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NOVÍSSIMA ABUL

Amigos,
Desde nosso último Boletim Informativo, 

tivemos uma mudança significativa na 
administração da ABUL. Vou contar-lhes 
alguns fatos que ocorreram nos últimos 
tempos...

Logo após as eleições da ABUL convidei o 
Robson Franco para substituir o Galvão na 
função de Secretário Executivo... ele não 
apenas aceitou como também “vestiu a 
camisa” da ABUL.

No início deste ano vencia o mandato da 
D i r e t o r i a  d o  C o m i t ê  B r a s i l e i r o  d o 
Aerodesporto - CAB e ele me convenceu a me 
candidatar ao cargo de Presidente... relutei 
muito, mas acabei aceitando, diante da sua 
promessa de me ajudar a administrá-la.

Aí eu fui eleito e nomeei-o Diretor 
Secretário e Diretor Financeiro do CAB... hoje 
vejo que estava dando-lhe uma carga de 
trabalho excessiva.

Neste meio tempo implementamos na 
ABUL o Setor de Operações para o qual 
convidei o BERNARD que me procurou um dia 
na Helistar querendo um emprego quando foi 
para a Reserva da FAB.... não consegui um 
emprego para ele mas lhe ofereci um trabalho 
na ABUL... ele aceitou e foi aprovado como 
Chefe de Operações da ABUL... inicialmente 
sem nenhuma remuneração, até o Franco 
dividir seu salário com ele... o Franco começou 
a prepará-lo para a função de Secretário 
Executivo pois, conforme combinado, somen-
te trabalharia na ABUL comigo... para me 

Gustavo H. Albrecht

Palavras do Presidente

ajudar...e este seria meu último mandato até 
ser convencido por alguns diretores a ser 
candidato e usar este final de mandato para 
preparar a ABUL para ser passada a um novo 
Presidente e usar o próximo mandato, caso 
seja reeleito, para achar um substituto. 

Para complicar ainda mais, tivemos a 
Pandemia do COVID 19 que ajudou a agravar a 
situação financeira da ABUL que já vinha 
ocorrendo com a evasão de filiados...

Estoicamente o Franco me propôs passar 
a sua função para o Bernard que aceitou um 
salário menor de maneira a evitar que a ABUL 
tenha um saldo, senão positivo, pelo menos 
não negativo todos os meses.

No início desta semana tivemos uma 
reunião na sede da ABUL na qual comunica-
mos aos funcionários esta mudança na 
Administração. Na prática mudou a direção da 
ABUL, pois o Franco continuando a ser Diretor 
do CAB estará com uma sala na ABUL que ele 
ocupará, continuará por lá, inclusive com a 
promessa de continuar a ajudar a ABUL , leia-
se Bernard, na administração da nossa 
entidade.

Esta reunião foi especial pois contou com 
a presença do Diretor de Convênios Milton 
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Hossaka e do RRABUL de Itajaí Davi Lima, meu 
conselheiro pessoal, que depois deram um 
“brifim” para as meninas da ABUL sobre como 
falar com os filiados inadimplentes na 
tentativa de trazê-los de volta à Família ABUL. 
Aqui faço um parêntese para elogiar o esforço 
de alguns membros da Diretoria no sentido de 
reverter a nossa situação financeira... até uma 
rifa inventaram... ela está em andamento.

O maior benefício que vi com esta rifa, 
além do reforço de caixa, foi o grande “movi-
mento” gerado entre os filiados...a união de 
muitos em defesa de uma entidade. que lhes 
pertence.

