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Caros pilotos.
Completamos agora um mês sem a 

participação direta do nosso eterno 
Presidente Albrecht.  Julguei que conduzir 
a ABUL poderia ser uma tarefa acima de 
minhas disponibilidades, contudo nestes 
trinta dias recebi tal quantidade de men-
sagens, nelas se constatando a enorme 
força de nossa Associação.  A camarada-
gem e o espírito de colaboração criam 
esta atmosfera quase familiar que 
somente pilotos da chamada nobre 
aviação conseguem manter. Desfrutamos 
do valor e do privilégio de voar. Sonhos de 
criança, a capa de super-herói transfor-
mada enfim no tão sonhado Brevet. 
Habilitação se diz nos regulamentos, o 
piloto tira Brevet. Habilitação é papel, 
Brevet são asas. Agora, brevetados, 
temos que nos manter vivos, voando; não 
falo do custo ou de segurança de voo. 
Incompreensões burocráticas podem 
cortar parte de nossas habilitações, mas 
nosso Brevet sempre será nossa conquis-
ta, impossível quebrá-la. Modificações na 
legislação aeronáutica fazem parte do 
poder das decisões das entidades que nos 
regulam. Seus pressupostos de seguran-
ça limitam ou tolhem a liberdade que 
julgamos alcançar no banho de óleo. (Não 
deixemos morrer a tradição, ao menos um 
balde de água...). Somos aguerridos e 
desejamos lutar. Então lutemos, mas não 

J. J. Souza Lima

Palavras do Presidente

individualmente, temos que mostrar a 
força de nossa coesão. Iniciativas isoladas 
nos enfraquecerão. Judicialização poderá 
carregar nosso desejado voo para o fundo 
de alguma gaveta da burocracia. Somente 
nossas entidades representativas podem 
somar esforços e falar em nome de todos 
os segmentos da nossa Aviação. Estamos 
concatenando esforços e reunindo 
entidades para obter a conscientização de 
que o somatório dos direitos de todos não 
pode sucumbir ao peso de suposições. 
Finalizo citando o lema do velho e tradicio-
nal Campo dos Afonsos: “Macte animo, 
generosae puer, sic itur ad astra”.

Saudações
JJ Presidente
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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 14 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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Salve pessoal!
Posso dar um pitaco na questão 

da gasolina automotiva em uso 
Aeronáutico?

Vamos lá: a gasolina automotiva 
tem 30% de álcool etanol (o que não é 
pouco). Sabemos que o álcool é 
altamente corrosivo e reage com uma 
porção de materiais. Como já foi dito 
aqui, tanques de fibra sofrerão com o 
contato desse combustível. Outro 
detalhe, toda a linha de combustível 
da aeronave irá sofrer com a presen-
ça do etanol, como a bomba de 
combustível, o sistema de injeção ou 
carburação... Não estão preparados 
para receberem esse combustível. 
Então, é importante ficarem atentos a 
isso!

Outro ponto importante, o AvGas 
tem chumbo, e a função do chumbo 
não é apenas aumentar a octanagem, 

mas também lubrificar, coisa q o 
etanol não faz... Tenho visto o pessoal 
usando a gasolina VPower, com bons 
resultados, mas ela ainda contém 
etanol, logo, é importante ficar 
atentos à toda linha de alimentação 
do motor, principalmente para a 
questão da corrosão. Mas, um aspec-
to que também deve ter muita a 
atenção é a lubrificação do motor, já 
que o etanol não tem essa caracterís-
tica e faz exatamente o contrário por 
reagir com determinados compostos, 
inclusive do óleo lubrificante do 
motor. Como também já foi dito aqui 
por um dos amigos... 

Logo, não vejo como recomendá-
vel o uso de gasolina automotiva em 
motores que não foram aeronautiza-
dos. principalmente a gasolina 
comum. 

Abraço, Sergio 

Artigo Técnico
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Caros filiados,
Foi disponibilizado no novo site da ABUL www.abul.org.br o simulado para a prova do Curso de 
Padronização de Instrução – CPI para os instrutores de voo das escolas a serem credenciadas 
pelo RBAC 183. Estude pelo Manual de Padronização de Instrução de Voo e teste seus conheci-
mentos.

Os processos de habilitação deverão ser iniciados através da Solicitação de cheque. Não terá 
como se fazer up load dos respectivos documentos sem essa prévia solicitação.

