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A Blainjett Aviation, uma startup que atua no ramo 
de tecnologias de propulsão, acaba de anunciar os 
resultados da primeira fase de testes do “hemi-rotor”, 
seu novo conceito de rotor mais aerodinâmico.

Segundo a empresa, há potencial para fornecer 
desempenho e eficiência nunca vistos para uma gama 
considerável de aeronaves da categoria VTOL 
(“Vertical Take-Off and Landing“, ou Decolagem e 
Aterragem Vertical).

Os testes de sustentação em todas as fases de 
voo, ou seja, desde a subida, cruzeiro e descida, foram 
promissores. Para Cary Zachary, presidente da 
Blainjett, trata-se de um “perfil de voo mais eficiente” 
do que qualquer VTOL atual.

Basicamente, a ideia da companhia é posicionar 
parte das hélices de sustentação dentro da fuselagem, 
incorporando uma série de aberturas na parte superior 
para facilitar o controle da aeronave.

Zachary diz que esbarrou na ideia durante o 

VTOL: CONCEITO DE ROTOR PROMETE REVOLUCIONAR 

O DESEMPENHO E A EFICIÊNCIA DAS AERONAVES

desenvolvimento da Horizon Aeronautics, um dos 
projetos de moto flutuante da empresa.

Por enquanto, a Blainjett está testando a novida-
de em um drone subdimensionado, no entanto, o 
plano é que a mesma configuração seja aplicada no 
futuro em modelos maiores e eVTOLs. 

Funciona assim: à medida que a aeronave 
transita do voo pairado para se locomover para frente, 
um conjunto de portas de ventilação superiores se 
fecham, diminuindo o arrasto e a perda de sustenta-
ção. No fim, o sistema atua quase como se fosse uma 
espécie de asa articulada.

Agora, o hemi-rotor vai passar por uma segunda 
bateria de testes. A Blainjett diz que está buscando 
parceiros para ajudar a dimensionar e validar o 
projeto. 

(olhardigital.com.br)

“Meu último repouso 
é no solo, mas céu 

é o meu lugar!!
(paixão em voar)”

Gracy Barbosa
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O ex 301st FS/332nd FG P-47 D-16 foi capturado 
quando seu piloto pousou acidentalmente no 
Aeroporto de Roma-Littorio, que estava sob controle 
do eixo em 29 de maio de 1944. O modelo D-16 era um 
modelo de edição limitada do Razorback que funcio-
nava com combustível 100/150 octanas.

Isso deu aos alemães a chance de avaliar o P-47 e 
ver o que eles pensavam sobre ele. Hans Werner 
Lerche foi o piloto de teste que teve que identificar 
seus pontos fortes e fracos.

 "... o P-47 era inferior ao Bf 109G e ao Fw 190A 
em altitudes abaixo de 15.000 pés e que as aeronaves 
alemãs tinham taxas de subida e rolagem visivelmente 
melhores. O Thunderbolt era bastante manco e lento 
perto do nível do solo, com uma velocidade máxima de 
apenas 310 mph."

 Lerche continua:
"Acima de 15.000 pés, o desempenho do 

thunderbolt melhorou constantemente até o ponto em 
que, entre 25.000 pés e 30.000 pés, ultrapassou o Bf 
109G em todas as áreas de subida e aceleração, o 
caça pesado era o dobro do peso de qualquer caça 
alemão. Fiquei surpreso para notar como o 
Thunderbolt se tornou vivo em altitudes mais altas.-
Graças ao seu turbosupercharger acionado pelo 
escapamento, o caça americano podia subir até 
36.000 pés.

O desempenho dos Thunderbolts em altitude e a 
capacidade de aumentar velocidades tremendas ao 
mergulhar, provaram ser seus maiores recursos em 
combate."

Em resumo, Lerche observou: "A força de um 
Thunderbolt em um mergulho foi particularmente 
impressionante. Isso foi tão bom, já que ele não era um 
grande caça de dog fights (combates aéreos), 
especialmente a 15.000 pés e abaixo".

 Este relatório não foi tendencioso. Hub Zemke 
disse:

 "Uma fera robusta com um motor radial de som 
para puxar você junto com o poder de fogo pesado o 
suficiente para mastigar um oponente de perto. No 
entanto, acelerava mal e não subia muito melhor."

O P-47 ALEMÃO

"No meu livro, você usa sua aeronave da maneira 
mais vantajosa possível. No mergulho, meu Deus, o P-
47 pode ultrapassar qualquer coisa. Por isso, fiz uma 
política no meu grupo de usar a tática de mergulho e 
zoom*. altitude, mergulhou no inimigo e depois voltou 
para alta altitude antes do próximo ataque. Tentar 
engajar com os Bf 109 ou Fw 190 em um duelo, 
especialmente abaixo de 15.000 pés, poderia ser 
suicídio - ele não estava jogando o jogo do nosso 
jeito."

Ao fundo da fotografia tirada dentro do hangar, 
você pode ver as asas de um P-51, no meio direito da 
foto. T9+LK foi um dos três P-47 capturados conheci-
dos. Os T9+FK e YF-U deveriam ser os outros.

O piloto de testes alemão Werner Lerche também 
voou com um P-51B capturado, com o qual ficou muito 
impressionado. Era o P-51B-15 "Jerry" pilotado por 
Thomas E. Fraser do 4º FG.

*Boom & Zoom é o nome de um estilo de jogo que 
visa uma aeronave atacante aproveitar um estado de 
alta energia para atacar (Boom) um alvo inimigo e 
evitar qualquer luta prolongada retornando imediata-
mente (Zoom) a uma altitude mais alta para conservar 
a velocidade e/ou altitude.
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O Brasil será o novo local de fabricação de aviões 
executivos austríacos, em um investimento estimado 
em até R$ 300 milhões e com a geração de até 1.300 
vagas de trabalho na região.

A fabricante Diamond Aircraft, fundada em 1981 
na Áustria e desde 2017 sob controle da chinesa 
Wanfeng Aviation, havia anunciado no final de junho 
que a sua representante oficial no Brasil, a gaúcha 
Aeromot, passaria a fabricar seus aviões sob licença. 
Agora, segundo reporta o InfoDiretas, nesta semana o 
contrato foi oficialmente assinado.

As duas empresas definiram que a planta ficará 
situada em um terreno que seria antes destinado à 

ASSINADO O CONTRATO PARA INSTALAÇÃO DA 

NOVA PLANTA DE FABRICAÇÃO DE AVIÕES NO BRASIL

fabricante de veículos Ford na cidade de Guaíba, no 
Rio Grande do Sul. O acordo foi assinado em uma 
reunião em São Paulo.

A Diamond começou a sua história fazendo 
planadores, mas cresceu e passou para aviões 
monomotores e depois bimotores, sendo a primeira a 
adotar, em larga escala, o uso de querosene de 
aviação (diesel) em seus aviões a pistão.

Os motores são feitos pela Austro, uma subsidiá-
ria que usa como base motores a diesel da Mercedes-
Benz. Além desta inovação, os aviões da Diamond 
têm fuselagem de fibra de carbono, reduzindo o peso e 
permitindo um design único. Suas asas alongadas 
como as dos planadores garantem um voo estável e 
um arrasto bastante reduzido.

Todos os aviões bimotores da empresa usam 
motor a pistão Austro com turbocompressor, que 
rodam com querosene de aviação comum (JET A1) e 
também o JP8, que é o querosene militar com aditivos 
e preparado para ser usado em motores de caças com 
pós-combustores.

No Brasil, a intenção é produzir o bimotor DA62. 
Ainda não há detalhes sobre o planejamento da 
implantação da fábrica e do início da produção. 

(aeroin.net)

PRIMEIROS SIMULADORES DE VOO

No início da aviação, existiam poucos aviões de 
dois assentos para instrução.

Muitas vezes o aluno recebia instruções no solo e 

decolava sozinho para aprender as técnicas de voo na 
prática.

Para dar uma primeira ideia de como os controles 
funcionavam foram criados os primeiros simuladores 
de voo.

Voar começava como uma grande aventura, 
antes de se tornar uma habilidade técnica.



LUTO: MORRE UM GÊNIO EM NOVO HAMBURGO: O INVENTOR 

DO AVIÃO GAÚCHO, UM SUCESSO EM TODO O PLANETA
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O engenheiro aeronáutico e criador do avião 
gaúcho que chegou a ser exportado para o mundo, 
Claudio Barreto Viana, morreu aos 90 anos. Viana 
faleceu na madrugada de 8 de setembro, no mesmo 
dia da morte da Rainha Elizabeth II.

