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 VOE CERTO
 VOE SEGURO! 

Cadastre seu Trike, Ultraleve Básico ou Paramotor (até 200kg) 

Lembre-se de que você pilota com a cabeça 

e não com as mãos.Não tenho asas, mas voo 

mais alto do que os pássaros. A aviação prova 

que não existem barreiras que nos 

impeçam de nada

acesse: abul.org.br

Por que todos os pilotos vão para o céu?"
Um padre morre e está esperando na fila 
no portão dos Céus.
À sua frente está um cara, vestido na 
moda, com óculos escuros Ray Ban, uma 
camisa de aparência maluca, jaqueta de 
couro e jeans. Arrogância e atitude des-
preocupada personificadas!
Deus para o cara: Quem é você?
O cara: Eu sou um piloto. 
Eu voei toda a minha vida. Agora você 
cuida de mim, amigo.
Deus: Bem-vindo.
Pegue este manto dourado e entre no 
Reino dos Céus.
Deus para o padre: Quem é você?
Padre: Senhor, sou sacerdote e passei 40 
anos pregando Deus e coisas boas às 
pessoas.

Deus: Pegue este manto de algodão e entre 
no céu.
Padre: Deus, como é que aquele piloto arro-
gante e imprudente conseguiu uma túnica 
de ouro e eu, que passei a vida pregando a 
Deus, ganhei apenas uma de algodão?
Deus: Resultados, meu filho, resultados. 
Enquanto você pregava, as pessoas dor-
miam; mas quando ele voou em seu avião, 
as pessoas realmente oraram ...
"É o desempenho, não a posição que 
conta!"

O projeto visa resgatar os amantes da aviação 
aerodesportiva que estejam afastados da 

atividade aérea e reconhecem a importânca 
da ABUL. Entre em contato conosco.ÁGUIA AMIGA
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Se equilibrando no topo do Palácio de Justi-
ça, dezenas de pessoas olhavam para o 
céu de Recife. E a cúpula do prédio — até 
hoje a mais alta do Brasil — não era o único 
local lotado naquele 22 de maio. Milhares 
de pessoas se empoleiravam em morros, 
telhados, torres de igrejas e em todos os 
lugares elevados da capital pernambuca-
na. Também era difícil achar espaço nos 
terraços dos edifícios mais altos, como o 
Hotel Central e o Diário de Pernambuco. 
Toda aquela gente esperava, ansiosa, pela 
chegada do Graf Zeppelin, dirigível que 
fazia a primeira viagem entre a Europa e a 
América do Sul, em 1930.
O Graf Zeppelin, até então a grande faça-
nha do ser humano em sua busca aos 
céus, já era famoso em todo o planeta. 
Com 236 metros de comprimento e 30 de 
diâmetro, o dirigível era maior que as aero-
naves atuais. O Airbus A380, hoje o maior 
avião de passageiros do mundo e capaz 
de levar até 850 pessoas, é três vezes 
menor. E o Titanic era só um pouquinho 
maior: tinha 260 metros.

Se equilibrando no topo do Palácio de Jus-
tiça, dezenas de pessoas olhavam para o 
céu de Recife. E a cúpula do prédio — até 
hoje a mais alta do Brasil — não era o único 
local lotado naquele 22 de maio. Milhares 
de pessoas se empoleiravam em morros, 
telhados, torres de igrejas e em todos os 
lugares elevados da capital pernambuca-
na. Também era difícil achar espaço nos 
terraços dos edifícios mais altos, como o 
Hotel Central e o Diário de Pernambuco. 
Toda aquela gente esperava, ansiosa, pela 
chegada do Graf Zeppelin, dirigível que 
fazia a primeira viagem entre a Europa e a 
América do Sul, em 1930.
O Graf Zeppelin, até então a grande faça-
nha do ser humano em sua busca aos 
céus, já era famoso em todo o planeta. 
Com 236 metros de comprimento e 30 de 
diâmetro, o dirigível era maior que as aero-
naves atuais. O Airbus A380, hoje o maior 
avião de passageiros do mundo e capaz 
de levar até 850 pessoas, é três vezes 
menor. E o Titanic era só um pouquinho 
maior: tinha 260 metros.

 O GRAF ZEPPELIN E O PRIMEIRO
 VOO DE DIRIGÍVEL PARA O BRASIL
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Fabricado na Alemanha, o Graf Zeppelin 
tinha começado suas viagens um ano e 
meio antes de desembarcar no Brasil. 
Primeiro, o dirigível impressionou num voo 
em terra natal; depois, alcançou a Inglater-
ra, os Estados Unidos, Portugal, Grécia e 
Israel. Em 1929 veio a maior conquista do 
dirigível: uma viagem de volta ao mundo. A 
aeronave partiu da Alemanha, sobrevoou 
a Sibéria e chegou a Tóquio. De lá seguiu 
para Los Angeles e depois Nova York, de 
onde retornou para a Europa. O ciclo ao 
redor do globo levou 21 dias, 7 horas e 12 
minutos. Um recorde!
Conquistado o globo, a empresa Luftschif-
fbau Zeppelin GmbH começou estudos 
para criar uma rota de ligação entre a 
Europa Central e a América do Sul. O 
primeiro voo do Graf Zeppelin para o Brasil 
partiu de Friedrichshafen, cidade no sul da 
Alemanha, pertinho da fronteira com a 
Suíça. De lá, o dirigível levou um dia para 
percorrer os dois mil quilômetros até Sevilla, 
onde fez escala.