Foi disponibilizado o cronômetro com tempo nas provas teóricas. Navegue em www.abul.org.br e 
aproveite para conhecer melhor essa ferramenta. Lembre-se que não é permitido o uso de 
tablet/ipad na realização de prova.

Caros Associados, colaboradores e amigos da ABUL:
A ABUL está solidária com a preocupação de todos em relação à IS 91.319-001. Pedimos sua 
leitura da mensagem encaminhada a todos os segmentos por ela afetados, orientando que os 
entendimentos com a ANAC sejam tratados em bloco pela ABUL, ABRAFAL, CAB e AOPA Brasil, 
que de forma coletiva melhor defenderão nossos interesses. A consulta pública, contudo, a 
critério individual, pode e deve ser respondida. Saudações, JJ

Prezados Pilotos,
Instituímos agora o Boletim Informativo Especial, sem descontinuar o boletim mensal. Os boletins 
especiais serão expedidos sempre que alguma informação se faça urgente ou exija atenção ou 
procedimento especial dos associados. Aproveitando a facilidade e a economia das mensagens 
via internet, ambos serão encaminhados via mala direta. É então que com imensa satisfação 
utilizaremos este primeiro BIE para anunciar um reforço extraordinário em nossas Diretorias pela 
nomeação de dois novos Diretores;
O nacionalmente celebrado Cmte. Abel Gomes, por especial deferência, assume a Diretoria de 
Eventos. Abel é muito atuante na nossa aviação não só como piloto experiente como pelo seu 
desempenho na direção do Clube CEU. Pessoa de extraordinária competência e bom gosto, a 
todos nos brinda, anualmente, com a magnífica decoração natalina da cidade do Rio de Janeiro e 
importantes trabalhos de comunicação visual, internacionalmente conhecidos.

Jeovan Pereira de Alencar assume a Diretoria de Instrução. Cmte. Jeovan é antigo colaborador da 
ABUL, também integra nosso quadro do Conselho Consultivo, e proprietário da Escola Freedom 
de Aviação. Sua experiência e facilidade de comunicação será fator de intensa revitalização na 
nossa nova fase.
João Henrique Schiller assume a função de Conselheiro Consultivo após deixar a Diretoria de 
Instrução. Pela sua vivência e conhecimento muito irá adicionar com apresentação voluntária de 
ideias e procedimentos, além do aconselhamento à nossa Administração.

A todos nossos agradecimentos por tudo que já fizeram e continuarão a fazer pela nossa ABUL.
João José de Souza Lima - Presidente da ABUL

O Cmte. Marco Antônio, carinhosamente conhecido como Cmte. Paraíba foi credenciado como 
CCABUL. Atenderá a demanda de cheques em sua região, fortalecendo assim o aerodesporto e a 
segurança de voo.

Nova ABUL, fazendo mais por você!



Tarifas aeroportuárias e de navegação aérea, 
pagas pela Companhia Aérea ou pelo operador da 
aeronave:

Tarifa de Pouso – Remunera os custos dos 
serviços e das facilidades proporcionados às 
operações de pouso, rolagem e permanência da 
aeronave em até três horas após o pouso. É fixada 
em função da categoria do aeroporto e da natureza 
do voo (doméstico ou internacional).

Tarifa de Permanência – Remunera a utiliza-
ção dos serviços e das facilidades disponíveis no 
pátio de manobras e na área de estadia, depois de 
ultrapassadas as três primeiras horas após o 
pouso, sendo devida pelo proprietário ou explora-
dor da aeronave. A Tarifa de Permanência é 
constituída de:

a) Tarifa de Permanência no Pátio de 
Manobras – TPM;

b) Tarifa de Permanência na Área de Estadia – 
TPE.

Tarifa de Conexão – Remunera a utilização 
das instalações e facilidades existentes no 
terminal de passageiros, sendo devida pelo 
proprietário ou explorador da aeronave, e cobrada 
em função de cada passageiro que desembarca 
em aeroporto intermediário, para reembarcar na 
mesma aeronave ou em outra, em voo de conexão 

Cultura Aeronáutica
Você sabe quais são as tarifas que são pagas quando se voa?"

de mesma natureza, em prosseguimento à mesma 
viagem, constante do respectivo bilhete de 
passagem.

Tarifa de Uso das Comunicações e dos 
Auxílios à Navegação Aérea em Rota – TAN – 
Remunera os serviços e as facilidades disponíveis 
aos usuários, destinados a apoiar e tornar segura a 
navegação aérea, proporcionados pelo Comando 
da Aeronáutica e/ou Infraero. É fixada em função 
dos serviços prestados nas regiões de informação 
de voo e de áreas de controle e da natureza do voo 
(doméstico ou internacional).

