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Amigos da ABUL,

Acreditem!!! não estou feliz em escrever 
esta msg aos Senhores...

Desde sua criação a ABUL nunca descre-
denciou Checadores ou RRABUL por este 
motivo... falta de confiança. Já descredenci-
amos sim, mas por falhas técnicas.... por não 
seguirem as recomendações da ABUL etc... 
não por tentarem solapar o trabalho da 
entidade... questionando nossos Diretores 
em foro inadequado. Esta foi a primeira vez.

Sempre aceitamos ponderações e as 
consideramos... os próprios descredencia-
mentos tiveram como origem, por vezes, 
denúncias de filiados... jamais deixamos 

EDITORIAL

Caros filiados da ABUL,

Mesmo durante este isolamento causado 
pelo COVID 19 a ABUL não parou... trabalha-
mos no regime de home-office e isto nos 

O TRABALHO NÃO PODE PARAR!
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alguma msg de denúncia ou reclamação sem 
uma resposta.

A Nova ABUL, assim chamada a ABUL após  
a última eleição, tem agora uma Diretoria 
atuante e com ela discuto os assuntos perti-
nentes... na Velha ABUL eu me aconselhava 
com o  Conse lho  Consu l t ivo  mas  os 
Conselheiros não ajudavam pondo "a mão na 
massa" como alguns Diretores estão fazendo. 

Estamos em pleno curso de um dos proje-
tos da Nova ABUL: a rifa de um GPS. Achei uma 
ótima ideia, mas vi que, mais do que o dinhei-
ro arrecadado e que ajudou muito o nosso 
caixa , a ADESÃO da Família  em torno da 
ABUL, foi o grande "ganho" deste projeto. 

Temos fé que a ABUL, junto com a CAB e 
seu projeto de divulgação do Aerodesporto, 
terá um grande futuro.

Gustavo H. Albrecht,
Presidente

mostrou que algumas pessoas não necessitam 
estar presentes no escritório da ABUL para 
bem atendermos nossos filiados...



om o intuito de esclare-

Ccimentos em relação à 
instrução suplementar 

IS No 91.403-001 RA que 
estabelece as orientações 
necessárias para a realização 
dos procedimentos para 
execução da Verificação de 
Aeronavegabilidade e emis-
s ã o  d o  C e r t i fi c a d o  d e 
Verificação de Aeronavegabi-
lidade (CVA), a ABUL (Associa-
ção Brasileira de Ultraleves), 
através de seu corpo técnico, 
emite os seguintes informes:

N o  q u e s i t o  A P L I C A -
BILIDADE da referida instru-
ção suplementar, tópico 5.1 e 
5.2 afirmam que as orienta-
ções apontadas na instrução 
suplementar em discussão são 
aplicáveis a todos os operado-
res requeridos a apresentar 
um CVA à ANAC e às pessoas 
naturais ou jurídicas que 
emitam um CVA. Diz ainda 
que  Ae ronave s  E xpe r i -
mentais, Aeronaves Leve 
Esportivas e congêneres 
devem ter a adequabilidade 
destas orientações para 
apresentar o CVA de acordo 
com a seção 91.403 do RBAC 
91. Sendo assim, todos os 
ultraleves deverão se adequar 
ao Regulamento Brasileiro de 
Aviação Civil 91. 

Deve restar esclarecido 
que o CVA é aplicável a todas 
aeronaves civis brasileiras, 
sendo este um dos documen-
tos de porte obrigatório junto 
à aeronave/operador para 
verificação eventual dos 
fiscais, conforme previsto no 
RBAC 91.203. No entanto, 
para o caso das aeronaves 

experimentais, por tempo 
indeterminado, a adoção do 
CVA é apenas uma mudança 
de nomenclatura. Os formulá-
rios usuais para a RIAM passa-
rão a ser utilizados para o CVA 
e podem ser preenchidos 
pelos mesmos profissionais já 
au to r i z ado s ,  con fo rme 
previsto na IS 21.191-001. A 
ANAC esclarece ainda que os 
RIAM emitidos até 31 de maio 

de 2020 seguem válidos até o 
seu vencimento. Por enquan-
to, não é necessário que o CVA 
seja remetido à ANAC para os 
experimentais, devendo ser 
mantido à bordo da aeronave 
e apresentado a ANAC sempre 
que solicitado. Em breve, 
mais informações sobre o CVA 
para as aeronaves experimen-
tais serão disponibilizadas no 
site da Agência.
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Instruções RIAM x CVA

Solicitação de voo de cheque.
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D
entre os assuntos colocados em pauta, destaca-
ram-se os inerentes ao Piloto Aerodesportivo, 
onde nosso Presidente Gustavo H. Albrecht 

esteve presente representando nossa ABUL e toda a 
Comunidade Aerodesportiva (Escolas, Filiados ABUL e 
todos os Pilotos Aerodesportivos).