Na Espanha, o Graf Zeppelin foi abasteci-
do, entregou milhares de cartas e recebeu 
outras e trocou alguns passageiros. Ali em-
barcou Dom Afonso, Duque de Galliera e 
príncipe do país. E também o único brasi-
leiro presente no voo inaugural, o escritor 
Vicente Licínio Cardoso, que estava viajan-
do pela Europa e foi convidado para retor-
nar ao Brasil com o Graf Zeppelin.
Eles se uniram aos outros viajantes que 
dividiam os camarotes, o salão de refei-
ções e os serviços de cozinha - sim, parecia 
mais um navio de cruzeiro que um avião. O 
primeiro voo entre Europa e Brasil levou 18 
passageiros, abaixo da média que iria 
alcançar nos anos seguintes, de 30. Era 
mesmo uma viagem para poucos, afinal 
cruzar o Atlântico de dirigível custava o 
equivalente a 10 mil euros. O número de 
cartas, por outro lado, já foi alto naquele 
primeiro voo: pelo menos 50 mil encomen-
das seguiram do Velho para o Novo 
Mundo, o que trouxe uma renda de um 
milhão de pesetas (a moeda da Espanha). 
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O equivalente, hoje, a um milhão e oitocen-
tos mil dólares só com serviço postal! 
Dessas, 566 cartas estavam sendo envia-
das para os próprios remetentes: elas deve-
riam fazer todo o trajeto e voltar, viajadas, 
para seus autores.
Voando a cerca de 100 km/h, o Graf 
Zeppelin deixou Sevilla e sobrevoou com 
dificuldade as Ilhas Canárias e depois 
Cabo Verde — um forte vento contrário 
atrasou o voo; em seguida, a ausência de 
ventos a favor diminuiu a velocidade da 
aeronave. Ao cruzar a Linha do Equador, os 
passageiros celebraram, mas foram recebi-
dos com chuva forte. Nenhum deles recla-
mou de turbulência, mas muitos tiveram 
dificuldade com uma regra que precisava 
ser seguida à risca: fumar era proibido, por 
questão de segurança.
Com oito horas de atraso, surgiram no hori-
zonte 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem 
vulcânica. Na maior delas, se destacavam 
um pico de 323 metros — pouco menos 
que a altura em que voava o dirigível — e 
dois morros menores, envolvidos por um 
mar esverdeado. 
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Pouco depois de duas da tarde, o Graf 
Zeppelin tinha alcançado Fernando de 
Noronha.
Sem chuva, o comandante aproveitou 
para fazer um voo panorâmico ao redor da 
ilha que deixou passageiros e tripulação 
embasbacados com a beleza do local. Em 
1930, dava para contar nos dedos quantas 
pessoas já tinham visto o paraíso do alto. 
Do solo, os moradores saudavam o dirigível. 
Na época, Noronha estava longe de ser o 
destino turístico dos sonhos. A ilha servia 
como prisão e base militar.
Foi só ao sobrevoar Noronha que o Graf 
Zeppelin conseguiu se comunicar, por telé-
grafo, com o continente. Foi Vicente o 
responsável por mandar a primeira mensa-
gem de saudação, em que dizia que a 
viagem estava sendo tranquila e parecia 
um sonho. Em várias entrevistas e conver-
sas que teria nos dias seguintes, o escritor 
elogiaria a estabilidade da aeronave, que 
voava tranquila mesmo com tempo ruim.
Embora a possibilidade de atracar em 
Recife tivesse sido levantada desde os pre-
parativos do voo, foi só ali que o coman-
dante, o alemão Hugo Eckener, resolveu 
que não seguiria diretamente para o Rio de 
Janeiro.

É que o atraso faria com que a chegada 
na capital federal fosse à noite, o que 
poderia tornar o processo de atracação 
perigoso. Por telégrafo, Eckener avisou que 
seguiria para o Campo de Jiquiá, na capital 
pernambucana. Lá ficava a única torre de 
dirigíveis da América do Sul, com quase 17 
metros.
Se a população de Recife já estava eufóri-
ca só com a possibilidade de ver o dirigível 
passando pela cidade, a ansiedade cres-
ceu quando começaram a circular rumo-
res que a aeronave iria atracar. Milhares de 
pessoas se reuniam em frente aos jornais, 
em buscas de notícias; outras tantas 
aumentaram a concorrência pelos lugares 
mais elevados.
Quando foi confirmado que o dirigível iria 
chegar pouco depois do pôr do sol, uma 
multidão embarcou nos bondes e trens 
em direção ao aeródromo, onde uma 
banda militar esperava a chegada da 
aeronave e 300 soldados do 21º Batalhão 
de Caçadores se preparavam para auxi-
liar na atracação – um processo que, 
obviamente, nenhum deles tinha feito 
antes
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Numa arquibancada, o governador do 
estado, Estácio de Albuquerque Coimbra, o 
sociólogo e escritor Gilberto Freyre e o 
cônsul da Alemanha aguardavam o 
desembarque, junto com outras autorida-
des. Quatrocentos policiais foram chama-
dos para organizar a multidão e 70 bombei-
ros e um carro de incêndio estavam pron-
tos para qualquer emergência. Nas ruas, 
240 guardas tentavam organizar o caos 
que tinha se transformado o trânsito de 
Recife.
Às cinco horas da tarde, todos os olhos da 
cidade contemplavam o céu. Pouco a 
pouco, o sol se pôs e as estrelas começa-
ram a surgir. Uma luz mais forte não demo-
rou a se firmar no horizonte — será uma 
estrela? Ou é o Zé Pélim? Logo as dúvidas 
acabaram, e a aeronave, grandiosa, surgiu 
em Olinda, passando por cima das duas 
torres de uma Catedral transformada em 
silhueta.
E o barulho do dirigível — o inconfundível 
som das hélices dos quatro motores — 
tomou conta da cidade. Mas foi logo abafa-
do pelos aplausos e gritos que vinham de 
todo telhado, terraço, cobertura, morro, 
torre e poste de Recife. 