Desejo ao Bernard sucesso na sua nova 
função... somente confiando no seu trabalho 
conseguirei dar conta do que me cabe...te 

Pau de Sebo

RRABUL:

1º lugar - Felipe Martines de Boa Vista-RR com 2 filiados
    - Lucas da Cruz Gonçalves de BH com 2 filiados
    - Mario Penha de Ipatinga MG com 2 filiados
2º lugar - Cassiano Ouroso de Manaus AM com 1 filiado
    - Everardo Alves Ribeiro de Brasília DF com 1 filiado
    - Wander D. de Azevedo de Goiânia GO com 1 filiado
    - Endrickson Brigido de Fortaleza CE com 1 filiado

Escolas:

1º lugar – Looping Escola de Aviação Leve de Atibaia SP com 14 filiados
2º lugar – Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 6 filiados
3º lugar – Sport Pilot de Mogi Mirim com 4 filiados
     –  Flyby Escola de Aviação de CuiabáMT com 4 filiados
     – Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 4 filiados
4º lugar – Elu Escola de Ultraleve Ltda de Brasília DF com 3 filiados
5º lugar – Free Wings de Rbeirão Preto SP com 2 filiados
6º lugar – Aeroclube de Feira de Santana da BA com 1 filiado

A disputa do Pau de Sebo continua!
Vamos ver quem mais traz de volta antigos sócios inativos e novos sócios para 
ABUL. 

CURSOS
Em 1º de julho a ABUL deu início ao XIV 

Curso Básico de Perícia Médica – CBPM com 
15 médicos matriculados. Em breve teremos 
mais médicos credenciados para o exercício 
da medicina de aviação. Bom curso a todos!

Próximo CBPM iniciará em 01 de outubro! 
Aproveite o último curso do ano!
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No último dia 27 nosso
estimado 
Presidente fez 
aniversário!

PARABÉNS, ALBRECHT!

Esta é a frase que será o lema da 2ª 
CANAC - Campanha Nacional da Aviação 
Civil...

Deem Asas ao Brasil foi a frase usada 
por Assis Châteaubriant e o Primeiro 
Ministro da Aeronáutica Pedro Salgado 
Filho, quando fizeram a CNA -Campanha 
Nacional de Aviação na década de 40 do 
Século passado e que ao final nos deu 
cerca de mil aeronaves de instrução 

DEVOLVAM AS ASAS AO BRASIL
doadas ao DAC e que equiparam os 
cerca de 400 Aeroclubes que foram 
criados naquela época.

O Comitê Brasileiro do Aerodesporto 
- CAB está à frente desse novo projeto 
de incentivo à aviação tendo como seu 
Presidente Cmte. Albrecht seu maior 
incentivador.

Em breve teremos mais notícias 
desse grandioso e importante projeto.

HISTÓRIAS

Julho de 2017. Campeonato Brasileiro de 
Acrobacia Aérea na Academia da Força 
Aérea em Pirassununga – SP.

Translado o Christen Eagle II, PP-ZEX, do 
Aeroclube de Erechim pela terceira vez nos 
últimos três anos para este evento, onde a 
Equipe Acrobática Dragões Voadores do 
nosso Aeroclube, fundada em 1968, iria 
participar com pilotos voando em três catego-
ria.

Diferente dos últimos dois anos em que 
fui solo, desta vez tive a parceria do grande 
Comandante e amigo Márcio Dell’Aglio para 
me auxiliar neste translado com dois pousos 
intermediários e 4:30 horas de voo até o 
“Ninho das Águias” no hangar da querida 
Esquadrilha da Fumaça.

O Eagle começou a algum tempo a ter 
uma intermitente e crônica pane no TXP. 
Quando alocado o código informado, às vezes 
o TXP informa o primeiro número dos 4 com 
outra leitura no radar do órgão de controle.

MARCELO A. MENEGATI - CCABUL
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Como o mesmo tinha vindo a poucos dias 
da revisão do TXP, conclui que a pane estava 
sanada.

Decolado de Erechim com destino a 
Botucatu e pouso para abastecimento em 
Ponta Grossa, alocando code 2000 e ficando 
na escuta do Centro somente, já este voo é 
totalmente no espaço Golf. Decolo de 
Botucatu com destino à SBYS (AFA) e em 
seguida adentro na TMA Academia, chaman-
do a mesma. Para variar o Controle reporta 
code do TXP errado na tela do radar. Solicito a 
possibilidade de prosseguir com o code que 
eles estão recebendo. Solicitação atendida e 
chegamos sem maiores novidades.

