
BOLETIM INFORMATIVO
Setembro/2020 - Edição 009

Caros filiados,
Logo nos primeiros momentos em que assumi a 

ABUL fui logo alvejado à queima-roupa pelo Bernard: 
“Presidente, tem que ser escrito o texto ‘Palavra do 
Presidente’ para ser publicado no nosso BI daqui a 
quatro dias”. Bonito, e agora?

Quem tem estórias da aviação do garimpo para 
contar? Quem voou mais aviões-tipo do que tem em 
número de dedos? Quem conhece este Brasil em 
detalhes de pistas, clima, relevo, pessoas? Quem 
conhece nossa aviação ”por dentro e por fora”? Quem 
conhece melhor a ABUL, seus associados, funcionários, 
colaboradores, suas conquistas, planos futuros para 
nossa aviação? Quem conhece e colabora todas as 
entidades, no Brasil e no Exterior? Como escrever este 
editorial?

Resolvi, então, ao invés de Palavras do Presidente 
escrever sobre o Presidente. O que também não é tarefa 
fácil sem cair nas frases comuns dos sucessores. Aliás, 
mais difícil ainda será sucedê-lo sem olhar para trás. Não 
falar daqueles que antes não conseguiam voar, de 
outros que não conseguiam habilitação técnica, outros 
ainda com dificuldades com o exame médico, aeronaves 
com dificuldade de registro, os espaços aéreos 
estigmatizados a “esses ultraleves perigosos à aviação 
e às pessoas, sabe, esses aviõezinhos de cano e pano”. 
Era difícil, mas o cara é duro na queda: “piloto, gaúcho e 
milico! ”Dos básicos aos avançados com passo variável, 
transponder, rádio e GPS. Dos sítios de voo às viagens 
pelo nosso grande e maravilhoso Brasil, graças à 
adequação de nossas habilitações. Quem viveu o início 
desta nossa aviação entenderá quando digo que uma 
das maiores vitórias foram o reconhecimento e o 
respeito que hoje recebemos da sociedade e dos órgãos 
de controle governamentais. As dificuldades criadas no 
passado por decisões e por regulamentações da então 
ditatorial autoridade aeronáutica não levaram em 
consideração que o nascedouro dos pilotos de linha 
aérea estava situado nos aeroclubes. Muitos aeródro-
mos e aeroclubes foram fechados por causa desta falta 
de visão. Nossa aviação comercial, e por que não dizer 
até mesmo linhas aéreas de outros países se beneficia-
ram do encarreiramento de pilotos brasileiros que 
iniciaram sua vocação nos ultraleves e daí evoluíram 
para se tornarem PLA´s. E o que dizer da evolução de 
nossa então incipiente indústria aeronáutica?

Sim. A nossa ABUL foi a grande incentivadora da 

J. J. Souza Lima

Palavras do Presidente

aviação hoje chamada de leve, embora algumas de 
nossas aeronaves tenham admirável performance. 
Quantos sonhos que se realizaram, quantos ideais 
reconquistados, lágrimas contidas, explosão dentro do 
peito quando finalmente pudemos dizer:

- Eu sou piloto! 
E se somos hoje pilotos o devemos a muitos: aos 

médicos credenciados que nos aprovaram, aos manuais 
técnicos e às escolas, aos instrutores que nos ensina-
ram, aos mecânicos que nos asseguraram pousar 
depois de cada voo, aos checadores que até nos 
mandaram de volta aos estudos, mas vivos. Tudo foram 
facilidades obtidas pela ABUL.  E assim deixamos no 
passado o anedotário das comunicações engraçadas 
com os Órgãos de Controle, a navegação “deixando o 
mar pela esquerda” e a nossa inferioridade. Para quem 
viveu o nosso começo deixo a pergunta: a quem 
devemos tudo isso?

Acompanhamos a luta da ABUL na conquista de 
regulamentos condizentes com o valor da aviação 
experimental. Quantas idas a Brasília fez nosso 
Presidente, com quantas autoridades civis e militares 
ele se reuniu? E também com membros de nosso Poder 
Legislativo para semear a conscientização da importân-
cia que nossa aviação tem no cenário político e 
estratégico nacional.