Eufóricas, as pessoas saudavam a aero-
nave. Das igrejas, sinos repicavam sem 
parar, enquanto do porto diversos navios 
apitavam exaustivamente. Mais tarde, o 
comandante Eckener diria que pouco viu 
da cidade naquela hora, que já estava 
imersa na escuridão, mas que tinha gosta-
do de Recife No escuro, o Graf Zeppelin 
seguiu as coordenadas e chegou ao 
Campo de Jiquiá. O processo de atraca-
ção acabou sendo feito à noite, algo que 
antes só tinha ocorrido na base alemã e 
na Califórnia. Não adiantaram os pedidos 
de silêncio, publicados nos jornais e rádios 
— uma multidão delirante vibrava com 
cada movimento, cada volta do dirigível ao 
redor do campo de pouso.
A aeronave desceu em círculos, em meio 
aos aplausos, e desligou os motores às 
19h18, enquanto a banda tocava os hinos 
alemão e brasileiro. Os cabos foram lança-
dos e amarrados e os soldados fizeram a 
atracação com segurança. O dirigível 
estava no Brasil. Apesar do atraso, o voo 
entre Espanha e Recife tinha sido feito em 
apenas dois dias e meio. Mais um recorde: 
com os navios da época, o mesmo percur-
so levava 10 dias. 
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Na manhã de 23 de maio de 1930, Recife 
acordou com a típica ressaca de quem tes-
temunhou a História. Nas ruas, nos restau-
rantes, nos jornais, só se falava do Zeppelin. 
Dom Afonso, o príncipe espanhol, foi recebi-
do por autoridades brasileiras, e a tripula-
ção do dirigível foi aplaudida de pé ao 
chegar no Hotel Central. O mais aclamado 
foi Hugo Eckener, o comandante, que colo-
cou um charuto na boca no minuto em que 
saiu do dirigível.
A Colônia Alemã de Pernambuco ofereceu 
ao comandante uma medalha de ouro e 
brilhantes. Nela, estavam desenhados uma 
caravela, um arco-íris e um dirigível. Em 
latim, uma inscrição dizia: “Intrépido, dirigin-
do a nave do céu através das nuvens, 
chegou rápido, outro Colombo, a essas 
terras”.
O Graf Zeppelin permaneceu um dia em 
Pernambuco, onde foi abastecido com seis 
mil metros cúbicos de gás. A viagem do 
dirigível pelo Brasil ainda não tinha acaba-
do: a aeronave seguiria até o Rio de Janeiro 
e depois voltaria para o Recife, de onde 
partiria para os Estados Unidos, com uma 
escala em Cuba.

O envolvimento da cidade com o dirigível 
fez com que o prefeito Francisco da Costa 
Maia decretasse feriado no dia em que o 
Graf Zeppelin voltaria ao Recife, após a 
passagem pelo Rio. O comerciante que 
abrisse as portas tomaria multa — e 
pesada.
Na hora da partida para o Rio, também à 
noite, nova multidão se reuniu no aeródro-
mo e todos os lugares altos de Recife fica-
ram lotados. Além de pedir novamente 
silêncio durante o processo de saída do 
dirigível, o governo proibiu foguetes. Os pas-
sageiros embarcaram e os recifenses 
enviaram uma enorme quantidade de 
cartas pelo dirigível, a ponto de esgotar o 
estoque de cartões-postais da cidade.
A aeronave deixou Recife pouco depois da 
meia-noite, o que significava que a viagem 
pelo nordeste seria durante a madrugada. 
Isso não impediu que cidades inteiras 
aguardassem ansiosas pela passagem do 
dirigível. Em Maceió, onde o Graf Zeppelin 
chegou às 2h15, muita gente ainda não 
tinha ido dormir — e até quem já estava 
na cama pode ter sido acordado pela 
sirene de aviso, tocada pelo Cinema Capi-
tólio.
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Aracaju passou pela janela pouco antes do 
amanhecer, enquanto o dirigível entrou na 
Bahia com o dia começando, mas já com 
tempo ruim. Em Salvador, todos os prédios, 
terraços e morros estavam lotados para ver 
a passagem do Graf Zeppelin, que durou só 
20 minutos, mas que no dia seguinte foi nar-
rada pelos jornais como um espetáculo iné-
dito e indescritível. O mesmo se repetiu em 
Porto Seguro, onde a aeronave passou len-
tamente, por conta de fortes ventos contrá-
rios, e em Vitória, no Espírito Santo, que teve 
o céu cruzado pelo dirigível pouco depois 
do pôr do sol.
No Rio, a ansiedade era geral desde o 
começo do dia. Com quase um milhão e 
meio de habitantes, a capital federal era a 
maior cidade do Brasil na época — quase 
três vezes maior que São Paulo — e 
também a grande metrópole da América 
Latina. Com tanta gente, a cidade viveu um 
movimento extraordinário, uma muvuca de 
pedestres, carros, bondes lotados e terra-
ços concorridos. As praias de Copacabana 
e do Flamengo ficaram cheias e não havia 
lugar no Pão de Açúcar.
Como o Rio de Janeiro não tinha torre de 
atracação, o comandante Eckener preferiu 