C o m o  a  t u rm a  d e  m e c â n i c o s  d a 
Esquadrilha são velhos conhecidos do 
pessoal da acrobacia, os mesmos retiraram o 
TXP e testaram na bancada deles, não sendo 
reportado nenhum defeito. 

Como voamos no Box acrobático com o 
TXP em StandBy e na escuta da TWR, no 
primeiro voo após a checagem do TXP, solicitei 
a mesma um teste. Funcionando perfeita-
mente.

Vida e campeonato que seguem, bem 
como a integração entre os competidores. No 
sábado a tarde após as provas foi efetuado 
uma prova 4 minutos FreeStyle. Como meu 
objetivo era somente a disputa na competição 
de precisão e não tinha nem sequência e nem 
a música pronto para esta disputa, resolvi 
comemorar o resultado das provas anteriores 
saboreando uma cerveja e vendo os amigos 

voarem.
Nos 4 minutos FreeStyle é permitido o 

uso de Fumaça. Desta forma foi disponibiliza-
do “Smoke Oil” da Esquadrilha para a turma de 
competidores.

O Polaco, nosso amigo e competidor da 
Equipe, participou desta prova. Encheu o 
tanque de fumaça até a “boca” e fez uma bela 
apresentação.

No domingo, retorno para Erechim 
novamente via Botucatu e Ponta Grossa. 
Aciono ON A/C no TXP com o código designa-
do e decolo pela 20R (a RWY externa). Livro o 
circuito à direita após a decolagem com proa 
ideal para Botucatu, haja visto que não tinha 
nenhum tráfego na AFA e os cadetes estavam 
em férias. O dia estava “Céu de Brigadeiro” 
com um belo vento de cauda para ajudar na 
GS. Nivelo no FL065 na proa 249°. Deixo 
Leme a esquerda, bem como Rio Claro. O 
Controle me chama e pede a confirmação do 
código TXP. Informo e o Controle dá uma 
broca. Argumento a pane que voltou a apare-
cer e que será reportado para manutenção e o 
mesmo aceita.

Neste momento um Seneca reporta proa 
de Piracicaba aproximando pelo setor 
Noroeste e proas convergentes. Como o 
mesmo estava na escuta da nossa fonia, ficou 
extremamente preocupado. Reportava 
insistentemente que não estava visual 
conosco. Vi o mesmo a minha direita e acima 
500 ft. Reportei “positivo visual” e o mesmo 
insistia que estava “negativo visual”.



iante da emergência de Dsaúde pública causada pela 
pandemia pelo novo corona 

vírus e da necessidade de preserva-
ção da segurança e saúde de servi-
dores  e  regulados ,  a  Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
decidiu prorrogar por 120 dias, por 
meio da Resolução nº 570, de 1º de 
julho de 2020, o prazo de validade de 
habilitações, certificados, autoriza-
ções, averbações, credenciamentos, 
treinamentos e exames operacionais.

Desta forma, ficam prorrogadas 
por 120 dias a validade de:
- Habilitações e certificados concedi-
dos sob o Regulamento Brasileiro da 
Aviação Civil (RBAC) nº 61 e com data 
de vencimento entre os meses de 
julho e setembro de 2020;
- Habilitações concedidas sob o 
R e g u l a m e n t o  B r a s i l e i r o  d e 
Homologação Aeronáutica (RBHA) nº 
63 e com data de vencimento entre 
os meses de julho e setembro de 
2020;
- Habilitações concedidas sob o 
RBAC nº 65 e com data de vencimen-
to entre os meses de julho e setem-
bro de 2020;
- Averbações do nível de proficiência 
linguística segundo o RBAC nº 61 e 
com data de vencimento entre os 
meses de julho e setembro de 2020;
- Certificados médicos aeronáuticos 

Prorrogada a validade de habilitações e certificados
com vencimento entre julho e setembro

