas taxas entraram em vigor em 31/3. 

Não incidência de TFAC sobre o Certificado Médico Aeronáutico

Agência mantém compromisso com a simplificação dos procedimentos relacionados a seus regulados

NOTÍCIAS ANAC
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Você provavelmente já 
ouviu falar na Red Bull Air 
Race, tradicional competi-
ção de corrida aérea. Pois 
bem, a versão elétrica do 
campeonato, a Air Race E, 
estreará no ano que vem 

com sete equipes na disputa. Uma delas, a Nordic Air 
Racing Team, largou mais rápido na preparação e realizou 
na última sexta-feira (28) o primeiro voo na história de um 
avião de corrida 100% elétrico, após demonstrações no ano 
passado.

A Nordic entrou na pista com uma Cassutt 111M, 
popular entre os entusiastas de corridas aéreas por seu 
design simples. Para a jornada, a equipe trabalhou em um 
amplo processo de conversão, transformando a aeronave 
não apenas em um veículo 100% elétrico como tornando-o 
mais eficiente. Agora, a Cassutt conta com 170 kW de 
potência (228 cv) — mais do que o dobro do motor original, 
que tinha 100 cavalos.

R e a l i z a d o  n o 
a e r o p o r t o  d e 
Tonsberg (Noruega), 
o teste com o avião de 
corrida elétrico durou 
dez minutos. A bordo 
do veículo, o piloto 

norueguês Rein Inge Hoff atingiu velocidade de 180 nós 
(333 km/h) e completou quatro giros no aeródromo a 2 mil 
pés (cerca de 610 metros). Hoff também fez testes de voo 

Primeiro voo de avião de corrida 100% elétrico é realizado na Noruega

lento e controle para 
checar a estabilidade 
d a  a e r o n a v e , 
trabalhando com cerca 
de 50 a 60% de seu 
p o t e n c i a l .  To d a  a 
operação foi supervisi-
onada pela Autoridade de Ação Civil da Noruega.

Pesando 407 quilos, a Nordic aposta que o avião de 
corrida elétrico poderá atingir até 400 km/h, tornando-o o 
modelo mais rápido da indústria. A Cassutt 111M modificada 
também possui sistema de gerenciamento de bateria “de 
última geração”, de acordo com a equipe norueguesa, além 
de caixa e firewall desenvolvidos internamente.

A conversão foi concluída com a ajuda da Ansys, que 
desenvolveu softwares de simulação para o evento. 
Segundo a empresa, o software foi utilizado para otimizar o 
centro de gravidade do avião e o sistema de resfriamento de 
ar e desenvolver o compartimento de motor composto.

Como supracitado, 
é previsto que a Air 
Race terá início em 
2023, mas até então 
nenhum calendár io 
oficial do torneio foi 
anunciado. A empresa 
europeia Airbus, uma 
das maiores do planeta no setor aviário, é uma das 
acionistas do campeonato.

(olhardigital.com.br)

A fabricante sueca 
K o e n i g s e g g  é 
internacionalmente 
conhec ida  po r  so l-
uções técnicas disrupt-
ivas, como o 3-cilindros 
FreeValve de 600 cv 
q u e  v a i  e q u i p a r  o 
espor t ivo Gemera. 

Trabalhando também para evoluir o potencial elétrico 
dos hipercarros, a Koenigsegg desta vez saiu 100% da 
caixinha e concebeu um motor de apenas 30 quilos, o Quark 
EV – o seu primeiro movido a bateria.

De acordo com a publicação Charged, o motor combina 
construções de fluxo radial e axial, permitindo melhor 
equilíbrio entre torque e potência. Desta forma, o pequeno 
monstro é capaz de produzir até 335 cavalos de potência e 
em torno de 61 kgfm de torque. Na visão da fabricante, o 
motor elétrico com melhor relação torque-potência-peso na 
indústria.

“Motores pequenos com alta rotação podem ter maior 
potência de pico, mas eles precisam de transmissões na 
maioria das aplicações para atingir a rotação e o torque de 
saída desejados”, explica o fundador e projetista-chefe da 
Koenigsegg, Christian von Koenigsegg.

Nesse sentido, como o projeto do Quark trabalha tanto 

Com 335 cv, primeiro motor elétrico da Koenigsegg cabe dentro de uma mochila

com os benefícios de um design radial para a potência 
quanto axial para o torque, não há perda de energia.