passar a madrugada voando, e entrou na 
cidade só na manhã seguinte — ele não 
sabia que o carioca tinha ficado acorda-
do, esperando o dirigível.  Às 7h10 da 
manhã do dia 25 de maio, o Graf Zeppelin 
desceu no Campo dos Afonsos, Zona 
Oeste da cidade, em meio aos aplausos e 
gritos de 100 mil pessoas.
A aeronave permaneceu menos de duas 
horas no Rio e logo retornou para Pernam-
buco, novamente aplaudida e saudada de 
cada terraço e morro. A procissão se repe-
tiu no caminho rumo ao nordeste e o dirigí-
vel foi recebido por Recife em festa e com 
clima de feriado. Dessa vez, o recifense 
conseguiu ver a “ave de aço alemã” duran-
te o dia, com céu azul e sem nuvens. Dois 
dias depois, o Graf Zeppelin seguiu para 
Havana. Na saída, o céu foi novamente 
tomado por aplausos.
A história do Graf Zeppelin dominou as 
capas dos jornais brasileiros na semana 
entre 21 e 28 de maio de 1930. Para cons-
truir esta narrativa, consultei as edições 
dos principais jornais da época, em espe-
cial o Diário de Pernambuco. Nos anos 
seguintes, o Graf Zeppelin retornou ao 
Brasil 177 vezes, sendo que um terço dessas 
viagens envolveu voos transatlânticos
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Um aeroporto para dirigíveis foi construído 
no Rio de Janeiro. Batizado de Bartolomeu 
de Gusmão, uma homenagem ao religioso 
paulista que foi um dos pioneiros do balo-
nismo, era o maior aeroporto para dirigíveis 
do mundo.
Com a inauguração da nova estrutura, 
Brasil e Alemanha iniciaram o único serviço 
aéreo e transoceânico de passageiros do 
planeta. Logo os céus do país se acostuma-
ram com outro visitante, o Hindenburg, 
dirigível ainda mais impressionante da 
Luftschiffbau-Zeppelin e que até hoje é 
dono do título de maior aeronave já feita. 
Ele tinha 265 metros de comprimento — só 
quatro a menos que o Titanic.
A partir de 1936, Hitler e o Partido Nazista 
exigiram que os dirigíveis da Luftschiffbau 
exibissem quatro suásticas. É que as aero-
naves já eram uma enorme propaganda 
da ciência alemã, a ponto de Hitler ordenar 
que o Hindenburg sobrevoasse Berlim 
durante os Jogos Olímpicos daquele ano.
Com isso, Hugo Eckener, um opositor dos 
nazistas, se afastou do comando da em-
presa. Considerados uma forma segura de 
voar, os dirigíveis foram abandonados após 
um acidente com o Hindenburg, que pegou 
fogo durante um pouso em Nova Jersey, 
nos Estados Unidos, em 1937.

As chamas começaram na cauda e con-
sumiram a aeronave em meio minuto. 36 
pessoas morreram, entre elas tripulantes 
que tinham participado da primeira 
viagem ao Brasil.
Após a tragédia do Hindenburg, os voos 
com o Graf Zeppelin foram interrompidos. 
O dirigível foi desmontado em 1940 e reutili-
zado como material bélico, na Segunda 
Guerra Mundial. No Rio, o Aeroporto Barto-
lomeu de Gusmão foi transformado em 
base da Força Aérea Brasileira, função que 
tem até hoje. O hangar do antigo aeropor-
to foi tombado como Patrimônio Cultural 
Nacional e hoje é a única estrutura para 
acomodar dirigíveis que restou em todo o 
planeta. O mesmo vale para a torre de 
atracação de Recife, que segue de pé, a 
última do tipo em todo o globo.
O primeiro voo comercial transoceânico 
de avião só ocorreu em 11 de agosto de 
1938. Operado pela Lufthansa, o avião 
levou 25 horas para voar entre Berlim e 
Nova York. Era o fim da era dos Zeppelins, 
mas os frutos ficaram. O Brasil tinha se 
acostumado a voar. (360meridianos.com)
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PRIMEIRO AVIÃO DA EMBRAER 
COMPLETA 50 ANOS EM OPERAÇÃO

Neste 9 de fevereiro, a Embraer e a Força 
Aérea Brasileira celebram 50 anos da ope-
ração do EMB 110 Bandeirante, o primeiro 
avião da fabricante brasileira.
O avião, que se tornou um ícone da avia-
ção regional e precursor da moderna indús-
tria aeronáutica brasileira, provou ser um 
modelo versátil, seguro e capaz de operar 
em todas as regiões do país. Durante meio 
século de serviço, o Bandeirante manteve-
-se como um símbolo de sucesso e parceria 
entre a Embraer e a FAB, motivo de orgulho 
para todos os brasileiros.