(CMA) concedidos sob o RBAC nº 67 
e com data de vencimento entre os 
meses de julho e setembro de 2020;

- Autorizações de funcionamento e 
homologações de curso emitidas 
sob o RBHA nº 141 que vencerem 
entre os meses de julho e setembro 
de 2020;
- Credenciamento de examinadores 
vinculados a operadores aéreos, 
centros de instrução de aviação civil 
(CIAC) e centros de treinamento de 
aviação civil (CTAC) que vencerem 
entre os meses de julho e setembro 
de 2020;
- Certificados de qualificação de 
dispositivos de treinamento para 
simulação de voo (FSTD) que vence-
rem entre os meses de julho e 
setembro de 2020;
- Treinamentos e exames operacio-
nais, previstos nos RBACs nº 90, nº 
91, nº 121, nº 133, nº 135, nº 137 e nº 
175 que vencerem entre os meses 
de julho e setembro de 2020.     
 Não serão prorrogadas as 
validades das habilitações, certifica-
dos, autorizações, averbações, 
credenciamentos, treinamentos e 
exames que já tenham sido prorro-
gados pela Decisão nº 42, de 17 de 
março de 2020, que abrangeu 
períodos de vencimento entre 
fevereiro e junho.

Notícias ANAC

Frente ao risco de contágio por corona vírus,
ANAC concede prazo 120 dias para renovações
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CONVÊNIOS
A NOVA ABUL, pensando em beneficiar e apoiar cada vez mais 
seus associados, está estabelecendo convênios com diversas 
entidades no Brasil. Lembre-se que o desconto será concedido 
diante da apresentação da Carteira da ABUL  válida.

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha 

Goiânia - GO
 ✆ 62-3595-4228 / 98564-1420  

Wander Azevedo (Diretor Proprietário)
20% de desconto em mão de obra e 

preços especiais em serviços e peças.
  www.flyultraleves.com.br

MONTAER AERONAVES
Aeroporto de Feira de Santana - BA 

 ✆ 75-3015-1207 / 99814-1207 
Bruno (Diretor Proprietário)

10% de desconto na mão de obra e 
serviços e preços especiais na aquisição 

de aeronaves de sua fabricação.
✉ contato@montaer.com.br

    www.montaer.com.br 

Organização, responsabilidade, 
experiência e segurança.

  11-99973-2313

✈️ ANAC: Transferências de 
Propriedade e Operador; 2º 

via/Cancelamento/Alterações; Emissões 
de Cer�ficados, Licenças e Matrículas; 
Inscrição/Alteração/Cancelamentos de 
Direitos de Uso; Mudança de Categoria, 
Marca e Configurações; Gerenciamento 
de Processos; Cer�dão de Inteiro Teor 

(Histórico dos Registros) e outros.
☎ ANATEL: transferência de Titularidade; 

Renovação/Alteração/Cancelamento; 
Acréscimo de Estação (ELT) e outros. 

10% de desconto em serviços e 
consultoria gratuita.

✉ ferreira@deltaromeu.com.br
  www.deltaromeu.com.br

HOTEL POUSADA SÃO VICENTE
Br- 364 - Km 340 Serra de São Vicente - 

Santo Antônio do Leverger MT
Proprietário: Fábio Baungart

  65-98147-1777
Desconto de 10% na hospedagem, 

restaurante, lanchonete loja de 
conveniência e artesanatos.

RV AVIAÇÃO MANUTENÇÃO DE 
AERONAVES

Rodovia TO 080 Km 20 - Hangar 07 
Aeródromo SWEJ Palmas - TO

Johnatan Douglas Ma�er Piesan�
   63-98405-6413 

Descontos de 25% em mão de obra em 
revisão e manutenção de aeronaves, 

inspeções de 50/100 h, transferência de 
proprietário e 30% em licença de estação.