Hoje,  quando escrevo estas “Palavras ao 
Presidente” está sendo lançado pelo Governo o VOO 
SIMPLES que é o reconhecimento do valor da aviação 
leve e experimental brasileira e o atendimento às nossas 
reivindicações há tanto postuladas. Muitos lutaram por 
isso e não esqueceremos esses guerreiros pela nossa 
causa. Sempre haverá pelo que lutar. Mas hoje celebre-
mos nossa vitória inicial que vem com este novo 
sistema.

Do passado recordaremos muita luta, muita raiva, 
muita incompreensão, preconceitos vencidos, mas hoje

- Somos Pilotos! 
Mantenho nesta ode ao nosso eterno Presidente 

Albrecht a sua tradicional imagem de fundo. Sua imagem 
sempre estará presente onde quer que uma aeronave 
leve esteja voando e sua esteira sempre carregará a 
eterna admiração de todos nós.
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Todos que trabalham na aviação, 
turismo e hotelaria mais cedo ou mais tarde 
irão se deparar com siglas fonéticas para as 
letras do alfabeto. Este conjunto de palavras 
é universal e auxilia a comunicação e o 
perfeito entendimento do que o interlocutor 
está se referindo.

Pode parecer estranho ou difícil de se 
memorizar, porém vejam abaixo a “história do 
alfabeto radiotelefônico” (alfabeto Zulu) – 
uma estória “sem pé nem cabeça”, mas que 
pode facilitar a memorização deste conjunto 
de fonemas, essencial para quem trabalha na 

aviação, turismo e hotelaria.
ALFA ficou BRAVO ao saber que 

CHARLIE, comissário de bordo da DELTA, 
dono de um ECHO esporte e um FOXTROT, foi 
de GOLF pro HOTEL, onde conheceu uma 
linda INDIA chamada JULIET.

Ela era de LIMA, o largou e casou-se com 
MIKE em NOVEMBER. Ganhou o OSCAR e foi 
abençoada pelo PAPA em QUEBEC. Outro 
azarado foi ROMEU que subiu a SIERRA, 
dançou TANGO de UNIFORME com VICTOR 
depois de tanto WHISKY, acordando com o X-
RAY de um YANKEE chamado ZULU.

HISTÓRIAS

Alfabeto da Aviação

QUEM VAI LEVAR ESSA?

A ABUL conta com sua colaboração para recuperar sócios inativos e na indicação de novos sócios.

 RRABUL: 1º lugar – Davi da Silva de Itajaí – RR com 10 filiados

  2º lugar – Mario Penha de Ipatinga MG com 4 filiados

  3º lugar – Felipe Martinez de Boa Vista-RR com 2 filiados

   Lucas da Cruz Gonçalves de BH - MG com 2 filiados

 Escolas: 1º lugar - Looping Escola de Aviação Leve de Atibaia SP com 15 filiados

  2º lugar - Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 9 filiados

  3º lugar - Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 7 filiados

  4º lugar - ELU Escola de Ultraleves Ltda de Brasília DF com 5 filiadosP
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Quem emite os Certificados Médicos dos pilotos?
XV Curso Básico de Perícia Médica – CBPM da ABUL

Único curso CBPM EAD credenciado pela ANAC 
Iniciou em 01 de outubro.

Último curso do ano para habilitar médicos a emitirem o Certificado Médico Aeronáutico e 
tornar-se um médico credenciado da ANAC.

Habilita para emissão do CMA 2ª, 4ª e 5ª Classes, CMA 1ª Classe através de clínica 
credenciada ou até mesmo Diretor Técnico Médico de clínica credenciada da ANAC. 