O PROJETO
Em 1965, o Ministério da Aeronáutica autori-
zou o projeto aeronáutico IPD/PAR 6504, 
idealizado no Centro Técnico de Aeronáuti-
ca (CTA), em São José dos Campos, interior 
de São Paulo. O primeiro voo ocorreu em 22 
de outubro de 1968, com a aeronave bati-
zada de Bandeirante. 

Para atingir o elevado grau de qualidade 
exigido para o seu desenvolvimento, o pro-
jeto contou com a colaboração de 170 em-
presas nacionais. Foi então criada a Embra-
er em 1969, com o objetivo de produzir em 
escala e aperfeiçoar o projeto inicial. 
Com o seu tamanho adequado para o seg-
mento, o Bandeirante foi concebido para 
conectar os mais diversos pontos do territó-
rio brasileiro, como Amazônia, Nordeste ou 
Centro-Oeste, prestando serviços tanto 
para a Força Aérea Brasileira (FAB) quanto 
para companhias aéreas nacionais, como 
a Transbrasil VASP. Em 1975, ocorreu a 
primeira exportação do modelo militar 
para o Uruguai e, dois anos depois, a Air 
Littoral, companhia aérea francesa, foi o 
primeiro cliente internacional da versão civil 
Nos anos seguintes, o Bandeirante também 
se tornou referência no mercado regional 
norte-americano.

CURIOSIDADES
NOTÍCIAS E INFORMAÇÃO

Siga nosso perfil no Instagram e no Facebook

abul.oficial abul.ultraleves
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Na FAB, a aeronave desempenhou diversas 
missões, como transporte de pessoas, 
cargas e paraquedistas, além de ser utiliza-
da para treinamento e ensaios em voo. 
O modelo de busca, salvamento e reco-
nhecimento, conhecido como Banderulha, 
foi responsável pelo patrulhamento do 
território marítimo brasileiro. Hoje em dia, a 
frota de aviões Bandeirante da FAB desem-
penha diversas missões no território nacio-
nal, incluindo o treinamento de pilotos. 

Devido à sua robustez, a aeronave 
também é empregada em regiões remotas 
e de difícil acesso, como na Amazônia, para 
missões logísticas e humanitárias. 
Com 498 exemplares entregues a 36 países, 
o Bandeirante se tornou um dos aviões 
mais vendidos na sua categoria, marcando 
uma nova era no transporte aéreo regional 
no Brasil e no mundo.
(https://aeroin.net/primeiro-aviao-da-em-
braer-completa-50-anos-em-operacao/)
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PARIS AIR SHOW EM LE BOURGET, 
VOLTA APÓS QUATRO ANOS

Após quatro anos o tradicional Paris Air 
Show, também conhecido como Le Bour-
get, o tradicional encontro da indústria 
aeroespacial, será realizado entre os dias 19 
a 25 de junho.
O salão espacial, um dos mais importantes 
do mundo, teve sua última edição em 2019, 
com o encontro de 2021 sendo cancelado 
por conta das incertezas da crise sanitária 
no mundo.
Assim como ocorre há mais de 100 anos, o 
Paris Air Show reunirá os principais fabri-
cantes, empresas aéreas, forças 

armadas, executivos e autoridades, além 
de proporcionar shows aéreos de elevada 
performance.
A edição e 2023 é ansiosamente aguarda-
da e, uma vez mais, reunirá todos os partici-
pantes da indústria global com suas mais 
recentes inovações. Tradicionalmente, os 
primeiros quatro dias são reservados aos 
profissionais, período que ocorre os gran-
des anúncios, em especial de companhias 
aéreas, seguidos dos três dias finais dedica-
dos ao público em geral.

SELO ABUL
Alavancar a publicidade da sua empresa 

conveniada, escola ou parceria ABUL. 
Informe-se.
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Desde a sua primeira edição em 1909, 
ainda como uma resposta a bem-sucedida 
participação do setor aéreo no Paris Motor 
Show um ano antes, o Paris Air Show não 
parou de crescer e continua a ser um dos 
principais eventos dedicado à indústria 
aeroespacial, alternando em importância e 
data com o também centenário Farnbo-
rough Airshow, que ocorre no Reino Unido.
Esse ano o Paris Air Show deverá contar 
com 2.500 expositores internacionais, 
140.000 visitantes profissionais e 300 dele-
gações oficiais do mundo todo. Segundo a 
organizadora SIAE, uma subsidiária do 
GIFAS (Groupement des Industries Françai-
ses Aéronautiques et Spatiales), a comer-
cialização do show está quase completa, 
mais de 95% das superfícies já foram 
comercializadas e 85 empresas dentre as 
100 maiores do mundo assinaram sua par-
ticipação.