 Viana havia sido internado dia 7, após se sentir 
mal onde residia, em Novo Hamburgo. Segundo a filha 
do engenheiro, Maria Alice, ele faleceu no Hospital da 
Unimed, na cidade. "Nosso guerreiro cansou e 
descansou. Um brinde a ele que adorava uma festa e 
se foi uns dias antes da sua festa de 91 anos", postou a 
filha em seu Facebook, ao comunicar a partida do pai. 
O engenheiro completaria mais um ano em 11 de 
setembro.

"Ele estava contando os dias para fazer uma 
"borracheira" como ele dizia. Festa e bebida. Ele 
adorava comemorar os aniversários", recorda Maria 
Alice. O engenheiro tinha mais um filho, Claudio 
Roberto, e três netos.

Viana fundou a empresa Aeromot, que tinha seu 
parque industrial na Zona Norte de Porto Alegre, onde 
foram desenvolvidos e fabricados modelos de 

motoplanadores usados por segmentos de seguran-
ça, para treinamento militar e para aviação privada, 
como aeroclubes, inclusive com unidades vendidas a 
diversos países, como os Estados Unidos, para uso 
privado e treinamento de pilotos da Força Aérea norte-
americana.

Dois dos seus aviões ficaram muito conhecidos, o 
primeiro deles o Ximango, criado no fim da década de 
1980. Outro era o Guri. A empresa foi uma das 
precursoras na estruturação do setor e também 
chegou fabricar componentes de aeronaves para 
fabricantes, como a Embraer e do exterior, e prestou 
serviços para a gaúcha Varig, que não existe mais.

Em 2007, Viana vendeu a Aeromot Aeronaves e 
Motores S/A para um grupo de Belo Horizonte. Este 
mesmo grupo anunciou este ano a construção de uma 
fábrica no Estado.

"O engenheiro Viana, como era chamado, foi um 
grande empreendedor que alavancou a indústria 
aeronáutica no RS através do Grupo Aeromot, que 
atuava nas áreas de manutenção, produção de 
componentes aeronáuticos e na produção de 
componentes aviônicos", reconheceu, por nota, a 
AEL.

Viana tem uma trajetória singular. Ele fez parte da 
primeira turma de engenheiros aeronáuticos formados 
no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em 
1950. Antes de montar seu próprio negócio, o 
precursor do ITA foi diretor de manutenção da Varig.

Foi para um livro que a empresa israelense está 
produzindo que o "engenheiro Viana" deu o que deve 
ter sido um dos seus últimos depoimentos e que estará 
no livro "Construindo o futuro da Defesa", sobre os 40 
anos da AEL Sistemas, a ser lançado no fim deste ano.

AVIÃO DE PASSAGEIROS TOTALMENTE ELÉTRICO FAZ SEU PRIMEIRO VOO

O primeiro avião de passageiros totalmente 
elétrico do mundo decolou com sucesso. A empresa 
israelense Eviation Aircraft lançou com sucesso o 
Alice na manhã de terça-feira do Aeroporto 
Internacional Grant County, em Washington, nos 
Estados Unidos. O avião de emissão zero viajou a 
uma altitude de 3.500 pés para seu voo inaugural de 
oito minutos.

“Isso é história”, disse Gregory Davis, presidente 
e CEO da Eviation. “Não vimos a tecnologia de 
propulsão mudar na aeronave desde que passamos 
do motor a pistão para o motor a turbina. Foi na década 
de 1950 que foi a última vez que você viu uma 
tecnologia totalmente nova como essa se unir.”

Com tecnologia de bateria semelhante à de um 
carro elétrico ou de um celular e 30 minutos de 
carregamento, o Alice, de nove passageiros, poderá 
voar por uma hora e cerca de 440 milhas náuticas, 
equivalente a 814 quilômetros. O avião tem uma 
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O ‘NOVO CONCORDE’ TERÁ 5 MILHÕES DE GALÕES DE 

COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL AO ANO PARA TESTES

A Boom Supersonic, a empresa que está 
desenvolvendo o avião comercial mais rápido do 
mundo, otimizado para velocidade, segurança e 
sustentabilidade, anunciou nesta sexta-feira, 23 de 
setembro, que assinou um acordo de compra de 
combustível sustentável de aviação (SAF) com a AIR 
COMPANY, empresa que cria produtos carbono-
negativos a partir de Co2.

Como parte do acordo, a Boom comprará até 5 
milhões de galões de AIRMADE SAF anualmente 
durante a duração do programa de teste de voo do 
Overture, avançando os compromissos de zero-
líquido nas emissões da empresa.

velocidade máxima de cruzeiro de 250 nós, ou 460 
km/h. Para referência, um Boeing 737 tem uma 
velocidade máxima de cruzeiro de 946 km/h.

A Eviation foi fundada em 2015 e tem impulsiona-
do o Alice desde então. A empresa espera usar as 
informações coletadas durante o voo de terça-feira 
para revisar os próximos passos e entregar aeronaves 
aos clientes até 2027 – embora a Eviation alerte que o 
plano está sujeito a alterações.

“Na verdade, geramos, francamente, terabytes de 
dados com os sistemas de aquisição de dados que 
tínhamos na aeronave, então vamos levar algumas 
semanas e revisá-los para ver como a aeronave se 
comporta em relação aos nossos modelos e nossas 
análise”, disse Davis. “A partir daí, entenderemos o 
que precisamos fazer a seguir.”

A empresa diz que espera trabalhar no desenvol-
vimento de uma aeronave certificada pela FAA, 
agência americana de aviação, até 2025, seguida por 
um ou dois anos de testes de voo antes de poder 
entregar Alices aos clientes.

Três versões diferentes do Alice estão em fase de 
protótipo: uma variante “commuter”, uma versão 
executiva e uma especializada para carga. A configu-
ração de passageiros acomoda nove passageiros e 
dois pilotos, além de 385 quilos de carga. O projeto 
executivo tem seis assentos de passageiros para um 

voo mais espaçoso, e o avião de carga tem 450 pés 
cúbicos de volume.

Mas a jornada do Alice em direção à decolagem 
não foi sem problemas. Atormentado por atrasos, o 
Alice deveria voar originalmente em 2021. A Eviation 
enfrentou rotatividade de executivos e uma série de 
problemas climáticos que impediram o progresso dos 
testes, adiando as datas de decolagem e anunciando 
lançamentos de frota por anos. A companhia aérea 
CapeAir espera colocar uma frota em serviço até 
2023, servindo rotas em Boston e Cape Cod, mas as 
Alices compradas enfrentaram atrasos. A DHL e a 
empresa de fretamento aéreo GlobalX, com sede em 
Miami, também anunciaram planos para comprar o 
avião.

 (istoedinheiro.com.br)

Segundo a fabricante aeronáutica, seu projeto 
Overture transportará passageiros com o dobro da 
velocidade da aeronave comercial mais rápida de 
hoje, operando com 100 % de SAF.

Usando uma tecnologia proprietária semelhante 
que imita a fotossíntese para criar seu etanol de 
consumo, a AIR COMPANY desenvolveu e implantou 
seu processo de etapa única para a produção de 
combustível derivado de CO2 usando eletricidade 
renovável, chamado “SAF de energia para líquido”.

“Combustível de aviação sustentável é funda-
mental para viagens supersônicas sustentáveis, e 
combustível feito de CO2 é o caminho mais escalável 
para SAF abundante”, disse Kathy Savitt, presidente 



da Boom Supersonic. “Estamos ansiosos com essa 
parceria com a AIR COMPANY para impulsionar o 
programa de testes de voo do Overture com 100% 
SAF.”

“A AIR COMPANY e a Boom Supersonic são duas 
empresas que estão dando passos reais em direção a 
um mundo da aviação marcadamente diferente”, 
explicou o CEO da AIR COMPANY, Gregory 
Constantine. “Trabalhar com a Boom Supersonic para 
oferecer o primeiro SAF de energia para líquido 
disponível comercialmente foi um casamento inc rível 
de duas empresas com visão de futuro, prontas para 
melhorar o mundo em que vivemos e voamos. 
Estamos ansiosos por uma longa parceria e estamos 
entusiasmados em compartilhar mais inovações à 
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medida que o relacionamento continua.”
A Boom também foi a primeira fabricante de 

aeronaves a assinar o Amazon Climate Pledge em 
2020, comprometendo-se a atingir as metas do 
Acordo de Paris até 2040. 

(aeroin.net)

VOA PELA PRIMEIRA VEZ O NOVO MODELO 

DE AERONAVE QUE A GOL VAI USAR NO BRASIL

A Vertical Aerospace, empresa aeroespacial e de 
tecnologia especializada na aviação de emissão zero, 
anuncia nesta segunda-feira, 26 de setembro, que 
sua aeronave VX4 decolou pela primeira vez neste 
último fim de semana.