No dia 14 de março de 2020 a ABUL completou 33 
anos de bons serviços prestados ao Aerodesporto no 
Brasil. Parabéns ABUL!

Em 05 de março o nosso presidente, Gustavo H. 
Albrecht, foi eleito Presidente do Comitê de 
Aerodesporto Braileiro - CAB. A ABUL deseja-lhe 
sucesso nesta nova missão em prol do aerodesporto 
brasileiro.

No último dia 27 de 
junho nosso estimado 
Presidente fez aniversário!

P a r a b é n s  C m t e . 
Albrecht!

A Diretoria da ABUL comunica-vos que a contar de 
1º de julho, o novo Secretário Executivo da ABUL é o 
Bernard Tkotz, acumulando com o Operações que 
atuava desde fevereiro.

A ABUL agradece ao amigo Robson Franco pelo 
trabalho desenvolvido nesses 6 meses que esteve como 
Secretário Executivo da ABUL e deseja sucesso frente 
ao CAB onde está como Diretor Secretário e Diretor de 
Finanças.

Medidas valem até a próxima AGO de eleição da 
ABUL:

A ABUL prorroga a anistia de quem estava inadim-
plente nas condições que foram anunciadas, até o dia 
31 de DEZ de 2020;

A ABUL dará os descontos nas anuidades, conforme 
tempo de filiação, a contar de 23 MAR 2020;

No 20º ENU a ABUL Certificará e Diplomará os 

NOTÍCIAS NOVA ABUL
Nos dias 19 e 20 de fevereiro foi realizado 

um “WORKSHOP DE PROGRAMAS DE 
INSTRUÇÃO (IS 141-07)” na Sede da ANAC 

em Brasília – DF. 

filiados em função do tempo de Filiação de cada um;
A ABUL premiará a Escola e o RRABUL que, confor-

me descrito, no período de cerca de um ano (entre os 
ENU) filiarem maior número de sócios (Pau de Sebo). 
Até o momento seguem na liderança o RRABUL Davi da 
Silva de Itajaí -SC com 3 filiados e a Looping Escola de 
Aviação Leve de Atibaia SP com 14 filiados.

A ABUL aceitará o sócio PJ a partir do dia em que 
for regulamentada esta categoria;

Questionamento da ABUL no sistema Fala.BR: 

Tendo em vista a recente publicação do RBAC 91, a 
fim de atualizarmos nossos colaboradores, consulto 
acerca de alguma implementação que vise atender as 
normativas das inspeções real izadas pelos 
Representantes Técnicos da ABUL para emissão do 
RIAM que deva ser divulgada junto aos filiados da ABUL.

Resposta da ANAC: 

Em relação a sua manifestação, comunicamos que 
neste momento, para as aeronaves experimentais de 
forma geral, a adoção do CVA é apenas uma mudança 
de nomenclatura.

Os formulários usuais para a RIAM serão os mesmos 
a ser utilizados para o CVA, apenas com a mudança do 
nome dos mesmos, e podem ser preenchidos pelos 
mesmos profissionais já autorizados conforme previsto 
na IS 21.191-001.

Os RIAMs emitidos até 31 de maio de 2020 seguem 
válidos até o seu vencimento. Em breve, mais informa-
ções sobre o CVA para as aeronaves experimentais 
serão disponibilizadas no site da Agência.

Visita da pequena Nathalia de 7 anos ao Clube CEU no Rio de 
Janeiro, onde foi muito bem recebida pelo Cmte. Hoffeman.



Durante 33 anos a ABUL pode contar com o 
apoio incansável de alguns sócios que até os dias 
atuais resistem bravamente. Esses entusiastas, 
que acreditaram no trabalho da ABUL, são respon-
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Homenagem aos 10 filiados ativos mais antigos da ABUL

sáveis pelas conquistas e o privilégio que a ABUL 
desfruta hoje junto aos órgãos de aviação. Por 
isto, a ABUL reconhece e agradece com essa 
singela homenagem aos seus fiéis afiliados.