Após quatro anos de ausência, estes exce-
lentes resultados demonstram o dinamis-
mo e a atratividade do setor aeronáutico e 
espacial global.
Um dos destaques de 2023 será o Paris Air 
Lab, que apresentará um amplo espaço 
para inovações relacionadas à descarbo-
nização do transporte aéreo, e a Paris Air 
Mobility será dedicada às empresas, star-
tups e indústrias precursores na fabrica-
ção de eVTOL (decolagem e pouso vertical 
elétrico).
A previsão é também se aproximar ou 
mesmo superar os números de 2019, onde 
foram assinados US$ 140 bilhões em con-
tratos, além de contar com a presença de 
140 aeronaves em exposição, com 2.453 
expositores de 49 países, reunindo 139.840 
visitantes profissionais de 185 países e 304 
delegações oficiais. (https://aeromagazi-
ne.uol.com.br/artigo/paris-air-show-volta-
-apos-quatro-anos.html)
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Se você se aproxima para pouso em uma 
pista de um aeródromo não controlado 
com um vento de través absoluto, tanto faz 
a cabeceira que você vai pousar, certo? 
Errado. A melhor escolha é a cabeceira que 
permite que você faça a perna base contra 
o vento. Isso, além de oferecer mais tempo 
para você configurar o avião, vai evitar que 
você ultrapasse o eixo da pista, o que exigi-
ria que você fizesse pelo menos duas 
curvas a baixa velocidade e a baixa altura 
para se encaixar na final novamente. 
É bom lembrar que o ar-quente capaz de 
evitar gelo no carburador só funciona com 
o motor em operação. Ou seja, se você 
demorar a abrir o 
ar-quente quando a condição exigir, pode 
ser tarde demais. 
Abra o ar-quente quando julgar necessário. 
E se o motor engasgar por alguns segundos, 
provavelmente, isso é o efeito da água do 
gelo que já estava começando a se formar 
e que você acabou de derreter.

Você está no ponto de espera e o controla-
dor manda você alinhar e manter. Se você 
sabe que a ordem de decolagem só será 
dada quando a aeronave que decola esti-
ver a uma distância segura e que tenha 
passado tempo suficiente para a esteira de 
turbulência deixar de ser uma ameça para 
você, por que a pressa? Entre na pista bem 
devagar tendo uma boa visão da final o 
maior tempo possível. Quando você 
alinhar, já vai ser estar mais perto do mo-
mento da sua decolagem ser autorizada.
Esses e outros conselhos que são sempre 
bom lembrar estão no livro A ZONA DA 

MORTE, do famoso instrutor de voo ameri-
cano Paul A. Craig. E, a despeito da tradu-
ção técnica ser ruim, o livro é muito bom.
o motor em operação. Ou seja, se você 
demorar a abrir o 
ar-quente quando a condição exigir, pode 
ser tarde demais. 
Abra o ar-quente quando julgar necessário. 
E se o motor engasgar por alguns segundos, 
provavelmente, isso é o efeito da água do 
gelo que já estava começando a se formar 
e que você acabou de derreter.

A ZONA DA MORTE

VOO DE 
INSTRUÇÃO ABUL

Credencie sua escola de voo aerodesportivo - CPA
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abul.oficial abul.ultraleves

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
DE AERONAVEGABILIDADE

CVA  ABUL ONLINE

Realizado pelo RT para sócios | solicite pelo site abul.org.br

Está bombando, confira! Mais de 13.600 seguidores no Instagran e 
6300 no facebook. Falta você nosso associado! 

Siga, curta, comente, interaja! Divulgue nossa aviação desportiva

VOCÊ SEGUE A ABUL NAS 
REDES SOCIAIS? 

A foto do mês!

Uma lindo registro feito pelo piloto
Lloyd J Ferraro de um Arco-íris completo
tirado de 30.000 pés de altitude



CERTIFICADO 
MÉDICO
AERONÁUTICO
CMA ABUL ONLINE

Realizado pelos
MCABUL

Solicite pelo site:

abul.org.br
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PRODUTOS E SERVIÇOS

PERFORMANCE
ABUL

Solicite pelo site:

HABILITAÇÕES CPA/ICPA

PERFORMANCE FEV

34
66
83H16’
03
02
04
00
40

VOOS EM ESCOLA ABUL
HORAS DE INSTRUÇÃO ABUL
MATRÍCULAS ESCOLAS ABUL
NOVOS PILOTOS ABUL
NOVOS PILOTOS CPA
ÁGUIA AMIGA
PROVAS TEÓRICAS

Dados 
operacionais
de Fevereiro

00
00
10
13
17

CADASTRO AERONAVE 103
CADASTRO PILOTO 103
CMA
CVA
NOVOS SÓCIOS

00NOVOS COLABORADORES

HABILITAÇÕES
Emissão CPA – 10 | Revalidação CPA – 18 | Revalidação ICPA - 03
Transição CPA- 03

NOVOS SÓCIOS

NOME LOCALIDADE
Valberto Martins Magalhaes Salinópolis/PA
Leandro Melo de Farias Parnamirim/RN
Tahinna Lene Silva Atibaia/SP
Gilson Souza Júnior Boa Vista/RR
Kesilly Bruna Pereira do Nascimento São Bernardo do Campo/SP
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PARABÉNS AOS NOVOS PILOTOS! 
BONS VOOS!