Com o voo deste eVTOL (sigla para aeronave 
elétrica de decolagem e aterrissagem na vertical), um 
protótipo em escala real e pilotado, a Vertical afirma 
que se torna a primeira empresa britânica a iniciar 
ensaios em voo com uma nova aeronave em mais de 
20 anos, com base em pesquisas de historiadores da 
aviação.

Espera-se que o programa de ensaios em voo 
continue por vários meses, completando diferentes 
etapas que envolverão atingir altitudes e velocidades 
mais altas e demonstrar a transição do voo vertical 
para o horizontal.

Engenheiros e técnicos de voo assistiram 
enquanto o piloto-chefe de ensaios, Justin Paines, 
assumiu os controles para a decolagem inaugural da 
aeronave, com os oito conjuntos de hélices levantan-
do a aeronave do solo no impulso de pairar, enquanto 
amarrada ao solo para segurança.

Após completar a missão, Paines disse: “Este 
teste representou o culminar de muitos meses de 
preparação por uma equipe enorme, e estar no 
controle do VX4 pela primeira vez foi uma honra e um 
momento de orgulho para todos nós”.

A empresa afirma que, ao contrário de muitos de 
seus concorrentes, decidiu realizar seus primeiros 
ensaios em voo com um piloto a bordo para provar que 
poderia atender aos mais rigorosos padrões de 
segurança. Para isso, a Vertical Aerospace recebeu 
aprovação regulatória na forma de uma “Permissão 
para Voar” da Autoridade de Aviação Civil (CAA) do 
Reino Unido, após demonstrar que o teste poderia ser 
realizado com segurança.

A licença e os resultados positivos desses 
primeiros ensaios permitem que as equipes da Vertical 
avancem com confiança em sua missão de certificar o 
VX4 até 2025. A empresa planeja que a aeronave leve 
um piloto e quatro passageiros e tenha um alcance de 
até 100 milhas (160 km) com a capacidade de cruzeiro 
a velocidades de cerca de 150 milhas por hora (240 
km/h) e uma velocidade máxima de 200 milhas por 
hora (322 km/h).
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As 6 etapas do programa de ensaio em voo, com 4 já concluídas

A empresa já recebeu mais de 1.400 pré-
encomendas condicionais de algumas das principais 
companhias aéreas, operadoras, locadoras e grupos 
turísticos do mundo, incluindo Virgin Atlantic, 
American Airlines, Japan Airlines e Air Asia, e anunciou 
recentemente que a American Airlines se comprome-
teu condicionalmente a fazer um pré-pagamento para 
suas primeiras 50 entregas do VX4, um forte voto de 
confiança da indústria.

No Brasil, a Gol Linhas Aéreas, em conjunto com o 
Grupo Comporte, uma entidade de seu acionista 
controlador, anunciou, em setembro do ano passado, 
que assinaram um protocolo de intenções não-
vinculante com a grande empresa de leasing Avolon 
para aquisição e/ou arrendamento de 250 aeronaves 
VX4.

E mais recentemente, em jun ho deste ano, foi 
anunciada uma grande parceria, entre a Avolon, a 
Corporación América Airports, a Gol, o Grupo 
Comporte e a Vertical Aerospace, com o objetivo de 
explorar os requisitos de infraestrutura para trazer o 
voo de passageiros em eVTOL para o Brasil nesta 
década.

Stephen Fitzpatrick, fundador e CEO da Vertical, 
também comentou sobre o sucesso do primeiro voo: 
“Este momento representa um pequeno passo para a 
Vertical Aerospace, mas é um salto gigantesco para a 
aviação britânica. Por mais de 100 anos, o Reino 
Unido tem sido líder global em aviação e hoje, no 
século 21, a Grã-Bretanha está liderando o mundo no 
desenvolvimento de aeronaves com zero carbono”.

O programa de testes da Vertical também é 
apoiado pelo Aerospace Technology Institute, um 
programa da indústria do governo do Reino Unido 
projetado para promover tecnologia transformadora 
no transporte aéreo. 

(aeroin.net)
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NOTÍCIAS ABUL

Anderson Dias Falleiros - Maracaju/MS

João Victor de Freitas Braga - Cuiabá/MT

Wendell Julian Souza - Cáceres/MT

Thiago Almagro Vivaldini - Hortolândia/SP

Alessandro Roratto - Santo Ângelo - RS

José Renato Silva - Tijucas/SC

6 NOVOS SÓCIOS EM SETEMBRO

NOVOS PILOTOS CPA EM SETEMBRO
FORMADOS EM ESCOLAS CREDENCIADAS ABUL

Caio Moraes Mello Vitalli - Avanhandava/SP

Ênio Antonio Vitali - Avanhandava/SP

Parabéns aos 
novos pilotos! 

Bons voos!

BALANÇO DE PROCESSOS CPA DE SETEMBRO:

Emissão CPA – 09
Revalidação – 23
ICPA - 01
Transição - 03
Total – 36

Observações
Atualizados - 19
Exigências (não cumpridas) – 02
Em trâmite - 15

NOVOS COLABORADORES EM SETEMBRO
CCABUL  - Joinville/SC -  Maicol Peterson G de Almeida
RTABUL  - Pontes e Lacerda/MT - Jonathan R. Ribeiro

Selo ABUL
Objetivo: criar link on line de acesso entre a ABUL e 

empresas, escolas credenciadas e parceiras, que 
doravante chamaremos de PARCEIRA. Em nosso site, 
temos essa relação das PARCEIRAS, mas para acessá-
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 pá
gina 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.
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Dia 01  
Joeli Da Rocha Cristo
Bruno Bilate Sbano
Luciano Soares De Souza

Dia 02  
Edson Cavalcanti De Oliveira

Dia 03  
Carlos Roberto Caneschi
Geraldo Rodrigues De Castro
Marcos Antonio Dos Santos Silva
Gabriel Vespasiano Quintela

Dia 04  
Alichandre Fumio Sakashita
Francisco Enaldo De Souza
Felipe Pinelli Pedalino Costa
Edimar Schissl

Dia 05  
Edilson Secco
José Eduardo Pires Do Rio Ribeiro

Dia 07  
José Ribamar Dos Santos

Dia 08  
Phillips Antônio Da Costa Lemos
Robert Probst Purnhagen
Paulo César Rovaron
Jonas Dos Santos López
Leriston Bolognezzi Leão

Dia 09  
Mateus Rossato

Dia 10  
Roberto Luiz Marcon
Petrucio Nesio Tumelero

Dia 11  
José Carlos Da Conceição
Julceir Reginaldo Ramos
Bruno Jose Forcela
Gabriel Anthero Dos Reis Good God

Dia 12  
Norberto Luís Zanelatto

Dia 14  
Jose Albuquerque Portela
Dietmar Bomm
Josiel Miranda
Leonardo Souza Barroso
Jair Antonio Michelutti Vieira Da Silva

Dia 15  
Alfredo Sergio Nogueira Da Silva
Wagner Rosadia Figueroa

Dia 16  
Roberto Costa Rabelo
Andre Toledo De Albuquerque

Dia 17  
João Rodrigues Da Silva Filho
Josdanei Carneiro Silva

Dia 18  
Arthur De Assis Mello
Alexsandro De Oliveira
Jaison Fernando De Souza
Charles Zauza
Rademax De Araújo Pinto Barbosa

Dia 19  
Roberto Wypych Junior
Marcos Gonçalves Viegas
Jorge Michael Souza Barroso 
de Almeida Pereira

Dia 20  
Antonio Alexandre Moreira
Jair Campos Dias
Wellington Sprovieri Campos
Ciro Julio Schmitt
Marcelo De Araujo Barros

Dia 21  
Milton Parron Villega
Rodrigo Arthur Prestes Law
Miguel Antonio Abbud Neto
Renato Rafael

Dia 22  
Antonio Adolpho De Almeida Souza
Moacir Antônio Hendges
Carlos Frederico De Oliveira Pereira
Robson Giglio De Souza
Daniel Chadud Matoso
Glauko Onesimo Siscati
Rubens Gimenez Rodrigues Filho

Dia 23 
Luis Fernando Setem
Joao Anderson Braga

Dia 24  
Joacir Rodrigues Dos Santos Junior
Eder Gutierres
Augusto Beliene Ramos Vieira

Dia 25  
Esdras Rodrigues Silva
Marcos Waldir De Ávila

Dia 26  
Lauro Sueo Suzuki
Luis Augusto Foloni
Clayton Wlagmir De Almeida

Dia 27  
Cléo Clóvis Boeck

Dia 28  
Marcos Tadeu Figueiredo Santos
Lucas Mira De Souza

Dia 29  
José Alípio Fernandes Da Silveira
José Belarmino Xavier De Melo
Cristopher Emanuel de C. Tomazini

Dia 30 
 Alan De Moura Morrison
Edson Jose Chagas Ribeiro
Giovanni Andrade Lima
Edu Cristian Neuber Reis