Informações em cbpm@abul.com.br ou          (21) 98016-9873



Boletim ABUL - 3

Caro Filiado,
Para implementação do Credenciamento da Instrução de Voo a Nova ABUL divulgou o Manual e Orientação 
de Credenciamento para que as escolas tomem conhecimento do processo.
***
Segunda, 21 de set, foi o lançamento do novo site da ABUL!
Moderno, mais atraente e com facilidades múltiplas para o nosso filiado. Mais interativo, processos totalmen-
te digitalizados, pagamento das anuidades por boletos on line ou cartão de crédito e documentos por up load 
em todos os processos, inclusive cadastro das escolas do 183.
***
Missão cumprida!
A ABUL sente-se orgulhosa de hoje ter lançado seu novo site: www.abul.org.br
É um momento de alegria por oferecer mais informações e facilidades a quem merece!
Acesse e curta! Nova ABUL, fazendo mais por você!
***
Os processos de CPA no novo site www.abul.org.br deverão ser iniciados através da solicitação de cheque. 
Não terá como se fazer up load dos respectivos documentos sem essa prévia solicitação.
***
Pensando em facilitar a vida das escolas credenciadas, a ABUL fechou uma parceria com a Zonetech que 
está oferecendo o SPA – Sistema Piloto Aerodesportivo. O SPA é integrado ao sistema ABUL para fornecer 
os dados de voos e ainda faz a gestão dos pagamentos de alunos, manutenção, cadastros de IN, alunos etc. 
Leia o prospecto para maiores informações.
***
A Solicitação de Credenciamento Escola RBAC 183 foi disponibilizada no novo site. A documentação prevista 
no credenciamento será enviada por up load.
***
O Manual de Padronização de Instrução de Voo foi disponibilizado no novo site da ABUL. Faça seu login e 
prepare-se para a prova on line do Curso de Padronização de Instrutores - CPI das escolas que estão se 
credenciando para a instrução de voo.
***
Foi disponibilizado no novo site o cronômetro para realização de simulados e provas. Naveguem para conhe-
cer melhor essa ferramenta. Lembre-se que para a realização de provas não deverá ser utilizado ipad/tablet.
Nova ABUL, fazendo mais por você!
***
Prezados filiados, o nosso querido Presidente Albrecht comunicou a Diretoria e Conselho da ABUL seu 
afastamento por motivos de tratamento de saúde. Conforme prevê o estatuto, o Vice-Presidente, Cmte João 
José de Souza Lima assume a presidência. A ABUL conta com seus filiados para manter sua missão e deseja 
boa recuperação ao Cmte Albrecht. Saudações aerodesportivas.
***
É com muito pesar que me dirijo aos Senhores para falar do 20º ENU.
Infelizmente neste ano de 2020, devido à proibição de eventos coletivos decretada pelo Poder Executivo, 
não teremos nosso Encontro Anual da FAMILIA ABUL. Pela primeira vez, desde 2001 no FLY CLUBE em Porto 
Seguro, não teremos nosso ENU. Para nossa programação deste ano havíamos recebido o convite do CLUBE 
CEU para suas novas instalações em Guaratiba. Contudo, por esta proibição, em junho o Abel Gomes, Vice-
Presidente do Clube CEU, pediu-nos que fosse postergado o convite para o ano de 2021.
Fica, pois, adiado nosso ENU para 2021 quando daremos especial atenção para que nosso encontro recupe-
re esta lacuna de tempo e possamos rever nossos amigos. Saudações a todos.  JJ Souza Lima - Presidente
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Gostaria de tecer alguns comentários sobre 
hélice com “winglet”. 

Bom, antes, vamos entender o que é a hélice: 
assemelha-se a uma asa, porém, apesar de 
funcionar pelos mesmos princípios (aerodinâmica), 
ela é um dispositivo otimizado para essa função. 
Como ela está girando, cada seção transversal 
dela tem um regime de velocidade diferente do 
outro, assim, ela é projetada para tirar proveito 
dessa variação de velocidade longitudinal. No 
entanto, tem também fluxo de ar em velocidade no 
plano transversal dela (assim como em uma asa de 
avião). Esse fluxo é responsável pelos vórtices de 
ponta de asa. 

É comum observar em aeronaves a jato 
aquela ponta de asa com winglet, pois esses 
dispositivos aerodinâmicos reduzem o vórtice de 
ponta de asas e consequentemente diminuem o 
arrasto, o que torna a aeronave mais econômica e 
com uma autonomia maior. Com as aeronaves 
ultraleves e, em geral, propulsionadas a motores a 
pistão isso não é comum e a razão é simples: o 
ganho é muito pequeno e não compensa ter um 
cara desses na ponta da asa aumentando a 
complexidade estrutural. Para tirar mais um pouco 
de “leite” da asa sem aumentar a complexidade de 
projeto, podemos usar pontas de asas do tipo 
Harrier que diminui um pouco a formação dos 
vórtices de ponta, mas não como os winglets, mas 
ainda, agrega na função dinâmica da asa aumen-
tando o alongamento dinâmico, ou seja, aumenta a 
eficiência da asa. Legal, dito isso vamos ao ponto!