Solicite pelo site:Ricardo Correia Portugal Rio de Janeiro/RJ
Hugo Wolff Beck Maceió/AL
Fabio Gaiotto Ferreira Andradina/SP
Ezequiel Miqueias Marques Mogi Guaçu/SP
Daniel Nunes da Cruz Santana do Paraíso/MG
Caio César Vasconcelos Fernandes neves Boa Vista/RR
Eliel Ramos Medianeira/PR
Vinicius Graczcki Lupatini Alta Floresta/MT
Ilvanio Martins Cuiabá/MT
Enos Luiz Correia Junior Campina Grande/PB
Sílvio Romero Almeida de Carvalho Rodelas/BA
Saulo Batista Zani Boa Vista/RR

Almir andre pereira junior Florianópolis/SC

NOVOS PILOTOS CPA

FORMADO EM ESCOLA ABUL

NOME LOCALIDADE
José Luiz de Oliveira Tatuí/SP
Fernando Madeira Garcia Catanduva/SP

FORMADOS EM CIAC – ANAC

NOME LOCALIDADE
Rafael Prata Ritzinger Vitoria/ES

BIBLIOTECA
DIGITAL DA ABUL

Dezenas de livros e manuais de aviação a sua espera.

ABUL.ORG.BR
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ANIVERSARIANTES
DE MARÇO

Muitas felicidades e muitos anos de vida e bons voos!

SÓCIOS

DIA ANIVERSARIANTE
01
02
02
03
04
04
04
04

Alexandre Moreira Ramos
Rubens Alberto Taveira
João Fernando Meschke Dos S.
Osmar Carlos Neves
Paulo Villas Boas De Carvalho
George Luis Borralho
Samuel Garcia Alonso Filho
Humberto Mesquita Oliveira
Max Adriano Saudade Dos Santos
Cassio Arthur Pagliarini
Sé Henrique Zorzetto Coutinho
Murilo Fonseca Bortolozzi
Marcelo Schmoeller Valerio
Guilherme Da Silva
Nelio Espindola Bastos
Wendell Julian Souza

04
05
05
05
05
05
06
06

Sabino Freire De Lima Filho
Clóvis José Barbosa Figueira
Octávio Augusto De Paula Lobo
Leônidas Tadeu Faila
Luis Fernando Monteiro
Silvio Elias Soares
Ari Bernardi Junior
Moacir Francisco Andreatta

07
07
08
08
08
08
08
09

Itacir Klitzke
Rafael Jose Ferezini

09
09

Edson Jose Campos Da Silva
Everaldo Pereira Da Costa Filho

10
10

Paulo Victor De Barros Rizzo
José Paulo Castellucci

10
11

Claudius Oliveira Da Silva Marques
José Sandro Sebastião Noskoski

12
12

Erico Dutra De Matos
Leo Do Amaral Grechi

12
12  

DIA ANIVERSARIANTE
13
13
14
14
15
15
15
15

Taciano Rios De Souza
Wânder Luís De Melo
Alessandro Rocha Dos Santos
Zander Sagado De Paiva Filho
José Pedro Rezende G. Da Mota
Sérgio Cardoso
Maurício Santos De Azevedo Junior
Rafael Arnold
Otto Rodolfo Lazoski
JPlínio Lares Seabra Filho
José Helio Gonçalves R. Filho
Ricardo Oliveira Lopes Serrano
João Bento Mesquita
João Martins Garcia
Marcos Roberto Mazur Catardo
Juliano Augusto Bortolon

16
16
16
17
17
17
17
17

Jorge D Almeida Oliveira
Isauro Martins Rocha Junior
Divaine Borges
Ruben Ariel Schwartz Rein
Ednaldo José Fae
José Rodrigo Da Silva Ferrarini
Lucas Da Cruz Gonçalves
José Pedro Monteiro De Almeida

18
18
18
19
19
19
19
21

Luiz Henrique Frederico
Ricardo Pasquali

21
21

Leiandeson Silva Atem
Fabrício André Ramos Da Silva

21
22

Flavio Carlos De Moraes Silveira
Arnaldo Garbarino

23
23

Roberto Suzin
Ederson Felicio Adriano

23
23

Benedito Donizetti Inacio
Adilson Pereira De Souza

24
24
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COLABORADORES

DIA ANIVERSARIANTE
25
25
26
26
27
28
28
28

Edson Sampaio Da Silva
Caio Moraes Mello Vitalli
Edson Pimentel Matheus
Teodoro Daniel Larsen
Anisio Henrique Pintor De Lima
Marco Antonio Sperb Leite
Airton Lima Dos Santos
Leonor José Pilonetto

Andre Gustavo Venturelli
Fabio Rodrigo Preweda
Marcilio De Oliveira Matos
Paulo Cesar Paschoal
Eduardo Antonio Steter
Marcelo Da Silva Khouri Sibelino
Jansen Cherfani Tanure
Valdecio De Oliveira

28
28
29
29
30
30
31
31

Ivonei Storer31

DIA ANIVERSARIANTE

DIA ANIVERSARIANTE
02
02
04
05
07
07
07
12

DELABUL,RTABUL,CCABUL Rubens Alberto Taveira
CCABUL Iomar Jesus Da Silva Junior
CCABUL Felipp Tobias Evaristo Castro
CCABUL Geraldo Nobile Holzhausen
CCABUL Sabino Freire De Lima Filho
CCABUL,RTABUL Clóvis José Barbosa Figueira
CCABUL Riccardo Albano Cisari