Dia 31  
Euclides Goncalves Junior
Fernando Antonio Grecco Junior
Gustavo May Lima

SÓCIOS
ANIVERSARIANTES
DE OUTUBRO
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COLABORADORES ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
Dia 01  
RRABUL,CCABUL Carlos Maia Prisco 
Teixeira

Dia 02  
CCABUL Sergio Cizenando Bozoni

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

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

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

Dia 07  
CCABUL Fernando Da Silva Almeida

Dia 08  
RRABUL Jonas Dos Santos López

Dia 09  
CCABUL Agostinho Gomes De Ornellas
MCABUL Mateus Rossato

Dia 10  
CCABUL,RTABUL,VIST Wagner Franco de 
Sousa Assis

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

Dia 17  
MCABUL Josdanei Carneiro Silva

Dia 19  
CCABUL Carlos Monteiro De Sousa

Dia 21  
RRABUL,CCABUL Sergio Ricardo 
Braz Miranda

Dia 24  
MCABUL Milena Sales Macedo 
Pauletti
MCABUL Carolina Ravanini Neves

Dia 25  
MCABUL José Evaldo Ribeiro Soares

Dia 26  
MCABUL Paulo Roberto Bueno
CCABUL Vladimir Santos Vieira

Dia 27  
MCABUL Dionisio Chiaratto Filho

Dia 28  
RRABUL,CCABUL Marcos Tadeu 
Figueiredo Santos

Dia 29  
CCABUL Wagner Dias De Moraes 
Sobrinho

Dia 30  
CCABUL Marco Antonio Magalhães 
Monteiro
MCABUL Soraia Aracele Lozano

Dia 31  
RTABUL Enock Coutinho 
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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EVENTOS AÉREOS DE SETEMBRO

EVENTOS AÉREOS FUTUROS
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COM TECNOLOGIA “VERDE”, DIRIGÍVEIS 

PODEM REVOLUCIONAR TRANSPORTE AÉREO

“Esse não é o dirigível do seu avô.” É assim que a 
startup norte-americana H2 Clipper se apresenta ao 
mercado. A superioridade comparativa faz referência 
aos zepelins do passado, máquinas altamente 
inflamáveis e poluentes, movidas a gás propano. A 
empresa com sede na Califórnia tem grandes 
ambições em relação ao mercado de transporte aéreo 
de cargas: promete revolucionar o setor com um 
dirigível atualmente em fase de testes que ganhou o 
apelido de “Pipeline in the Sky” (algo como “Oleoduto 
Aéreo”). O projeto usa células de hidrogênio como 
combustível e permitirá aos poderosos motores 
elétricos percorrer distâncias de mais de 9.500 km a 
velocidades de até 280 km/h.

O veículo, porém, não será movido apenas com o 
uso de gases. Afinal, o hidrogênio ainda é um 
elemento inflamável. O produto será usado para gerar 
energia e, com isso, mover os motores elétricos. “O 
hidrogênio é muito mais leve do que o ar o que facilita 
que o dirigível se mantenha em elevação”, explica 
Filippo Fogaccia, professor de Química do Colégio 
Mackenzie. Essa tecnologia possibilitará o transporte 
de até 150 toneladas de carga útil ou 7.500 metros 
cúbicos – 8 a 10 vezes mais espaço de carga do que 
qualquer outro cargueiro aéreo, e mais rápido do que 

Versões modernas dos zepelins, os dirigíveis movidos à energia limpa poderão 
transportar até 150 toneladas de carga e devem revolucionar o sistema de transporte aéreo

os cargueiros marítimos.
Apesar de os números divulgados pela empresa 

serem impressionantes, Fogaccia explica que a 
técnica de usar o hidrogênio como aliado não é 
revolucionária, já que há iniciativas até no setor 
automotivo para implementar seu uso. “Ao contrário 
dos combustíveis fósseis, o resíduo que o hidrogênio 
produz é vapor de água”, diz. Além das mudanças 
para o meio ambiente, a H2 Clipper diz que os custo do 
transporte de carga deverá ser quatro vezes menor do 
que o atual, o que poderá até reduzir os preços de 
determinadas mercadorias ao consumidor final. A H2, 
no entanto, terá concorrência: a britânica Hybrid Air 
Vehicles desenvolve o projeto Airlander, dirigível 
semelhante ao Clipper, que atuará no setor de 
transporte de cargas e também no de passageiros. Em 
breve, veremos novos gigantes nas nuvens.

Passado perigoso

Não é possível falar 
sobre d i r ig íve is  sem 
lembrar da tragédia de 
Hindenburg, em maio de 
1937,  que matou 37 
pessoas. Após realizar 
mais de 62 voos bem 
sucedidos, o luxuoso 
modelo LZ-129 pegou 
fogo pouco antes do 
pouso. Por causa de um vazamento de gás, foi 
completamente destruído pelas chamas em menos de 
um minuto. Registrado em vídeo, o desastre chocou o 
mundo e acabou com a indústria de dirigíveis.

 (istoe.com.br)
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Há 60 anos, a Cessna lançava aquele que viria ser 
a verdadeira lenda da aviação geral leve, a pistão: O 
modelo 210.

A aeronave, considerada por muitos como o rei 
dos monomotores a pistão, nasceu em 1959 e 
começou a ser vendida como modelo 1960 e até 1986, 
último ano de produção, sofreu constantes evoluções 
que a deixaram com um razoável espaço interno, 
grande capacidade de carga (leva, em suas versões 
mais recentes, 6 pessoas,  e mesmo com os tanques 
de combustível totalmente cheios, ainda fica abaixo do 
peso máximo de decolagem), amplo envelope de 
centro de gravidade (ajuda e muito no carregamento), 
rusticidade de operação, aliado a um razoável 
desempenho de pista e uma ótima velocidade de 
cruzeiro, 352 km/h.

Tais características a tornaram uma aeronave 
cobiçada por fazendeiros, pilotos privados que 
operam sua própria aeronave, pilotos de garimpo e 
pasmem, até mesmo contrabandistas e traficantes de 
entorpecentes, sendo uma aeronave inclusive 
cobiçada por ladrões de aeronaves!

GÊNESE

 Na segunda metade dos anos 1950, a Cessna 
não tinha uma aeronave à altura do lendário 
Beechcraft Bonanza. Até mesmo a Piper Aircraft, até 
então um fabricante de aeronaves convencionais no 
estilo tubo-e-tela (leia-se derivados do Piper Cub) já 

estava lançando o 
m o d e l o  P A - 2 4 
Comanche.

A Cessna possuía 
apenas os modelos 
172, cujo primeiro voo 
completou 65 anos dia 
12 de junho último (em 
breve falaremos do 
modelo 172, o avião 
mais produzido no 
mundo) e os seus 
irmãos mais potentes, 
os Cessnas 180/182, 

CESSNA 210: O MITO COMPLETA 60 ANOS
UMA AERONAVE QUE SE TORNOU UMA VERDADEIRA LENDA, O OBJETO DE DESEJO DE PILOTOS NO MUNDO TODO

de (trem de pouso convencional e trem de pouso 
triciclo, na ordem), ambos dotado do robusto, 
confiável e suave motor Continental O-470 de 6 
cilindros, 7,7 L e 230 hp, mas sem o apelo (e o 
desempenho) de uma aeronave de trem retrátil.

É neste contexto que em 1959 a Cessna desen-
volve o modelo 210, um quadriplace em sua essência, 
um Cessna 182 com trem de pouso retrátil.

Dotado um motor ligeiramente mais potente, o 
Continental IO-470 de injeção mecânica indireta, o 
protótipo do 210 possuía leme reto, semelhante aos 
182 então produzidos. O grande desafio dos 
engenheiros, no entanto foi como recolher o trem de 
pouso!

Nas aeronaves de asa alta, ou se observa os 
longos trens de pouso partindo das asas (vide o caso 
do Rockwell Aero Commander 500) ou as pernas do 
trem de pouso muito próximas entre si, recolhendo na 
fuselagem (vide o caso do Lockheed C-130 Hercules e 
do ATR) mas nenhuma dessas soluções era possível 
no pequeno Cessna – havia de ter uma altura livre do 
solo mínima (o Commander 500 praticamente “raspa” 
no solo) e colocar os trens de pouso junto da fusela-
gem também não era alternativa.

Assim, a Cessna desenvolveu um interessante (e 
complicado!) sistema de recolhimento das lâminas 
Wittman de trem de pouso em um sistema que 
praticamente desarma as pernas do trem de pouso 
principal e as guarda na fuselagem, numa operação 
bonita de se ver. O sistema era hidráulico com a 
bomba acionada pelo motor da aeronave.