Tarifa de Uso das Comunicações e dos 
Auxílios Rádio à Navegação Aérea em Área de 
Controle de Aproximação (TAT APP) – Remunera 
os custos devidos pela utilização dos serviços, 
instalações, auxílios e facilidades destinadas à 
operação de aproximação em área terminal de 
tráfego aéreo, quando em procedimento de subida 
ou descida em aeródromos classificados.

Tarifa de Uso das Comunicações e dos 
Auxílios Rádio à Navegação Aérea em Área de 
Controle de Aeródromo (TAT ADR) – Remunera os 
custos devidos pela utilização dos serviços, 
instalações, auxílios e facilidades empregadas na 
operação de pouso ou decolagem em aeródromos 
classificados.

Programa Voo Simples traz 
regras mais  modernas para 
o setor da aviação brasileira

São iniciativas que buscam a simplificação de 
procedimentos e alinhamento às regras internaci-
onais mantendo os altos níveis de segurança 
exigidos

Regras mais modernas para simplificar, 
desburocratizar e atrair investimentos para a 
aviação geral brasileira. No Palácio do Planalto, foi 
lançado, dia 07 de outubro, o programa Voo 
Simples, que traz mais de 50 medidas que vão 
ajudar a reduzir os custos do setor, os impactos 
causados pela Covid-19 e gerar mais empregos.

A ação é da Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e do Ministério da Infraestrutura, e promete 
criar um novo ambiente de negócio. Segundo o 
Ministério da Infraestrutura, o Voo Simples 
beneficia toda a indústria de aviação, especial-
mente, profissionais do setor e empresas aéreas 
de pequeno porte.

O Voo Simples prevê medidas diferenciadas 
de acordo com o tamanho da empresa de táxi 
aéreo, para que novos operadores de pequeno 
porte entrem no mercado e prestem serviços à 

população a um custo mais baixo. Além disso, está 
prevista a simplificação dos processos para 
fabricação, importação ou registro de aeronaves. 
“Um programa que vem para tirar da frente a 
burocracia, tirar da frente o que não é necessário, e 
focar naquilo que realmente importa”, acrescentou 
Juliano Noman.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 
que também participou da cerimônia, defendeu a 
importância do programa para desburocratizar o 
setor de aviação no país.

“No país que inventou a aviação, no país de 
Santos Dummont, nós voamos pouco. E voamos 
pouco porque nós perdemos o gosto de voar. Voar 
se tornou burocrático. Voar se tornou custoso. 
Voar se tornou um sofrimento. Sofrimento 
estampado nas lágrimas dos pilotos que nos 
procuram dizendo que estão perdendo a sua 
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habilitação, porque não conseguem cumprir as 
exigências, não conseguem arcar com os custos”, 
afirmou o ministro.

Outras medidas previstas no Programa Voo 
Simples

Atualmente, dependendo do tipo da aerona-
ve, o piloto precisava fazer treinamento de 
simulador uma vez por ano. Agora, com o Programa 
Voo Simples, este prazo será ampliado uma vez a 
cada 24 meses.

Na aviação agrícola, que é responsável por 
borrifar produtos nas plantações, para cada 
lavoura pulverizada, deveria existir uma certifica-
ção por voo. O Programa Voo Simples deverá 
acabar com essa regra.

Hoje em dia, o copiloto e o comandante 
recebem o mesmo treinamento técnico para 
operar a aeronave. O programa Voo Simples propõe 
treinamentos diferenciados aos profissionais do 
setor, reduzindo, assim, custos para a empresa. 
“Queremos tornar a vida do copiloto mais barata, 
para que ele comece a trabalhar, ingresse no 
mercado, para que aí ele possa almejar um outro 
voo, fazer um novo treinamento”, explicou o 
ministro da Infraestrutura.

Também será reduzida a lista de documentos 
obrigatórios que deverão estar a bordo da aerona-
ve durante o voo. E os documentos cobrados serão 
migrados para o formato digital.

Deverá ser modificado o formato e o 
funcionamento do Registro Aeronáutico Brasileiro. 
“Vai ser mais barato aceitar e certificar aeronaves. 

Vão diminuir as tarifas. Nós vamos simplificar a 
vida da aviação experimental. Isso sem perder 
absolutamente nada no que diz respeito à segu-
rança”, disse o ministro.