Com as hélices funciona igual? Então, vamos 
entender: as hélices, de acordo com seu diâmetro 
e passo, têm limitações na rotação de operação, 
isso ocorre devido às limitações aerodinâmicas, 
pois, apesar da aeronave estar voando em veloci-
dades do “baixo subsônico”, se a velocidade de 

Artigo técnico

Hélice com "winglet"

rotação da hélice for maior do que o especificado 
pelo fabricante, há grande possibilidade de 
ocorrência de ondas de choque na ponta da asa 
(sim, a velocidade do escoamento pode chegar à 
velocidade do som), isso pode danificar a hélice e, 
inclusive, o motor. Ao colocar uma espécie de 
winglet na ponta da hélice conseguimos diminuir o 
arrasto de ponta de hélice devido a diminuição dos 
vórtices, porém, a carga do seu motor também vai 
diminuir e se não for regulado, a hélice vai trabalhar 
numa rotação acima do projeto (perdendo sua 
vantagem). O ganho de se ter isso (winglet) em uma 
hélice, em termos de empuxo, é de aproximada-
mente 4% à 5%, não mais que isso. 

Por que não se vê muitas aeronaves com 
hélices assim? No caso de aeronaves experimen-
tais e aviação comercial a motor alternativo, a 
aparente vantagem em termos de empuxo (4% à 
5%) não justifica a complexidade de construção, 
principalmente quando deve-se levar em conta 
que operações em pistas de terra, no caso de 
aeronaves do tipo pusher, podem sofrer com 
pedras e qualquer coisa do tipo batendo nas 
hélices e danificando esses winglets, tornando 
toda a hélice imprópria para uso. Uma vantagem 
bem interessante neste tipo de hélice é o ruído 
aerodinâmico menor. 

Bom, estes são os meus apontamentos 
sobre o assunto… não sei se tem dados na internet 
de testes estáticos e dinâmicos dessas hélices 
para qualificar e quantificar suas vantagens, mas 
essas informações eu peguei de umas poucas 
pesquisas que fiz e meu senso como Eng. 
Aeronáutico. Espero ter contribuído com vocês!

 Eng. Aeronáutico Sergio Oliveira.
Diretor Técnico ABUL:

Palavras do Cmte. Murilo, idealizador do primeiro site da ABUL:

Gratíssimo pelo carinho e avaliação em prol do crescimento responsável das nossas atividades 
Aero-Desportivas que não só contagiaram centenas de apaixonados pela aviação, como "ressuscita-
ram" dezenas de pilotos profissionais já aposentados, que a partir do ultralevismo voltaram a ter a 
alegria do voo desportivo.

Valeu!!! 
Por tudo e por todos que direta e/ou indiretamente realizaram seus sonhos de forma amadora, e 

os  que enriqueceram a atividade através das suas posturas profissionais, mostrando que a aviação, 
por si só, sempre nos fez felizes e sonhadores na segurança de um esporte que foi, de fato, levado a 
sério, mas sempre com um largo sorriso de felicidade no rosto.

Valeu meu amigo... Estou longe, mas... Continuaremos juntos!!!
Voar... voar... voar...  
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Nós fizemos o pouso técnico previsto para 
abastecer em Santarém na rota entre Manaus 
e Belém.

Só que o tempo previsto para completar 
os tanques dos oito Tucano foi muito maior que 
o previsto. A vazão daquela bomba de combus-
tível parecia que o querosene entrava a conta-
gotas.

A gente tinha saído cedo de Manaus 
justamente pra evitar as tempestades do final 
do dia que acontecem na Amazônia naquela 
época do ano.

Em rota, entre Santarém e Belém, o tempo 
fechou e o pouso já seria noturno.

Essa foi a primeira vez eu senti o que é 
uma desorientação espacial.