A versão 210D, introduzida em 1964, no entanto, 
ganhou um ligeiro incremento nas dimensões da 
cabine e a adição de dois assentos, tornando-se uma 
aeronave para 6 pessoas, ainda que os dois últimos 
assentos fossem bastante pequenos, adequados para 
duas crianças, como em certas minivans e SUV de 
sete lugares atuais.

O motor Continental IO-470 sai de cena e em seu 
lugar entra o IO-520, também de 6 cilindros contrapos-
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tos, 8,5 L e 285 hp contínuos, sendo que é nesta 
versão que a empresa adota o nome Centurion como 
designação oficial do modelo

Da versão D derivou o irmão de trem fixo 
denominado Cessna 205, aeronave antecessora de 
outra lenda, o Cessna 206, uma verdadeira “Kombi” 
com asas!

Em 1966, a Cessna lançou a versão T210F, com 
motor TSIO-520. Embora produzindo os mesmos 285 
hp, o supercarregamento do motor permitiu um melhor 
desempenho em altitude, em especial acima de  8 mil 
pés.

A grande modificação no modelo 210, no entanto, 
veio em 1967 quando a Cessna abandonou a 
estrutura de asas com montantes externos, adotando 
um modelo do tipo cantilever (engastada) com 
longarina integral.

Foi com um T210G que em 13 de maio de 1967 
Walter Cable estabeleceu o recorde de altitude para 
aeronaves leves classe C1c, com peso máximo de 
decolagem entre 1.000 e 1.750 kg, atingindo uma 
altitude de nada menos que 42.344 pés (12.906 m — 
algumas fontes, no entanto, dizem que ele chegou a 
43.699 pés ou13.319 m). A aeronave era de série, cuja 
única modificação foi envolveu mudanças no 
turbocompressor.

Um Cessna T210G semelhante ao utilizado por 
Walter Cable para conquistar o recorde de altitude em 
sua categoria.

Vale a menção de que o recorde anterior pertencia 
ao mesmo Walter Cable quando voando com um 
T210F (asa com montantes), sem qualquer modifica-
ção, chegou a 39.344 pés!

A versão H da aeronave teve sua capacidade de 

combustível incrementada de 65 galões americanos 
para 90 galões americanos (246 L e 341 L, na ordem) 
mas foi em 1970 que o 210, na versão K assume a sua 
forma definitiva

Com incremento no tamanho de sua cabine, 
torna-se uma aeronave efetivamente para 6 pessoas. 
O trem de pouso principal ganha uma maior bitola e 
passa a ser do tipo tubular, permitindo que o pneu 
fique recolhido numa posição mais recuada melhoran-
do o espaço para bagagem e, em 1972, na versão L, o 
sistema de trem de pouso passa a ser do tipo eletro-
hidráulico (a bomba deixa de ser acionada pelo 
motor), mais confiável e menos sujeito a falhas, além 
da hélice de três pás, sendo esta a versão mais 
produzida, com 2.070 unidades, sendo que é a partir 
dessa versão que o 210 passa a ser conhecido como 
Centurion II.

De 1972 até 1984 o Cessna 210 recebeu 
pequenas melhorias, a maior parte delas relacionadas 
a novas versões do motor Continental (permitindo um 
maior período de revisão geral (Time Between 
Overhaul) e a aprimoramentos no mecanismo do trem 
de pouso, que na versão N (1978), deixa de ter as 
problemáticas portas do alojamento.

Em 1978 surge a versão pressurizada do Cessna 
210. Denominada P210, a aeronave não tinha um 
grande diferencial de pressurização, mas permitia 
voos mais altos que os 10.000 pés (3.000 m) regula-
mentares para voo sem oxigênio. Desse modelo foram 
produzidos 874 aeronaves até 1986.

A melhor safra do Cessna 210, no entanto, é 
também a mais rara delas: a versão R (210R/T210R e 
P210R). Surgida em 1985, foi produzida até 1986 e o 
seu maior destaque fica por conta de um incremento 
de envergadura em 60 cm, assim como do estabiliza-
dor.

Devido à grande capacidade de carga da 
aeronave, com amplo passeio de centro de gravidade, 
as forças envolvidas no manche em arfagem (levanta-
mento do nariz) eram elevadas, fato que foi soluciona-
do na versão R, tornando sua pilotagem muito mais 
agradável do que nas versões anteriores compara-
vam-no com um caminhão.

O motor, embora conservasse o mesmo IO-520 
(TSIO-520 no turbocarregado) passa a fornecer 310 
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hp (325 hp no turbocarregagado) de potência por até 
cinco minutos. Os modelos anteriores eram limitados 
a 300 hp e 310 hp respectivamente.

Infelizmente, devido à crise enfrentada desde o 
início da década de 1980 pela chamada aviação geral, 
a Cessna em 1986 tira de linha toda a sua linha de 
aeronaves leves com motor a pistão e com isso o 210 
sai de cena, totalizando 9.240 unidades produzidas. 
Em 1996, a Cessna relança sua linha de monomoto-
res, todavia o Centurion ficou de fora, deixando a 
aeronave ainda mais cobiçada, em especial nas suas 
versões N e R, de poucas diretivas de aeronavegabili-
dade no tocante ao trem de pouso.

A ultima safra: o modelo 210R. Observe as pontas 
de asa arredondadas, característica exclusiva desse 
modelo.

A judicialização de todas e quaisquer causas 
relativas aos direitos do consumidor que tomou conta 
dos Estados Unidos nos anos 1980 e subsequentes 
elevou de maneira acentuada os custos da aviação, 
inibindo a inovação e empurrando muitos para 
chamada aviação experimental e inibindo a produção 
de aeronaves certificadas.

No Brasil, depois do fim da reserva de mercado de 
aeronaves leves, surgido em 1975 e que durou até 
1990 (apenas a Embraer poderia suprir esse mercado, 
com aeronaves Piper montadas na fábrica da Neiva 
em Botucatu, SP), foram importados muitos Cessnas 
210 usados, inclusive alguns T210R, objeto de desejo 
de muitos pilotos.

 (autoentusiastas.com.br)

NOTÍCIAS ANAC

ANAC lança novo Portal de Legislação
Página foi completamente reformulada e inclui melhorias na ferramenta de busca e organização de normas por temas

RAB Digital oferece novos serviços para usuários 
da aviação civil 

Lançado em abril deste ano, o Registro Aeronáutico Brasileiro em formato digital facilita 
a operação de mais de 20 mil aeronaves registradas no país

Lei do Voo Simples prevê novas regras para cadastro e operação em áreas não 
cadastradas

Aprovada para desburocratizar o setor aéreo no país, medidas buscam permitir maior mobilidade e aumento de 
conectividade aérea
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ENTENDA POR QUE A ESQUADRILHA DA FUMAÇA RARAMENTE

 USA FUMAÇA COLORIDA EM SUAS APRESENTAÇÕES

Os voos da Esquadrilha da Fumaça – oficialmente 
conhecida por Esquadrão de Demonstração Aérea 
(EDA)  – sobre Brasília e Rio de Janeiro, no último 
Sete de Setembro, marcaram o retorno da fumaça 
colorida nas cores da bandeira nacional e até uma 
manobra inédita no mundo. 

As belas apresentações também levantaram 
questionamentos, especialmente se a fumaça 
colorida e a nova acrobacia farão parte dos ‘displays’ 
comuns da Esquadrilha, cuja missão maior é repre-
sentar a Força Aérea Brasileira (FAB). 

Resgate
As apresentações no Dia da Independência não 

foram as primeiras do EDA com o material colorido, 
mas sim as primeiras com o A-29 Super Tucano. 
Fabricado pela Embraer, o turboélice de ataque e 
treinamento é usado pelo time desde 2015, quando 
substituiu o T-27 Tucano. 

A primeira aeronave a despejar a fumaça colorida 
pelo EDA foi o T-24 (CM-170) Fouga Magister, o 
primeiro e único jato da equipe, usado entre 1968 e 
1972. Posteriormente, a fumaça colorida voltou a ser 
usada com o T-27 Tucano, mas apenas em ocasiões 
especiais, tais como os desfiles de Sete de Setembro 
em Brasília. 

Logística

Segundo o Capitão Bezerra, #6 da Fumaça, as 
apresentações no DF e RJ marcam a recuperação de 

uma antiga capacidade da equipe. A fumaça com as 
cores da bandeira chama mais atenção, abrilhantando 
as demonstrações e reforçando um dos valores da 
equipe: o patriotismo.

Outro destaque foi a troca de fumaça em voo. Os 
aviões foram adaptados com um chaveamento no 
painel. Quando acionado, a aeronave pode trocar da 
fumaça branca para colorida. 

No entanto, assim como o T-27, a fumaça colorida 
será usada apenas em demonstrações especiais. Co-
nforme explicado pelo aviador, o uso do fumo colorido 
traz mais dificuldades às demonstrações, já que 
aumenta a pegada logística da equipe. 