Não existe hoje regulamentação específica 
sobre operação anfíbia, a partir do mar ou rio por 
uma aeronave. O programa Voo Simples prevê 
esse tipo de operação em águas brasileiras. 

O programa Voo Simples prevê ainda a 
ampliação de locais habilitados de provas neces-
sárias para a obtenção de licenças de pilotos, 
comissários,  mecânicos e despachantes. 
Atualmente, apenas 13 escritórios da Anac em 
sete estados estão habilitados para isso. Este 
número será ampliado para todos os estados da 
federação, em 50 localidades.

Outra mudança se refere às habilitações de 
aeronautas. Algumas habilitações, como, por 
exemplo, para operar uma classe de aviões em 
específico, chegam a ser renovadas anualmente. 
Com o programa, elas não terão vencimento. Serão 
exigidos do profissional os exames de saúde e a 
comprovação dos treinamentos.

Orientações para concessão, transição e revali-
dação de CPA recebidas da ANAC

1. GRU
o Deve ser apresentado somente o com-

provante de pagamento; o comprovante de 
agendamento não serve.

o Na transição de CPD e de CPR para CPA o 
código de GRU é 5169.

o Na concessão de CPA os códigos de GRU 
são 5168 e 5097 (análise de experiência - conta-
gem de horas).

o Na inclusão de qualquer habilitação de 
CPA o código de GRU é 5168.

o Na revalidação de qualquer habilitação de 
CPA o código de GRU é 5169.

 
2. REQUERIMENTO PADRÃO
o Deve ser totalmente preenchido, datado e 

assinado.
o No campo solicitação deve ser claramen-

te explicitada (campo “Solicitação”):
- Transição de CPD ou CPR para CPA e a 

Notícias ANAC
habilitação desejada.

- Concessão de CPA e a habilitação desejada.
- Revalidação de habilitação de CPA citando a 
habilitação desejada.

- A assinatura do Requerimento Padrão deve 
corresponder a cadastrada no SACI.

3. DOCUMENTAÇÃO
o Deve ser observado o previsto na IS 00-

008, em especial o item 10 - FORMAS DE 
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS.

o No caso de concessão de CPA, o interes-
sado deverá apresentar, dentre outros documen-
tos requeridos, o certificado de conclusão do 
curso prático, emitido por escola homologada pela 
ANAC e autorizada a ministrar o curso.

o No caso de inclusão de ICPA, o interessa-
do deverá apresentar, dentre outros documentos 
requeridos, o certificado de conclusão do curso 
teórico, emitido por escola homologada pela ANAC 
e autorizada a ministrar o curso.

o No caso de transição ou inclusão de ICPA, 
caso ainda não tenha em seu cadastro, o piloto 
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tem de apresentar o certificado de quitação militar.

4. CERTIFICADO DE CURSO PRÁTICO
o O Certificado deve conter o nome e o 

CANAC do piloto, o período de treinamento, o total 
de horas e a habilitação para a qual o treinamento 
foi realizado.

o O verso do Certificado deve conter as 
seguintes informações: horas totais; horas em 
duplo comando; horas de navegação e horas de 
voo solo. No caso de habilitação AAFA, o certifica-
do deve conter também o número de decolagens e 
pousos na água.

o Quem assina o Certificado de Conclusão 
de Curso prático é o presidente da Escola ou 
Aeroclube.

 
5. FAP
o A FAP não pode conter rasuras.
o O examinador credenciado deve estar 

cadastrado na ANAC (através da ABUL).
o O examinador deverá ser detentor de CPR, 

CPA, PC ou PLA, com habilitação compatível com o 
tipo de aeronave em que foi realizado o cheque, 
válida.

o No caso cheque de ICPA, o examinador, 
além de habilitação compatível com a aeronave em 
que foi realizado o cheque, válida, deve ser deten-
tor de habilitação de instrutor (ICPA, INVA ou INVU), 
válida.

o A assinatura do examinador e do exami-
nando devem estar de acordo com a existente no 
cadastro do SACI.

o A aeronave utilizada no cheque inicial 
deve pertencer a escola onde foi concluído o 
treinamento e realizado o cheque. O cheque é a 
finalização do treinamento.

o No campo “Comentários” o examinador 
deve fornecer quaisquer informações adicionais 
sobre o exame cujo conhecimento entenda ser 
relevante para o aluno ou para a ANAC.