001 GUSTAVO HENRIQUE ALBRECHT .......................................... RIO DE JANEIRO
020 GILBERTO DE CASTRO BITAR .............................................. BELÉM                  
026 JOÃO EDUARDO PACHA DE BRITO ........................................ BELÉM                 
063 JOSÉ ANTÔNIO PORTUGAL ................................................. CURITIBA                 
074 ADALBERTO BOFF CARDOSO ............................................... CURITIBA                   
179 ANTÔNIO CARLOS MARTINS ................................................ TERESINA                  
184 JOSÉ GERALDO ABS DA CRUZ SOUZA PINTO ............................ RIO DE JANEIRO        
203 INACIO AMÉRICO DE MIRANDA NETO ..................................... RIO DE JANEIRO       
241 AURELIANO MACHADO LIMA FILHO ....................................... RIO DE JANEIRO        
284 WILSON VALADÃO DE AZEREDO ........................................... VITÓRIA              
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NOTÍCIAS ANAC
Regulamento novo:
RBAC-91 EMD000 – Requisitos gerais de operação 

para aeronaves civis, em substituição ao 
Regulamento Bras i le i ro  de Homologação 
Aeronáutica – RBHA 91. Em vigor a contar de 
01JUN2020

Exigência do CHT digital é prorrogada 
para 4 de agosto em razão do 

Coronavírus

Adiamento de prazo do novo CHT se inclui na 
prorrogação de habilitações por 120 dias

Prorrogada a validade de habilitações e certifica-
dos com vencimento entre julho e setembro

Frente ao risco de contágio por corona vírus, 
ANAC concede prazo 120 dias para renovações

Diante da emergência de saúde pública causada 
pela pandemia pelo novo corona vírus e da necessi-
dade de preservação da segurança e saúde de 
servidores 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, certifica-
dos, autorizações, averbações, credenciamentos, 
treinamentos e exames operacionais.

Novas regras da ANAC para formaliza-
ção de horas de instrução de voo atra-
vés de curso/escolas do aerodesporto

Segundo a IS nº 00-008C, não é mais exigida a 
apresentação da Declaração de Instrução.

Na inicial de CPA é exigida a apresentação do 
Certificado de Conclusão do Curso Prático expedidos 
pelas Escolas ou Aeroclubes, conforme já divulgado 
no Portal da ANAC.

Para alunos egressos de OUTRA entidade (Esco-
las/Aeroclubes):

Para a transferência de entidade, a instituição 
que acolhe o aluno deve exigir deste a carta de 
transferência e avaliá-lo de forma a indicar em qual 
missão/fase da instrução ele será admitido.

Após o término do curso, no verso do certificado 
de conclusão (a ser expedido pela entidade onde o 
aluno conclui o curso) deverá constar as seguintes 
informações:

1. Título: Aluno transferido da [nome da entidade 

anterior]
2. Nome completo e CANAC do aluno
3. Data em que a entidade admitiu o aluno
4. Experiência prévia (horas de voo) à admissão 

na entidade
5. Missão/fase para a qual a entidade avaliou e 

entendeu que o aluno estava apto a prosseguir o 
curso

6. Experiência/Instrução realizada na entidade 
que admitiu o aluno A entidade que acolheu o aluno 
é responsável por inaugurar a pasta deste na institui-
ção contendo cópia da CIV, carta de transferência e 
os registros da avaliação inicial. A instituição da qual 
o aluno é egresso deve, por sua vez, manter todos os 
registros de treinamento realizados pelo aluno 
naquela instituição, incluindo cópia da carta de 
transferência emitida ao aluno.

Para alunos egressos de OUTRA entidade (Esco-
las/Aeroclubes):

Para a transferência de entidade, a instituição 
que acolhe o aluno deve exigir deste a carta de 
transferência e avaliá-lo de forma a indicar em qual 
missão/fase da instrução ele será admitido.