✉ srm@rvaviacao.com

CAEP – Clube de de Aviação 
Experimental do Paraná

Rua Arlindo Gleria, 38 Pq Industrial - 
Ibiporã

  43-99977-1002 Luis Bogo 
✆ 3158-2525 (clube)

Hangaragem em deslocamentos pela 
região sem custo, sujeito a consulta 

prévia.
✉ bogo@sercomtel.com.br

HOTEL EUDOXIO
CNPJ 11.653.737 10001-20 

IE: 256.088.225
Rodovia Antônio Heil km 2812 nº 2L. 960 

Divisa de Brusque e ltaiaí- SC 486 CEP: 
88.318 482 Itajaí - SC

✆47-3247.0889 / 3247.0890 / 
98413-7668  

Translado Aeroporto x Hotel x Aeroporto, 
qualquer horário Aeroporto SWJA Aero 

Amil
15% de desconto nas diárias

✉ contato.hoteleudoxio@yahoo.
com.br / reservas.eudoxio@yahoo.com.br
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AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE SIZP
 Gaúcha do Norte - MT

Proprietário: César Albring
  65-99919-3888

Desconto de 10% em hangaragem, 
mensal/diária, serviço de 

translado/apoio

MULTICAR - ACESSÓRIOS
Av. Senador Metelo, 243 - Porto 

Cuiabá - MT
✆ 65-3623-3999 / 99919-3888 

Proprietário: Cesar Albring
Desconto de 10% em serviços de ar 

condicionado, instalação e manutenção 
de alarmes e acessórios em geral e 

película automo�va.

PISTA DE POUSO SIXM
CIFI Construtora e Incorporadora Ltda.
CIFI: Av Fernando Correa da Costa, s/n, 

Sl 03 - Km 10 - Br 364
Cuiabá – MT

 ✆65-3645-3535
Descontos na estadia mensal/diária e 

pernoite nos apartamentos próximos ao 
hangar.

COSTA ESMERALDA - PORTO BELO SC
Encravada em uma das belas regiões de SC foi 

o pioneiro do grupo.
COSTA ESMERALDA – LAGOA DO BONFIM RN

À 25km de Natal, opção de pouso no RN.
COSTA ESMERALDA – JURERÊ SC

Em fase de viabilidade, em Florianópolis será 
um marco na Ilha da Magia.

COSTA ESMERALDA – BUZIOS RJ
Após 14 anos fechado, revitalizado e reaberto 

o Aeroporto Umberto Modiano.

PLANO DE VOO ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
Referência nacional pela padronização e 

infraestrutura que proporciona a seus alunos.

CEEA – COSTA ESMERALDA ESCOLA DE 
AVIAÇÃO

Escola de Ultraleves para os amantes da 
Aviação Leve. 

NEVES COMBUSTÍVEIS
Todos os empreendimentos com postos de 

JET-A1 e AVGAS.
  47-98416-8000 Flavius
  47-98417-8000 Tiago

Preços especiais na compra de terrenos nos 
condomínios e descontos em hangaragens.

www.grupocostaesmeralda.com.br

✆ 21-2530-2530
  21-99617-2013 (24h)

Seguro aeronáu�co / Seguro automóvel / 
Plano de saúde / Seguro para 

condomínios / Seguro residencial / 
Saúde empresarial / Seguro empresarial / 

Seguro náu�co / Seguro para eventos / 
Seguro agrícola/rural

    @airoriente
Preços especiais

  www.airoriente.com.br

Rua João Miguel Japur, 36, Jd. Nova 
Iguaçu - Piracicaba – SP CEP 13.423-035

 ✆19-3434-0535 / 19-3411-5605
CAC seg a sex - 08:15h às 18:00h

Descontos de 5% em todos os produtos.
  www.spelaionloja.com
✉vendas@spelaion.com
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Aero Desporto CPA e Homologada PPA e 
INVA

SDVH, Cond. Aeronáu�co Vale Eldorado, 82 
Km de SP - Bragança Paulista SP

google.com.br/maps: ARES Escola de 
Aviação Civil

  11 99937-7547
Desconto de 5% no Restaurante Ares, 10% 

na Loja Ares, 20% no curso prá�co de 
teórico CPA, 30% em check e recheck, 40% 
no exame médico CMA 4ª classe, 50% na 

hangaragem diária e 60% de reembolso da 
anuidade ABUL ao concluir o curso. 