- No caso de exame para AAFA (aeronaves 
anfíbias), o examinador deverá especificar o 
número de pousos na água e o número de pousos 
em terra.

- No caso de exame para ICPA, o examinador 
deverá informar a posição do examinando na 
aeronave no momento do cheque e destacar o 
comportamento e habilidade do candidato para 
ministrar instrução.

6. CIV Digital
o Deve ser observada a IS Nº 61-001, 

destacando-se os itens 5.2.3 c) e 5.3.
o Nos voos de treinamento e cheque, o 

campo “Piloto participante” deverá estar preenchi-
do.

o Enquanto não houver a possibilidade de 
lançar o Endosso no sistema da ANAC, o instrutor 
deverá fazer constar nas Observações o endosso 
de liberação para o cheque.

o Quando o treinamento for realizado para 
AAFA, na liberação para o cheque o instrutor deve 

informar o número de pousos e decolagens na 
água.

===================================

Sobrevoo de aeronave experimental em áreas 
densamente povoadas entra em consulta pública

Iniciativa do Voo Simples, IS 91.319 regula-
menta as condições em que a operação é permiti-
da

Cumprindo mais um compromisso de 
simplificação e modernização das regras da 
aviação geral, conforme previsto pelo programa 
Voo Simples, a ANAC abriu a Consulta Setorial nº 
01/2020, que submete à participação dos 
i n t e re s s a d o s  a  p ro p o s t a  d e  I n s t r u ç ã o 
Suplementar nº 91.319-001, Revisão A, intitulada 
"Sobrevoo de área densamente povoada por 
aeronave experimental". O objetivo é orientar os 
regulados sobre a aplicação do requisito do RBAC 
nº 91 que prevê operações de aeronaves experi-
mentais sobre áreas densamente povoadas.

De forma geral, a IS 91.319-001 busca 
esclarecer as condições em que o sobrevoo de 
área densamente povoada pode ser autorizado 
pela ANAC. A proposta trata sobre a aplicabilidade 
da IS, os critérios de aeronavegabilidade e operaci-
onais necessários, os aeroportos aptos a esse tipo 
de operação e os parâmetros necessários para 
obtenção da autorização da ANAC. Além de um 
amplo debate interno na Agência, envolvendo 
várias de suas áreas técnicas, a proposta de 
alteração do requisito nº 91.319(c) do RBAC nº 91 
foi discutida também com representantes de 
entidades do setor.

Atualmente não se pode operar com aerona-
ve experimental em áreas densamente povoadas 
em nenhuma hipótese, o que dificulta significati-
vamente o uso desse tipo de aeronave e prejudica 
o desenvolvimento do setor. Pela proposta, nos 
locais onde houver espaço não povoado para 
manobras e área de escape para pouso emergen-
cial, será possível operar. Entretanto, essas 
operações seguem com uma série de exigências 
que visam a segurança, como a autorização da 
ANAC para sobrevoo de áreas densamente 
povoadas, comprovação de manutenção da 
aeronave e a necessidade de estar em dia com os 
requisitos de aeronavegabilidade exigidos.

Classificação dos aeródromos
O principal critério para autorização de voo de 

aeronaves experimentais sobre áreas densamen-
te povoadas está relacionado à situação dos 
aeroportos utilizados, que são classificados como 
“livres”, “restritos” ou “proibidos”, conforme a sua 
localização. Essa classificação já existe no RBAC 
nº 91 e segue na proposta de consulta pública. As 
regras gerais para a operação de aeronaves 
experimentais já estão previstas no RBAC nº 91, 
mas cabe à ANAC estabelecer as limitações 
adicionais que considerar necessárias, a exemplo 
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das limitações de uso de aeródromos conforme 
sua situação e localização.

Os aeródromos livres são aqueles localizados 
em regiões rurais, afastados de regiões urbanas, 
onde as operações normais de aproximação, 
circuito de tráfego, pouso, decolagem e afasta-
mento ocorrem normalmente sem a necessidade 
de sobrevoo de áreas densamente povoadas. Os 
aeródromos restritos para aeronaves experimen-
tais estão próximos ou inseridos em regiões 
urbanas e a operação poderá exigir o sobrevoo de 
parte da área densamente povoada durante as 
manobras após a decolagem ou na aproximação 
para o pouso. Já os aeródromos proibidos estão 
cercados em todas as direções e por longa 

distância por áreas de elevada densidade popula-
cional. Nesses aeroportos, segue não autorizado o 
pouso ou decolagem de aeronaves experimentais.