O processo de geração de fumaça ocorre da 
mesma forma para as ‘duas fumaças’: um óleo 
vegetal, biodegradável, é pulverizado diretamente no 
escapamento direito. Em contato com os gases 
quentes, o óleo evapora e se torna fumaça. 

Para fazer a fumaça colorida, a Esquadrilha 
precisa importar um óleo específico para isso. A 
fumaça ganha cor assim que o material é queimado no 
escapamento, através de uma reação química. No 
entanto, esse óleo tem uma viscosidade diferente, 
com uma tendência de aderir aos materiais mesmo 
depois de queimado, o que suja a fuselagem do avião. 

“A longo prazo, se você não tomar cuidado, os 
produtos químicos desse óleo podem causar um 
problema de corrosão”, conta o aviador.

A equipe toma duas medidas para evitar isso. A 
primeira é que os aviões são polidos pelos Anjos da 
Guarda – como são chamados os mecânicos do EDA 
– com uma camada espessa de uma cera especial, 
para evitar que os resíduos grudem na fuselagem. A 
segunda é que depois das apresentações com fumaça 
colorida, os aviões são lavados imediatamente. “A 
gente encera, usa, depois remove a cera e lava a 
aeronave.”

Além disso, o oficial diz que o EDA precisa 
transportar os latões de óleo até o local da apresenta-
ção. Ele explica que as aeronaves não voam com o 
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material nos reservatórios, já que “isso pode aumentar 
a probabilidade de algum entupimento em válvula. 
Então a gente precisa ter o óleo na localidade.” 

Esses dois fatores significam mais material e mais 
militares a serem transportados em uma única 
demonstração, aumentando a logística envolvida. “O 
produto, evidentemente por ser importado, é um 
pouco mais caro que a fumaça branca. Então temos 
todos esses óbices“, completa Bezerra. 

Novas manobras

Como mencionado no início do texto, uma nova 
manobra apresentada no Rio de Janeiro também 
chamou bastante atenção. Bezerra conta que ela 
ainda não tem nome, mas foi apelidada como 
‘DNAzão’, em referência à acrobacia DNA. Mas assim 
como a fumaça colorida, essa manobra também está 
reservada às ocasiões específicas.

O DNAzão envolve oito aeronaves, uma a mais 
que as sete tradicionalmente usadas pela equipe. 
Novamente, envolve mais logística. Ela consiste em 
seis A-29 voando na formação Espelhão (três aviões 
em voo normal, com outros três em voo de dorso). 
Logo atrás, mais dois A-29 voam em torno da trilha de 
fumaça, formando uma espiral. 

“O DNAzão foi uma ideia que tivemos para 
valorizar a fumaça colorida”. Bezerra destaca que, 
apesar de similar às manobras de outros times de 
demonstração, como os britânicos Red Arrows e o Al-
Fursan emiradense, o DNAzão é único por ter o 
espelhão, o que torna a manobra ainda mais inédita. 

Sobre a adição de novas acrobacias ao currículo 
do EDA, o piloto explica que isso é algo raro. “Ou você 
imagina algo novo e estuda a viabilidade daquilo, ou 
vemos uma manobra já feita por outro time e busca-
mos adaptar aquela ao que é possível ser feito com o 
A-29. Mas é muito raro.” 

Por outro lado, a equipe altamente treinada busca 
sempre melhorar suas apresentações. Bezerra conta 
que a Esquadrilha tem adaptado as manobras em 
maior ou menor grau, a fim de aprimorar a visualização 
e o efeito causado no público. Isso inclui alterações 
nos parâmetros de ângulo, tempo e velocidade nas 
acrobacias. “A gente faz adaptações o tempo todo 
para que o display seja cada vez melhor.” 

Como visitar a equipe

Por fim, além de se apresentar pelo Brasil e o 
Mundo, a Esquadrilha da Fumaça recebe visitantes 
em sua sede. A equipe tem como “casa” a Academia 
da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP). 

Conforme informado no site do EDA, todos os 
visitantes devem atentar às orientações da AFA e 
realizar o cadastro prévio. O passo-a-passo pode ser 
encontrado no site da AFA:
www2.fab.mil.br/afa/index.php/agende-sua-visita. 

(aeroflap.com.br)

AIR SPORTS
Inscreva-se na Revista 

Eletrônica do Cmte. Laert 

Gouvêa no You Tube.

Semanalmente apresenta 

temas diferentes, abordando 

atrativos assuntos da aviação.
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CONHEÇA O BRIGADEIRO POR TRÁS DA CRIAÇÃO DO ITA

O Brigadeiro Casimiro Montenegro Filho esteve 
por trás da criação do CTA, do ITA e da Embraer

Lembrava, embora ainda em pensamento, o árduo 
caminho que teria de percorrer para satisfazer o que 
estava se tornando uma verdadeira obsessão: 
“Qualquer projeto nacional deve começar pela 
Educação”, costumava repetir. É quase natural dividir a 
presença de Montenegro no cenário da aviação 
nacional em duas fases distintas. A primeira marcada 
pelas conquistas territoriais, vitais para a integração 
nacional.

A segunda como empreendedor, inovador e 
conciliador, em uma nova era que participaria do 
surgimento do ITA (Inst i tuto Tecnológico de 
Aeronáutica), do CTA (Centro Técnico Aeroespacial) e, 
mais tarde, da Embraer.

Em 1931 o então tenente Montenegro integrava o 
Grupo Misto de Aviação comandado pelo major 
Eduardo Gomes, originário da Artilharia. Voava como 
observador aéreo. Foi Montenegro, já conceituado 
instrutor de voo, que ensinou o major a voar e passar da 
Artilharia para a Aviação. Ele estabeleceu forte 
amizade com seu comandante e o aproximou do então 
comandante do Campo dos Afonsos, coronel Plínio 
Raulino, A empreitada tornaria completa a missão a que 
se propunham os sete aspirantes do Realengo: 
desbravar fronteiras, transportar correspondências e 
medicamentos, e prover apoio e integração a núcleos 
populacionais muitas vezes remotos e isolados.

O Correio Aéreo Militar, mais tarde CAN (Correio 
Aéreo Nacional), proposto pelo major Eduardo Gomes 
e os tenentes Casimiro Montenegro Filho e Antonio 
Lemes da Cunha, foi formalizado em 12 de junho de 
1931 com o voo inaugural Rio de Janeiro – São Paulo, 
transportando malotes postais. O que deveria ser uma 

missão de rotina transformou- se em um voo emblemá-
tico. Junto com Nelson Freire Lavenére- Wanderley, 
Montenegro decolou do Campo dos Afonsos deman-
dando São Paulo a bordo do biplano Curtiss “Fledgling” 
K263, conhecido carinhosamente como “Frankenste-
in”.

Fica a dúvida se a fama se devia à feiúra ou pelo 
fato de o avião canibalizar peças de outros — prática 
não tão rara na atual aviação comercial. O voo alongou-
se por 5 horas e chegou a São Paulo ao cair da noite.

Grupo de pilotos no Campo de Marte, em 1936: 
Montenegro é o primeiro, da esquerda para a direita

Procuraram na escuridão o Campo de Marte e, não 
o encontrando, preocupados com a reserva de 
combustível, acharam um espaço verde convidativo 
para o pouso — era o Hipódromo da Mooca. 
Simplesmente pularam o muro, tomaram uma 
condução até o centro da cidade e entregaram os 
malotes no edifício dos Correios, enviando um 
telegrama à base, confirmando o cumprimento da 
missão pioneira.

Montenegro participou da revolução de 1930 
aliando-se ao movimento liderado por Getúlio Vargas, 
vendo em seu futuro regime o modernismo, a necessi-
dade de novos conceitos, a modificação da ordem 
social e outros produtos do conservadorismo do 
governo Washington Luiz. Valores que, anos à frente, 
deixariam sua marca no cenário aeronáutico e 
aeroespacial do País.

No período de 1931 a 1936, Montenegro serviu em 
São Paulo como comandante do Núcleo do 2º 
Regimento de Aviação — mais tarde, 4º Comar — 
sendo responsável pela construção de uma pista 
pavimentada no Campo de Marte, a primeira do País.

A era do Educador Montenegro tinha idéia fixa com 
relação ao imperativo de se criar no País um núcleo de 
excelência para a formação de engenheiros aeronáuti-
cos e um centro de pesquisas e desenvolvimento. 
Estas demandas visavam à auto-suficiência na 
fabricação de aeronaves e ao atendimento às necessi-
dades específicas das aviações militar e civil.
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A primeira turma de sete oficiais aviadores formada 
na Escola Militar de Realengo, em 1927.