Alojamento com área de lazer, piscina e 
churrasqueiras com hangaragem pernoite 

final de semana gratuito
Material didá�co e CIV para alunos grá�s 

Deslocamento A�baia grá�s (consulta 
prévia) 

✉ contato@aresaviacao.com.br
  h�p://aresaviacao.com.br/

POUSADA BENEVENTO
Campos de Jordão

  12-99634-4114, 99736-8330 
João José (Diretor Proprietário)
Reservas:  12-99634-4114 ou 

reservas@pousadabene-vento.com.br
Descontos de 10% na diária

  www.pousadabenevento.com.br

Rua Tibagi, 269 - Londrina – PR
✆ 43-3356-9833 / 3027-5328

Descontos de 10% em produtos e 
serviços.

✉ comercial@gusmanglondri-na.com.br
  www.gusmang.com.br

MKR Manutenção e Assessoria de 
Ultraleves Ltda
AutoGyro Brasil

Clube Espor�vo de Voo – CEU
Aeródromo Armando Nogueira – SIAN Rio 

de Janeiro RJ 
22° 57' 41" S / 043° 39' 34" W

  21-99820-3637
Venda de aviônicos, retrofit de painel, 

instrumentos digitais e analógicos, 
headsets, gps portáteis, painel e peças.
Atualização de navdata, charts, gps de 

painel e portá�l.
Reparo GPS, headsets, rádios portáteis e 

painel.
Revitalização de display, instrumento de 

painel e portá�l.
Retrofit de painel, projeto de engenharia, 

cer�ficação e instalação de RNAV PBN, 
LOA RVSM e adequação do ADSB.

Descontos de 10% na mão de obra dos 
serviços na MKR, 2% na compra de 

AutoGyros e 10% nos serviços de 
avionicos.

✉ comercial@auto-gyro.com.br
  h�p://auto-gyro.com.br/

FREIOS BILL
Rua Arlindo Gléria, 38 – Ibiporã PR

  43-9918-9422
Preços especiais em todos os produtos

✉ contato@freiosbill.com.br
  www.freiosbill.com.br
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RV ULTRALEVES ESCOLA DE PILOTAGEM
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia-GO

  62-99801-4010 (escola) 
 43-98824-7007  (Milton)

 43-98843-3838  (Mylene).
Desconto de 10% em cursos teóricos e 

prá�cos de CPA, matrícula grá�s e 
reembolso de uma anuidade ABUL na 

conclusão do curso.
✉ contato@rvultraleves.com.br

  www.rvultraleves.com.br

SANTOS DUMONT MEDICINA
  21-96839-6037 Cmte. Eduardo

Av. Franklin Roosevelt, 84 – Sl 704 Centro 
- Rio de Janeiro RJ

9h às 17h agendamento prévio
CMA ANAC (1ª, 2ª, 4ª E 5ª Classes)

Inicial, revalidação e recurso
  ✆21-4141-4249 / 99997-5751 

Preços especiais e diferenciados.
✉ comandante@santosdu-mont.med.br

    www.santosdumont.med.br

SPORT PILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO 
AERODESPORTIVA

Aeroporto de Mogi Mirim - SP - SDMJ
  11-98766-4187 

Diretor Proprietário: Gerson Mar�nez
Matrículas grá�s no curso de CPA, descontos 

de 10% nos cursos teóricos e prá�cos e 
descontos especiais em check e recheck.