Bom que tive ótimos instrutores. Às vezes 
a gente nem lembra quem falou o que pra 
gente, mas guarda a dica.

Se eu lembrasse quem deu a dica, certa-
mente teria ligado pra contar o que aconteceu 
e agradeceria.

A Fumaça se separou em duas esquadri-
lhas voando em altitudes diferentes na mesma 
rota. Eu estava na ala do líder.

A gente não tinha radar meteorológico, 
mas uns poucos aviões tinham um storm 

scope que mostravam numa telinha alguns 
sinais de “+”, onde tinha maior concentração de 
atividade elétrica na atmosfera, o que permitia 
ao líder fazer seus desvios para evitar uma 
turbulência mais severa.

Voar em ala em condições totalmente 
visuais é consideravelmente diferente de fazer 
o mesmo voo dentro de nuvem.

Todos desligamos nossas strobo lights, 

O que está acontecendo?

AABUL agradece e reconhece o 
trabalho, dedicação e compromisso dos 
Cmtes Murilo Menezes e Pedro Lobo por 
terem sido os idealizadores voluntários de 
seus primeiros sites, que por anos e anos 
atenderam às demandas de milhares de 
acessos de filiados e amantes da aviação 
aerodesportiva!

Na NASA, eles têm um poster pendurado com abelhas onde se lê o seguinte:
"Aerodinamicamente o corpo de uma abelha não é feito para voar; o bom é 

que a abelha não sabe ".
A lei da física diz que uma abelha não pode voar, o princípio aerodinâmico diz 

que a amplitude de suas asas é muito pequena para conservar seu enorme corpo 
em voo, mas uma abelha não sabe, ela não conhece nada sobre física nem a sua 
lógica e voa de qualquer maneira.

Isso é o que todos nós podemos fazer, voar e prevalecer em cada instante 
diante de qualquer dificuldade e diante de qualquer circunstância apesar do que 
disserem.

Sejamos abelhas, não importa o tamanho das nossas asas, erguemos voo e 
desfrutaremos do pólen da vida.

Murilo Menezes



6 - Boletim ABUL 

porque a cada flash da lâmpada todas aquelas 
partículas de água da nuvem são iluminadas 
formando um grande clarão e quando os olhos 
começam a se acostumar, viria outro flash.

As luzes de navegação do avião do líder 
são uma ótima referência. Estão sempre lá e 
servem bem pra balizar o voo em ala dentro de 
nuvens.

A questão é que, dependendo da concen-
tração das partículas de água, em vez do ala 
enxergar o avião do líder inteiro, a gente só vê a 
luzinha de navegação.

Lembra de situações onde alguém diz que 
a neblina estava tão forte que daria pra cortar 
com faca?

Pois é.
À medida que a gente voava, a densidade 

daquelas nuvens ia mudando de forma que 
alternava em ver o avião inteiro ou ver só a luz 
de navegação. 

E dá-lhe chuva!
Quando a gente soma essa situação a 

alguma turbulência o ambiente da cabine fica 
tenso. Pode existir, mas não conheço piloto 
que tenha voado em ala dentro de nuvens e 
tenha relatado essa experiência como algo 
tranquilo. O corpo começa a suar, a começar 
pe las  mãos .  Os músculos  enr i jecem. 
Respiração e batimentos aumentam o ritmo. A 
adrenalina sobe. O estado de atenção e alerta 
vai aos mais elevados níveis. Os protocolos 
para a perda de vista do líder vêm à mente: 
desço 1.000 pés abrindo 45° pra esquerda. 
Mas vou “morder” essa luz de navegação e vou 
ficar nessa ala até que os limites de segurança 
e bom senso permitam.

Num dado momento eu estava voando um 
looping na ala. Sem qualquer dúvida. Era um 
looping.

Todas as sensações eram de looping. 
Inclusive trabalhava o motor do Tucano como 
se estivesse num looping.

Eu sei o que é fazer um looping na ala. Fiz 
vários.

- Looping? Nessa situação?!? Como 

assim?!?!?
Daí veio a dica do instrutor:
- Talvez por que o piloto de Tucano voe 

num ambiente de cabine onde a visão do 
mundo exterior não tenha obstáculos, porque 
você está embaixo de um plaxiglass que 
envolve toda a cabine, quando vc estiver 
voando em ala dentro de nuvens vc poderá 
sentir a sensação, falsa, de que está fazendo 
alguma acrobacia na ala.