Versão envenenada pode render até 670 cv de 
potência

Mas o Quark EV pode render ainda mais. Quando 
emparelhado com um inversor de seis fases, ele se torna a 
unidade de potência Terrier, que comporta até dois 
propulsores e produz 670 cavalos de potência. É com esse 
motor elétrico que a Koenigsegg pretende alimentar a 
versão do Gemera com quatro lugares.

“O Quark foi projetado para reforçar a faixa de baixa 
velocidade do Gemera onde é necessário, ou seja, para 
uma aceleração brutal”, explica Dragos-Mihai Postariu, 
chefe de design de motores elétricos da Koenigsegg, em 
nota. “O motor a combustão se concentra na faixa de alta 
velocidade. Em termos de desempenho, isso significa para 
o Gemera um enorme aumento de potência seguido por um 
contínuo impulso de velocidade-recorde até 400 km/h, sem 
perda de torque ou potência.”

Propositalmente fotografado ao lado de uma bebida 
energética de 330 ml, o motor elétrico da Koenigsegg chega 
para mostrar que tamanho não é tudo (a piada era prevista, 
vamos admitir). Depois de acoplá-lo ao Gemera de quatro 
lugares, a empresa sueca planeja vendê-lo também para 
aplicações aeroespaciais e marítimas. 

(olhardigital.com.br)
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A  E v e , 
e m p r e s a  d e 
m o b i l i d a d e 
aérea urbana 
da Embraer, 
i n i c i o u  o 
processo de 

obtenção de Certificado de Tipo (CT) para seu veículo 
elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla 
em inglês), ou “carro voador”, na Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac).

A certificação confirmará se o novo modelo de 
aeronave, que será produzido em larga escala, atende aos 
critérios legais de aeronavegabilidade.

Em nota, a fabricante brasileira de aeronaves 
informou que, com o processo, a Eve formaliza junto à 
Anac o compromisso “de demonstrar o cumprimento com 
os padrões técnicos internacionais e requisitos de 
aeronavegabilidade obrigatórios para a certificação”.

O eVTOL seguirá o processo de obtenção do 
certificado de tipo de aeronave na “categoria normal”.

“A Eve, com o apoio da Anac, dará continuidade às 
interações com as principais autoridades aeronáuticas 
estrangeiras, formalizando em breve o processo de 
validação do Certificado de Tipo de acordo com a sua 
estratégia global de negócio”, informou a subsidiária da 
Embraer.

Embraer inicia processo de certificação de “carro voador” junto à Anac

Em nota, o superintendente de Aeronavegabilidade 
da agência brasileira, Roberto Honorato, afirma que esse é 
um passo relevante.

“O processo que se inicia tem como objetivo alcançar 
os melhores padrões de segurança, de forma a permitir o 
acesso do eVTOL ao mercado global”, disse.

Para Honorato, ainda há muito a fazer do ponto de 
vista de regulação em relação à nova tecnologia e ao 
ecossistema de mobilidade aérea urbana.

O diretor de tecnologia da Eve, Luiz Felipe R. 
Valentini, afirmou que a formalização do processo de 
certificação dá continuidade às discussões já em curso 
com a Anac.

“Além de demonstrar o compromisso da Eve com o 
desenvolvimento do projeto, permite que, juntas, as 
instituições evoluam na definição dos requisitos e meios 
de cumprimento aplicáveis à certificação”, explica, na 
nota.

O “carro voador” da Eve pretende oferecer transporte 
confortável, com baixo ruído e zero emissões de carbono. 
Inicialmente, será tripulado e terá capacidade para quatro 
passageiros.

Com 17 parcerias anunciadas e 1,735 mil aeronaves 
na carteira de pedidos, avaliada em US$ 5,2 bilhões, a Eve 
projeta receita de US$ 4,5 bilhões em 2030 e participação 
de mercado de 15%.

A empresa mantém os planos de certificar seu eVTOL 
em 2025 e colocá-lo em operação comercial em 2026. 

(terrabrasilnoticias.com)
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Oferece descontos e benefícios aos sócios ativos e seus familiares.
Aumentam as parcerias mês a mês, novidades e inúmeras 

vantagens. 
Já temos 45 empresas 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.
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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

AEROTRACK – MONITORAMENTO REMOTO DE 
AERONAVES

Rio de Janeiro - RJ

DÁVALOS FLIGHT SOLUTIONS
São José do Rio Preto - SP

PILOT SHOP SOROCABA
Sorocaba - SP

CLÍNICA INEGRADA GODOY
Curitiba - PR

DECOLANDO NA BANCA
São Paulo - SP



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    

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 3.500 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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