✉ voalivre@uol.com.br
  www.sportpilot.com.br

RECOMINTE
Jacques C. de Albuquerque

✆ 12-3905-4041 / 99708-8207 
Sype: Jacques_NB  ✆USA +1(954)318-9258

RECOMINTE – BRASIL
Av Edouard Six, 540 – Hangar 13

Jd. Paraíba – CEP 12327-673
 Jacareí – SP  ✆12-3905-4041

RECOMINTE INT’L LLC
400 SW 1ST Avenue, Apt 306

Fort Laudesdale FL 33301 USA
 ✆+1(305)333-8455

Descontos e preços diferenciados
   www.recominte.com

Av. Shishima Hifumi, 2911 – Mod. 208 
(PqTec UNIVAP) São José dos Campos – SP 

- CEP 12.244-000 ✆ 12-2170-3630
Pagamento facilitado, parcelado, 

garan�a estendida de 3 anos e frete 
gratuito na compra de equipamentos.

✉ info@beckerdobrasil.com.br
  www.beckerdobrasil.com.br

THOMASI HOTEL
Londrina e Maringá - PR

Aurélio Thomas (Diretor Proprietário)
  44-99995-1313 / 99918-1620

✆ Londrina 43-3315-0400
✆Maringá 44-3032-0400

Descontos de 10% nas diárias
   65-99972-6633 – Mário Sérgio
✉ reservas@hotelthomasi.com.br

Venda de aviônicos - Retrofit de painel – 
Instrumentos digitais e analógicos - Headsets- 

Gps portáteis e de painel – Peças - 
Atualização de navdata, charts, GPS de painel 

e portá�l - Reparo GPS, headsets, rádios 
portáteis e de painel -Revitalização de display 
instrumento de painel e portá�l - Retrofit de 
painel, Projeto de Engenharia, Cer�ficação e 

instalação
RNAV PBN - LOA RVSM - Adequação do ADSB
10% de desconto nos serviços de aviônicos
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✆ 11-3774-8589 / 3774-8619 
  11-98318-1151

Piloto Privado Avião, Piloto Privado Helicóptero, 
Comissário(a) de bordo, Agente de aeroporto EAD, 
Curso de libras para tripulantes, Curso Ger. de Crise 
e an�terrorismo em aeronaves, Aulas par�culares 

de reforço e Suporte básico de vida com DEA.
Preços especiais 

✉ cursos.demoiselle@gmail.com
  h�ps://escoladeaviacaodemoi-selle.com.br/

DIRETORIA 

Presidente: Gustavo Henrique Albrecht - 
presidente@abul.com.br

Vice-presidente: João José de Souza Lima - 
vicepresidente@abul.com.br

Diretor Técnico: Sérgio Antônio de Oliveira Neto - 
tecnico@abul.com.br

Diretor Médico: Dr. José Luiz Capalbo - 
medico@abul.com.br

Diretor de Marketing: Cmte Gerson Martinez - 
marketing@abul.com.br

Diretor de Convênios: Milton Hossaka - 
convenios@abul.com.br

Diretor de Colaboradores: João Carlos 
Cavalcante Trindade - 
colaboradores@abul.com.br

Diretor de Pendulares: Francisco Batista Ferreira 
- pendulares@abul.com.br

Diretor de Paramotores: Samuel Rocha - 
paramotores@abul.com.br

Diretor de Giroaviação: João Bosco Cortez - 
giroaviacao@abul.com.br

Diretor de Eventos: Wilson Manoel Lozano – 
eventos@abul.com.br

Secretário Executivo: Bernard Tkotz - 
secretario@abul.com.br

Operações: Bernard Tkotz - 
operacoes@abul.com.br

CONTATOS:

21 2262-0487 / 98487-8003 / 
98487-7749 / 98487-7999  

Habilitação CPA - documentos@abul.com.br

Curso Básico de Perícias Médicas - 
cbpm@abul.com.br

Anuidades e boletos - anuidade@abul.com.br

Documentos diversos - documentos@abul.com.br

Assuntos gerais - abul@abul.com.br

Filiação - filiacao@abul.com.br

Presidente - presidente@abul.com.br

Secretário Executivo - secretario@abul.com.br

Operações - operacoes@abul.com.br
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