O comandante do Núcleo, então capitão 
Montenegro, participou de perto da fabricação do EAY 
“Ypiranga”, o primeiro avião fabricado no Brasil 
(considerado o pai do Paulistinha), que saiu das 
oficinas da Empresa Aeronáutica Ypiranga, em 
setembro de 1935. Quando a Escola Técnica do 
Exército, hoje IME (Instituto Militar de Engenharia) 
iniciou um curso de engenharia aeronáutica, o já major 
Montenegro inscreveu-se, sendo diplomado em 1941 
na primeira turma de engenheiros aeronáuticos, 
juntamente com 13 colegas.

O Ministério da Aeronáutica e a FAB (Força Aérea 
Brasileira) foram criados no mesmo ano para reunir as 
atividades civis e militares, estas desempenhadas até 
então pelas aviações do Exército e da Marinha. 
Integrado ao novo Ministério e considerado um de seus 
fundadores, o agora tenente coronel-engenheiro-
aeronáutico Casimiro Montenegro é nomeado em 1947 
para chefiar a recém-fundada Diretoria de Tecnologia 
Aeronáutica, por obra do civil Joaquim Pedro Salgado 
Filho, Ministro da Aeronáutica do governo Vargas.

Seria um órgão à parte para cuidar do desenvolvi-
mento científico e tecnológico da aviação brasileira. Ele 
estava cada vez mais convicto de que para uma 
indústria aeronáutica nacional independente e 
competitiva era necessário formar um grande contin-
gente de pessoas em uma Escola de Engenharia de 
nível internacional que ainda teria de ser projetada. 
Para Montenegro a idéia da constituição deste futuro 
centro de excelência para o ensino da Engenharia, ao 
lado de um centro de pesquisas e desenvolvimento 
seria reforçada pela viagem que realizou aos Estados 
Unidos para transladar aviões comprados pelo Brasil. A 
viagem incluiu uma visita a um dos principais centros de 
pesquisas norteamericano em Wright Field.

Os reflexos desta visita foram a confirmação de 
tudo que o futuro educador pensava. Montenegro já 
equacionava os grandes desafios a superar: formar um 
corpo docente excepcional, construir boas instalações 
e laboratórios, e contratar professores no exterior.

Um modelo chamado MIT

A esta altura Montenegro já contava com colegas 
de alta patente que haviam comprado a idéia de uma 
Escola. O modelo a ser seguido era o do mundialmente 
famoso MIT (Massachussetts Institute of Technology) 
de Boston, EUA, segundo seu assistente, Arthur 
Amorim, engenheiro aeronáutico formado pelo MIT. Ele 
insistia para que Montenegro visitasse o MIT para 
confirmar que o renomado Instituto de Tecnologia 
norteamericano justificava sua sugestão.

O tenente-coronel Montenegro mostra a maquete 
do futuro CTA para o então chefe do Estado-Maior da 
Aeronáutica, Armando Trompowsky, em 1945.

Em nova viagem, Montenegro visitou o MIT 
pensando em obter um auxílio para a instalação de um 
centro de ensino e de pesquisas aeronáuticas no 
Brasil. Ele procurou o professor Richard Smith, chefe 
do Departamento de Aeronáutica, que havia viajado. 
Montenegro deixou em sua mesa uma carta e o esboço 
detalhado do que imaginava. Por meio de Oswaldo 
Nascimento Leal, brasileiro que estudava no MIT, 
recebeu pouco depois a resposta entusiástica do 
professor Smith. Ele estava disposto a vir ao Brasil 
ajudá-lo a implantar o centro de pesquisa planejado. 
Era chegada a hora de apresentar oficialmente o Plano 
de Criação do CTA ao ministro da Aeronáutica Salgado 
Filho, o que se deu em agosto de 1945 pelas mãos do 
chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Armando 
Trompowsky que, no ano seguinte, tornou-se ministro 
da Aeronáutica.

O plano foi aprovado e em 1946 foi constituída a 
Comissão de Criação do CTA. Em março de 1947 a 
Escola Técnica do Exército iniciava as aulas de uma 
turma de transição da primeira turma de engenheiros 
aeronáuticos que colaria grau em 1950, já em São José 
dos Campos (SP). Também em 1947 começaram a 
chegar os primeiros professores do MIT. Richard Smith 
tornava-se o primeiro reitor do ITA.

O instituto inovava totalmente o ensino superior no 
País. O curso era gratuito, os alunos moravam no 
campus e recebiam uma bolsa oferecida pela escola, 
os professores dedicavam seu tempo integral ao 
ensino e à pesquisa e os currículos eram semestrais, 
obedecendo ao modelo norte-americano.
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O ambiente cultural do ITA era como Montenegro o 
idealizara: o mais próximo ao de uma universidade do 
que aquele de um centro militar de ensino. Montenegro 
fazia questão de criar um clima de equilíbrio entre as 
mentalidades civil e militar entendendo que o melhor 
caminho para o ITA era combinar a disciplina e o 
sentido de hierarquia com o grau de flexibilidade e 
busca de inovação própria dos pesquisadores e 
talentos criativos. Em frequentes episódios ele teve de 
recorrer a mais uma de suas qualidades: agir como o 
mais civil dos militares. Professores dos Estados 
Unidos, Europa e Brasil (ao todo, de mais de 20 
nacionalidades) cumpriram um contrato previsto para 
os cinco primeiros anos do ITA, período durante o qual 
as despesas totais ficaram aquém do que seriam hoje 
cerca de US$ 70 milhões.

Em 1951, o ITA instituiu o primeiro curso de 
engenharia eletrônica que contaria com um laboratório 
de processamento de dados, em 1963. Em 1953 
Montenegro foi promovido a brigadeiro-do-ar e em 
novembro de 1954 assumiu a direção do CTA, onde 
permaneceria até novembro de 1961 — em 1964 voltou 
a ocupar o cargo.

Com o ITA já consolidado, criou o IPD (Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento) dentro do CTA, passan-
do a desenvolver um grande número de programas 
dirigidos principalmente às atividades aeroespaciais. 
Nenhum foi mais importante que o projeto IPD-6504, 
que criou o Bandeirante e, pouco mais tarde, a 
Embraer. Hoje este complexo industrial gigantesco não 
só transformou o panorama da aviação mundial como 
dinamizou toda região que tem como epicentro a 
cidade de São José dos Campos.

As atividades do que se tornou o pólo aeroespacial 
do País sacudiram os então 20 mil habitantes, transfor-
mando a cidade no que é hoje: uma comunidade 

vibrante de 620 mil habitantes e um dos mais importan-
tes pólos industriais e de serviços de uma vasta região 
do Sudeste, com um giro que, em 2005, beirava R$ 1 
bilhão.

Desde 1954, Montenegro começou a ter proble-
mas com a visão que, mal diagnosticados, transforma-
ramse em dano irreversível, condenandoo a viver nas 
trevas durante longos anos de sua vida. Cego, foi 
exonerado do comando do CTA em 1965 por sua 
esperada reação à conhecida “caça às bruxas” do 
golpe militar, que não as fronteiras do ITA e do CTA, 
uma invasão intolerável pelos seus princípios.

E m  1 9 8 6  f o i 
declarado Patrono da 
Indústria Aeronáutica 
pelo CTA e pela ANE 
(Academia Nacional de 
Engenharia). Vivendo 
em Petrópolis e no Rio 
de Janeiro, cercado pela 
família e alguns amigos, 
Montenegro só guardava 
— segundo sua mulher, 
Dona Antonieta — uma 
certa mágoa por ter sido “esquecido” por seus compa-
nheiros de farda, embora acompanhasse a distância a 
evolução de suas queridas realizações. Falecido em 
Petrópolis em 2000, aos 95 anos, foi enterrado no 
Panteão com honras militares de ministro — que nunca 
havia sido — com a presença do próprio ministro da 
Aeronáutica, oficiais das Forças Armadas, alunos e ex-
alunos do ITA, professores e ex-professores.

Uma afluência maciça que pôde, mais uma vez, 
lembrar o equilíbrio e harmonia que desejava manter 
entre o modo de pensar e agir dos civis e militares sob 
sua influência.

O caixão do ilustre brasileiro foi carregado por seis 
alunos do ITA: três civis e três militares. Mais uma vez 
seus “meninos” haviam entendido tudo. Ozires Silva e 
Décio Fischetti, formados pelo ITA no início da década 
de 1960, lançaram o livro “Casimiro Montenegro Filho – 
A trajetória de um visionário”. A obra mostra fatos e 
atores que fizeram parte de vida de Montenegro. 
Depoimentos preciosos que traçam o mais acurado 
perfil do educador, também brigadeiro-do-ar.