Após o término do curso, no verso do certificado 
de conclusão (a ser expedido pela entidade onde o 
aluno conclui o curso) deverá constar as seguintes 
informações:

1. Título: Aluno transferido da [nome da entidade 
anterior]

2. Nome completo e CANAC do aluno
3. Data em que a entidade admitiu o aluno
4. Experiência prévia (horas de voo) à admissão 

na entidade
5. Missão/fase para a qual a entidade avaliou e 

entendeu que o aluno estava apto a prosseguir o 
curso

6. Experiência/Instrução realizada na entidade 
que admitiu o aluno A entidade que acolheu o aluno 
é responsável por inaugurar a pasta deste na institui-
ção contendo cópia da CIV, carta de transferência e 
os registros da avaliação inicial. A instituição da qual 
o aluno é egresso deve, por sua vez, manter todos os 
registros de treinamento realizados pelo aluno 
naquela instituição, incluindo cópia da carta de 
transferência emitida ao aluno.
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Exames de saúde pericial para 
obtenção ou revalidação do CMA

om a publicação da Resolução nº 547, em 

C19.03.2020, que alterou o RBAC 67, no caso da 
subparte F que trata do CMA de 4ª classe, 

passou-se a ser exigida a avaliação psicológica em 
todos os exames de saúde pericial (inicial e revalida-
ção), nos termos da seção 67.195(e) do RBAC 67, 
bem como também a avaliação psiquiátrica obriga-
tória nos exames iniciais e pós-acidentes e inciden-
tes graves. 

As novas regras se aplicam à emissão de 
Certificado Médico Aeronáutico (CMA). Dentre as 
principais mudanças, estão: 

 1- Exigência de exame de sangue com dosagem 
de creatinina para candidatos ao CMA de 4ª classe; 

 2- Avaliação psicológica obrigatória somente 
nos exames iniciais (e pós-acidente) para CMA de 4ª 
classe; 

 3- Avaliação psiquiátrica somente nos exames 
iniciais, pós-acidente, pós-incidente grave ou 
quando solicitado pela ANAC ou quando julgado 
necessário, com a possibilidade de por ser realizado 
pelo próprio examinador, caso este se sinta capaci-
tado e seguro; 

 4- Avaliação psicológica somente nos exames 
iniciais, pós-acidente, pós-incidente grave ou 
quando solicitado pela ANAC ou quando julgado 
necessário. Ou seja, não é mais obrigatória nas 
revalidações. 

 5- Criação do Médico Cadastrado (MCad) para 
médicos que somente emitem CMA de 4ª classe. No 
cadastramento dessa categoria não há exigência de 
Curso Básico de Perícia Médica na Aviação Civil 
(CBPM) ou equivalente. 

Demais alterações em requisitos psicofísicos 
encontram-se no RBAC 67. 

Mais informações e esclarecimentos de dúvidas 
podem ser obtidos pelo e-mail: cma@abul.com.br

Em razão da revisão B, da Instrução Suplementar 
67-004 da ANAC, seção 5.5.9.12, ficarão dispensados 
da realização de avaliação psicológica para emissão 
de CMA de 4ª classe, os portadores de Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), nas seguintes 
situações:

 a) o candidato portador de Carteira Nacional 
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Parabéns aos 12 médicos que concluíram o XIII 
CBPM e bons estudos aos 15 médicos que estão 
realizando o XIV CBPM iniciado em 01 de julho.

Em breve: XV CBPM com início em 01 de 
outubro. Faça sua inscrição!

Curso Básico de Perícia Médica
Único curso EAD aprovado pela ANAC para
capacitar médicos para emissão do CMA.

de Habilitação (CNH) válida para condução de 
veículos automotores em atividade remunerada; e

 b) o candidato portador de CNH válida sem 
atividade remunerada originalmente emitida há 5 
(cinco) anos ou menos.



Quando notei que amanhã prometia ser um bom 
dia para voos, resolvi preparar meu belo e amarelo J-3 
FBN.

Depois de abastecer, trocar platinado, condensa-
dor, ajustar ponto de ignição e pôr tudo em ordem 
deixei o bichinho dormindo até a manhã do Sábado.

Cheguei lá no dia seguinte e ao abrir o hangar o 
sol bateu lá no fundo amarelando ainda mais o seu 
amarelo CUB; parecia que ele estava louco de ansie-
dade para decolar.

Daí vem aquele preparo e cheque de voo e então 
veio a hora; alinhado na pista, cinto, fones, GPS, 
radio, potência total, sol na cara, brisa fria passando 
pela fresta da janela e rola até o ponto e decola.