Os aeródromos proibidos para operações de 
aeronaves experimentais serão relacionados de 
forma extensiva em listagem disponível no site da 
ANAC, que passará por atualizações periódicas e 
deve ser usada para consulta pelos operadores.

A íntegra da proposta da IS 91.319-001, 
Revisão A, pode ser consultada na página 
Consultas em andamento no site da ANAC. As 
contribuições deverão ser encaminhadas à 
Agência por meio de formulário eletrônico disponí-
vel no mesmo endereço até o dia 30 de novembro 
de 2020.

Instrução de Voo da ABUL

Exame inicial (voo de cheque) e revalidação 
(voo de recheque)

A solicitação de voo de cheque é o início do 
processo de habilitação CPA. Sem esta solicitação 
não se pode fazer o upload da respectiva docu-
mentação do processo.

1 – Todo voo de exame (cheque/recheque) é 
solicitado através do site da ABUL www.abul.org.br

2 – O exame inicial* é solicitado pela escola. 
Logar-se e clicar no link “Escola” -> “Solicitar voo de 
check”. Pesquisar o candidato pela matrícula ABUL 
e selecionar a habilitação a ser checada;

*O sistema só permite esta solicitação se o 
candidato tiver sido aprovado nas provas teóricas.

3 – O exame de revalidação é solicitado pelo 
candidato. Logar-se e clicar no link “Habilitações” -
> “Solicitar voo de (re)check” e selecionar a(s) 
habilitação(ões) a ser(em) checada(s); e

4 – Escolher o RRABUL da base onde foi 
realizado o curso (para exame inicial) ou da base 
operacional de origem (para revalidação). O 
candidato, o RRABUL e o Operações da ABUL 
receberão automaticamente um e-mail dessa 
solicitação.

RRABUL/CCABUL
1 – O RRABUL após receber a solicitação de 

re(check) por e-mail indicará no site um CCABUL 
para realizar o voo de exame inicial ou exame de 
revalidação;

2 – Caso não tenha um CCABUL disponível, 
comunicar à ABUL para devidas providências;

3 – O CCABUL receberá um e-mail informan-
do a solicitação de voo. Deverá acessar o sistema 
no site e realizar o agendamento do voo ou 
registrar a indisponibilidade de realizar o voo. 
Somente após o agendamento do voo será 
possível enviar a FAP pelo sistema. 

Obs: Em exame reprovado o CCABUL deverá 
enviar a FAP pelo sistema informando que o 
candidato foi reprovado. Para um novo exame, 
deverá se fazer uma nova solicitação pelo sistema, 
devendo ocorrer após o cumprimento do treina-
mento sugerido. Para exame cancelado ou 
interrompido o CCABUL deverá realizar o reagen-
damento também pelo sistema. A ABUL registrará 
o resultado do voo no Histórico Operacional do 
Candidato.

A ABUL tem a responsabilidade e o dever de 
cumprir os protocolos aprovados pela ANAC no 
trâmite dos processos de habilitação.

Caros filiados;
A ABUL tem a satisfação de divulgar que a Sky Training – Escola de Aviação Civil (Clube CEU - Rio 

de Janeiro) do Cmte Leonardo Wolf (21 982586630) e a Flyby Escola de Aviação Leve (SIXM - Cuiabá) 
do Cmte Julceir (65 984150894) foram efetivamente credenciadas para instrução de voo na ABUL. 
Nos próximos dias estarão tirando a borracha do chão. Parabéns às escolas!

 Das 10 escolas filiadas, 2 estão credenciadas, 2 em fase final de credenciamento e 6 na fase 
de documentação. Se sua escola está inativa ou você deseja ter uma escola de instrução de voo CPA, 
venha para Nova ABUL! Credencie-se e torne esse sonho realidade.

Acesse www.abul.org.br! Venha voar com a Nova ABUL!

PEDIDO DE CHEQUE
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Imaginou suas histórias e 
aventuras serem postadas em 

nosso Boletim Informativo e serem 
curtidas por seus amigos e 

familiares? 
Envie para  suas abul@abul.com.br

experiências aerodesportivas!
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Quem emite os Certificados 
Médicos dos pilotos?

Curso Básico de Perícia Médica
Único curso CBPM EAD 
credenciado pela ANAC 

XV CBPM em andamento, iniciado 
em 01 de outubro.

Habilita médicos a emitirem o 
Certificado Médico Aeronáutico.

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



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

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

Boletim ABUL - 9



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!!
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