Esse arquivo mental que alguém me 
passou alguns anos antes, veio à tona.

É incrível como a nossa mente quer nos 
enganar em determinadas situações. A ponto 
de a gente achar que uma situação impossível 
é verdadeira.

Qual é o ponto que a gente tem que se 
amarrar pra ressetar nosso sistema mental?

- Olhe pro horizonte artificial e coloque o 
céu onde o céu deve estar e o chão onde o 
chão deve estar.

De rabo de olho chequei o horizonte 
artificial e ele estava lá, arrumadinho, parado 
num voo nivelado.

Nesse exato momento sumiu o looping 
que eu jurava que estava fazendo. 

Minha mente ainda tentou me enganar 
umas duas ou três vezes naquele voo.

Ver as luzes do aeroporto de Val de Cães, 
em Belém, foi um alívio tremendo.

Enfim chegamos!
Bota no seu arquivo mental dicas valiosas 

de quem passou por algum sufoco. Um dia vc 
pode precisar delas.

Esquece o voo de ala. Quando vc estiver 
voando dentro de nuvens e sua mente estiver 
dizendo pra vc que tudo está bem, dá uma 
olhada no horizonte artificial. Quando sua 
mente disser que vc está voando de forma 
estranha, tbm olha pro horizonte artificial. 

Acredite no seu horizonte artificial.
Passei por outras situações “estranhas” 

na aviação civil. Um dia eu conto.
Abraço
Flemming

2

2 2
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CONVÊNIOS
Para saber mais detalhes dos inúmeros convênios da Nova ABUL, 
acesse www.abul.org.br e desfrute dessa facilidade oferecida aos 
filiados. Mantenha em dia sua anuidade ABUL!
Nova ABUL, fazendo mais por você!

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  / AUTOGYRO BRASIL
Clube Esportivo de Voo – CEU - RJ
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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
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NOTÍCIAS ANAC

HABILITAÇÕES E CERTIFICADOS COM VENCIMENTO ENTRE 
OUTUBRO E DEZEMBRO TÊM VALIDADE PRORROGADA

ANAC concede prazo 120 dias para renovação diante do risco de 
contágio por coronavírus

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) decidiu prorrogar por 
120 dias o prazo de validade de habilitações, certificados, autoriza-
ções, averbações, credenciamentos, treinamentos e exames ope-
racionais com vencimento entre outubro e dezembro de 2020. 
Aprovada na terça-feira (29/9), durante reunião da Diretoria trans-
mitida por videoconferência, a Resolução nº 587  visa preservar a 
segurança e saúde de regulados e servidores durante a pandemia 
de Covid-19. 
Não foram flexibilizados os prazos de validade de habilitações, 
certificados, autorizações, averbações, credenciamentos, treina-
mentos e exames que já tenham sido prorrogados pela Decisão nº 
42, de 17 de março de 2020 e pela Resolução nº 570/2020, de 1º de 
julho de 2020.

Imaginou suas histórias e aventuras serem postadas em nosso 
Boletim Informativo e serem curtidas por seus amigos e 

familiares? 
Envie para  suas experiências aerodesportivas!abul@abul.com.br
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Presidente: João José de Souza Lima - presidente@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 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

(21) 98487-8003 /      (21) 98487-7749 /        (21) 98487-7999

Habilitação CPA - documentos@abul.com.br

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

Anuidades - 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

DIRETORIA

CONTATOS

Divulgue sua empresa e seus negócios no novo site e no 
Boletim Informativo da ABUL. 
Banners de variados tamanhos por valores atrativos. 
O público focado no aerodesporto vai gostar de conhecer 
sua marca!!

INSTRUÇÃO DE VOO DA ABUL
Se sua escola está inativa ou você deseja ter uma escola de instrução de voo 

CPA? Credencie-se na Nova ABUL e torne esse sonho realidade.
Acesse www.abul.org.br!

Em poucos dias a Instrução de Voo da Nova ABUL se tornará uma realidade! 
Venha voar com a Nova ABUL!