28
29
31

CCABUL Marcos Cezar Coura
MCABUL José Walter Da Fonseca Júnior
MCABUL Rolland Duarte De Souza

RTABUL Erico Dutra De Matos
DELABUL Alceu Mario Feijo Filho
CCABUL Giovanni Claudine Barbosa De Souza

13
13

13
14
15
17
19
19
19
23

RTABUL João Da Veiga Pinto Junior
RTABUL,CCABUL Alessandro Rocha Dos Santos
CCABUL Danilo José Battistella
CCABUL,RTABUL Marcos Roberto Mazur Catardo
RTABUL Valdir Pansonato
RRABUL,CCABUL Walter Renato Gonçalves
RRABUL,CCABUL Lucas Da Cruz Gonçalves
RTABUL Roberto Suzin
MCABUL Maximo Alfredo Asinelli Sobrinho
CCABUL Edson Sampaio Da Silva

23
23
26
26
26
27

CCABUL Cícero Cândido De Lima Filho
MCABUL Antônio Cipriano Gurgel Do Amaral Junior
MCABUL João Anderson Araujo Nunes
RRABUL Guilherme Gonçalves Chagas
CCABUL Mario Cezar Pereira Sandes27



Comunidade aeronáutica se reúne no dia 2 de março para falar dos benefícios da digita-
lização dos registros eletrônicos da aviação civil no Brasil

WORKSHOP NO CAMPO DE MARTE DISCUTE 
APLICAÇÕES DO DIÁRIO DE BORDO ELETRÔNICO

NOTÍCIAS ANAC

Ação soma-se à melhoria em treinamento de copilotos, ambas iniciativas do Programa 
Voo Simples. As mudanças alteram o RBAC nº 61 e entram em vigor em 3 de abril.

APROVADA SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO DE 
RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE PILOTOS

Nunca se pode concordar em rastejar, quando se sente

 ímpeto de voar.

Helen Keller
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ABUL CONVÊNIOS
Facilidade e benefícios para associados. São 52 diversificadas 

empresas com inúmeras vantagens para você e sua família.

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

CAEP – Clube de Aviação Experimental do Paraná
Pq Industrial – Ibiporã PR

PISTA DE POUSO SIXM
Br 364 Cuiabá – MT

AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE SIZP
Gaúcha do Norte – MT

COSTA ESMERALDA Condomínio Aeronáutico
Porto Belo SC – Lagoa do Bonfim RN - Jurerê SC - Búzios RJ – CEEA – Costa Esmeralda Escola de Aviação

SPORT PILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO AERODESPORTIVA
Aeroporto de Mogi Mirim - SP – SDMJ

FMONTAER 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

BECKER AVIONICS BRASIL
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP

AIR ORIENTE CORRETORA DE SEGUROS
RIO DE JANEIRO - RJ

DELTAROMEU DESPACHANTE AERONÁUTICO
SÃO PAULO - SP

SANTOS DUMONT MEDICINA
RIO DE JANEIRO - RJ

MKR MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DE ULTRALEVES LTDA  AUTOGYRO BRASIL
CLUBE ESPORTIVO DE VOO – CEU - RJ

BIS AVIATION
VENDA E MANUTENÇÃO DE AVIÔNICOS
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PISTA DE POUSO SIXM
Br 364 Cuiabá – MT

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

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

H.03 CONSULTORIA & CERTIFICAÇÃO AERONÁUTICA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

INSTITUTO BRASILEIRO DE PERÍCIAS JUDICIAIS
FORTALEZA - CE

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

COROA DO AVIÃO – AERÓDROMO SIFC
RECIFE - PE

AEROTRACK – MONITORAMENTO REMOTO DE AERONAVES
RIO DE JANEIRO - RJ

DÁVALOS FLIGHT SOLUTIONS
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

PILOT SHOP SOROCABA
SOROCABA - SP

CLÍNICA INTEGRADA GODOY
CURITIBA - PR

DECOLANDO NA BANCA
SÃO PAULO - SP

SPACE – SOLUÇÕES EM AVIAÇÃO CIVIL
RIO DE JANEIRO - RJ

VOE CONSULT
RECIFE - PE
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Sonhos são nossos momentos secretos de voar.    

ANUNCIE AQUI!

ÁLBUM DE MEMÓRIAS
RIO DE JANEIRO - RJ

CLÍNICA MÉDICA SKYMEDICAL - CMA
CURITIBA - PR

FLY CON CONSULTORIA AERONÁUTICA
BRASÍLIA/DF

All Tours
SÃO PAULO/SP

INFRAPREV
RIO DE JANEIRO - RJ

CÉU LIVRE AERODESPORTO
RIO DE JANEIRO - RJ

Soriano

Divulgue sua marca e seu negócio aqui no Boletim Abul,
entre em contato agora mesmo solicite nossos planos

e bons negócios!

+ DE 4 MIL VISUALIZAÇÕES TODOS OS MESES
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EVENTOS AÉREOS

FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL

Emoção e Adrenalina!
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