Tomamos aqui, a liberdade de transcrever a 
mensagem de despedida dos autores que por si só 
define o que a coletividade de professores, engenhei-
ros, pesquisadores e exalunos certamente gostariam 
de expressar:

“Brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, um 
exemplo para o Brasil. Engenheiro, comandante, 
visionário, realizador e, sobretudo, educador: muito 
obrigado pela sua vida e pela sua obra. Você mostrou a 
todos que é um grande vencedor”.

 (aeromagazine.uol.com.br)
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EUA APROVAM GASOLINA DE AVIAÇÃO SEM CHUMBO E ECOLOGICAMENTE CORRETA

A Federal Aviation Administration (FAA) aprovou 
um novo tipo de Gasolina de Aviação (AVGAS) que 
poderá ser o novo padrão do país. Esta é uma composi-
ção sem chumbo, e com menor impacto ambiental em 
comparação com o tradicional AVGAS 100LL.

A aprovação da FAA é válida para todos os aviões 
que já estão em atividade, e utiliza o 100LL tradicional, 
com chumbo, como combustível. A nova especificação 
se chama G100UL, e foi desenvolvida pela empresa 
Oklahoma General Aviation Modifications.

Por enquanto não há uma programação para 

implementar em escala o novo combustível, mas a FAA 
determinou que até 2030 todo AVGAS distribuído nos 
EUA não deverá ter chumbo na composição.

A Oklahoma General Aviation Modifications 
declarou que utilizou aditivos modernos para aumentar 
a octanagem da gasolina, algo que era obtido através 
do chumbo tetraetila (TEL).

“O uso de combustíveis com chumbo é uma 
questão de segurança operacional, pois sem o aditivo 
TEL, os níveis de octanagem seriam muito baixos para 
alguns motores, e o uso de um combustível de 
octanagem menor do que o necessário poderia levar à 
falha do motor”, disse a FAA.

Deste modo, o novo combustível é bastante 
semelhante também às gasolinas premium utilizadas 
pela indústria automotiva, com alta octanagem e baixo 
teor de enxofre. 

Uma análise será realizada em escala nos meses 
seguintes, com colaboração de mecânicos de 
aeronaves, para verificar se o novo combustível causa 
acúmulo de resíduos em diversos motores. 

(aeroflap.com.br)

PILOTO DE 17 ANOS É O MAIS JOVEM A DAR VOLTA AO MUNDO EM VOO SOLO

O jovem Mack Rutherford, um piloto belga-
britânico de 17 anos que decolou em março em um 
avião ultraleve, pousou nesta quarta-feira (24) à tarde 
na Bulgária, ganhando a aposta de se tornar o piloto 
mais jovem a dar a volta ao mundo em voo solo.

Após um ciclo de cinco meses e um dia, sua 
aeronave pousou às 16h locais (10h de Brasília) na 
pista do pequeno aeroporto de Radomir, a uma hora por 
terra da capital, Sófia.

Com roupas de aviador e os longos cabelos presos 
com um boné azul, o adolescente longilíneo, perten-
cente a uma família de pilotos, expressou alegria.

Rutherford lamentou, no entanto, o fim da aventura 
"fantástica", marcada por um "sentimento absoluto de 
liberdade".

"Quero mostrar que os jovens podem fazê-lo, 
sigam seus sonhos!", afirmou.

Mack Rutherford em montagem publicada nas 
suas redes sociais sobre as viagens — Foto: 
Reprodução/Twitter

Com mais de 54.000 km percorridos e 30 países 
visitados, Mack teve que enfrentar temperaturas de até 
48 graus em seu périplo e muitas horas à espera de 
autorizações de sobrevoo.

Em uma prova digna de Robinson Crusoé, foi 
obrigado pelos fortes ventos a pousar, no fim de julho, 
em Attu, uma ilha desabitada do arquipélago das 
Aleutas, a oeste do Alasca.

"Este tipo de viagem requer muito controle em 
todos os níveis, é preciso controlar a emoção, o 
estresse", disse à AFP sua mãe, Béatrice de Smet.

"Ele se saiu um líder completo!", comemorou seu 
pai, um militar reformado.



Antes de partir, os preparativos foram afetados 
pela guerra na Ucrânia e seu itinerário teve que ser 
alterado.

Ao invés de sobrevoar a Rússia, Mack Rutherford 
desviou para o sul por Paquistão, Coreia do Sul e 
Japão, antes de sobrevoar o Oceano Pacífico para 
chegar aos Estados Unidos. Foi "a etapa mais difícil", 
contou. 

Apaixonado por aviação desde pequeno, ele 
recebeu em sua chegada um certificado do Guinness 
confirmando que bateu o recorde registrado no ano 
passado pelo britânico Travis Ludlow, de 18 anos.

Terminada a façanha, o jovem Mack agora tem 
como objetivo "voltar à escola e recuperar o tempo 
perdido". 

(g1.globo.com)
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Paixão de família – o dia em que pai, mãe e três filhas trabalharam no mesmo voo!

De vez em quando a gente se depara com notícias 
sobre dois membros da família trabalhando no mesmo 
voo e elas são sempre capazes de nos emocionar. E se 
emocionam quem está lendo, quem tem a oportunida-
de de presenciar esses casos em uma viagem, fica 
ainda mais tocado.

Um exemplo é a história da capitã Holly Petitt e a 
copilota Keely Petitt se tornaram o primeiro par 
de pilotos mãe e filha da Southwest Airlines, quando 
voaram juntas em julho.

Outro caso parecido foi da Kamelia Zarka e a 
copilota Maria Zarka que também protagonizaram algo 
assim no início deste mês, como a primeira equipe de 
voo mãe e filha da Hawaiian Airlines.

Além desses, também leu aqui no Melhores 
Destinos sobre a surpresa de dia dos pais que a Latam 
proporcionou a dois funcionários da empresa: pai e 
filho comissários de bordo, que puderam operar o seu 
primeiro voo juntos – com direito até a homenagem no 
microfone!

Mas nenhum desses casos supera um voo recente 
feito pela Icelandair, companhia aérea islandesa…

“Família que voa unida permanece unida!” Com 
esta frase, a empresa apresentou Ingvar Mar Jónsson e 
sua família. O piloto, sua esposa e suas três filhas 
acabaram de trabalhar em um voo incomum em que 
quase toda a família faz parte da tripulação.

O capitão Ingvar estava nos controles do avião. 
Enquanto isso, sua esposa Sigríður e suas três filhas 
eram todas comissárias de bordo e estavam encarre-
gadas de receber os passageiros do voo FI645 que 
decolou de Washington DC com destino ao Aeroporto 
Internacional de Keflavik, em Reykjanesbær, na 
Islândia.

Não foi por acaso que isso aconteceu – quando a 
família descobriu que havia a possibilidade de todos 
trabalharem no mesmo voo, eles perguntaram aos 

superiores se poderiam operar juntos algum trecho. A 
Icelandair concordou e, claro, a companhia aérea 
informou o mundo sobre o evento:

O capitão também compartilhou a ocasião em sua 
página no Facebook, mencionando também porque 
eram apenas 5/6 da família: “Quase toda a família 
reunida em Washington. Nonni Ingvarsson estava em 
casa cuidando dos cães.” O mais novo da família, um 
filho adolescente, ainda não decidiu se vai ou não 
seguir a carreira nos ares como todos os outros.

Sigríður vem de uma família envolvida na aviação. 
Seu pai, seu avô e tio-avô eram controladores de 
tráfego aéreo na empresa. Seu irmão também trabalha 
como controlador de tráfego aéreo e sua cunhada é 
comissária de bordo. Além disso, a irmã de Sigríðar 
também é comissária.

O casal, pais 
das três meninas, 
se conheceu no 
trabalho. O piloto 
i n g r e s s o u  n a 
Icelandair em 1996 
e Sigríður um ano 
depois. As filhas 
Nína, Ingibjörg e Sigríður decidiram seguir os passos 
da mãe quando ainda eram bem pequenas e parece 
que não mudaram de ideia, né?

Muito legal essa história, não é mesmo? Será que 
o filho mais novo também vai decidir seguir a carreira? 

(melhoresdestinos.com.br)
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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 48 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.

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

ÁBUM DE MEMÓRIAS
Rio de Janeiro - RJ

CLÍNICA MÉDICA SKYMEDICAL - CMA
Curitiba - PR

INFRAPREV
Rio de Janeiro - RJ



Você segue a ABUL nas redes sociais? 
Está bombando, confira!

Mais de 12.200 seguidores no Instagran e 4.900 no 
Facebook.

Falta você nosso associado. 
Siga, curta, comente, interaja! 

Divulgue nossa aviação desportiva! 

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 Relações Institucionais Milton Hossaka

Diretor Técnico Eng. Aer. Tabio Silva de Melo

Secretário Executivo Bernard 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!!

REDES SOCIAIS

 

(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:

24 - Boletim ABUL 