Primeira a esquerda mantendo 3.500 ft. na proa a 
5 milhas o já aeroporto internacional Afonso Pena; 
pelo rádio chamo o Centro Curitiba e peço instruções 
para cruzamento do aeródromo no retorno sou 
instruído a acender a 4.000ft. e cruzar pôr sobre a 
torre.

Ao aumentar a potência para a subida notei que o 
motor deu uma pequena grilada, que ao retornar um 
pouco a manete parou e então prossegui o cruzamen-
to quinze minutos após e com fonia livre cheguei ao 
primeiro  destino mantendo 3.500ft a cidade de 
Araucária onde moro e fui fazer algumas fotos.

Em seguida novo contato com o Centro Curitiba, 
novas instruções, com proa apontada para o Teimoso 
novamente ao acender a 4.000ft outra grilada e mais 
uma vez retornei a manete para parar de grilar.

Poucos minutos após já estava na final com fonia 
livre.

Após pouso rolei até a frente do hangar de nosso 
companheiro Ary, que era o motivo de minha estada lá 
para mostrá-lo meu bichinho todo reformado. 
Reluzente com ar quente na cabine e outros trecos 
mais.

Depois de desligar o motor tirar fones e cintos 
quem apareceu para me receber não foi o Ary e sim 
outro companheiro, Pedro com sua Vemaguete preta 
linda toda original até a pintura.

 O Ary havia saído de casa e demoraria um pouco; 
fui então convidado a tomar um saboroso café na casa 
do Pedro que é bem perto dali e onde fomos recebidos 
muito bem pôr sua sempre simpática esposa.

Então retornei até o bichinho e me preparei para 
a última perna de voo que era do Teimoso até o clube 
dos 40, passando em cima do clube Graciosa.

Ai, fui até a cabeceira da pista, no trajeto fui 
colocando a parafernália para funcionar.

Alinhado, estufei o motor até o talo livrei os 
freios e lá vamos nós “eu e uma curriola de Santos”, 
na metade da pista já estava bem alto quando passei 
pelo hangar do Ary , acenei para Pedro Stier e continu-
ei subindo nesse momento o motor grilou novamente 

CRÔNICA

e dessa vez fez para se escutar de longe; más como o 
papai aqui já estava acostumado reduzir um pouco a 
manete do acelerador e o problema se resolvia, foi o 
que fiz! E realmente um pouco mais relutante parou 
de grilar.

Chamei o controle coordenei o cruzamento na 
final do Bacacheri e fui embora, ao cruzar sobre o 
clube Graciosa avistei o amigo Andrey no pátio e me 
lembrei que ele me cobrava um pouso pôr lá e que 
apesar de estar em construção a nova pista pavimen-
tada a em operação era suficiente para minha garça 
operar com folga.

Chamei o centro Curitiba avisei a intenção do 
pouso, livrei a fonia entrei no tráfego e pousei.

Como estava perto do pôr do sol a visita foi mais 
curta que coice de mula.

+ Enquanto voltava à pista o companheiro Clery 
saia do clube e Andrey com sua moto já funcionando e 
pronto para também ir-se aguardava minha decola-
gem.

Tudo novamente, GPS, Radio, Fones, potência e 
decolei.

Quando o voo já estava “Alto pa carpi e baixo pa 
roçá” a cerca estava perto demais e o avião alto 
demais; o pobre motor que havia me avisado várias 
vezes que não estava bem, grilou novamente e dessa 
vez sem dó foi perdendo potência e aumentando a 
barulheira fazendo encher-me a boca com aquele 
gostinho de merda e aquela saudade de casa que é 
comum com todos os pilotos babacas como eu. 

Depois da injetada de adrenalina, endureci o pau 
do pescoço e tentei livrar o barraco lá em baixo, um 
belo e enorme berro e ckréu, lá estava eu coberto de 
terra com uma roda debaixo da bunda e a outra na 
janela esquerda na altura da orelha.

Dei uma boa apalpada no rosto ( se é que burro 
tem rosto)e na cabeça procurando caldo vermelho e 
enquanto soltava os cintos de quatro pontos lembrei-
me e que esse filme já tinha protagonizando tempos 
atrás,  desliguei o master abri a porta meio raspando 
no chão quase gatinhando sai para traz e me deparei 
com um par de pernas masculinas e bastante fortes 
encostadas no bordo de fuga da asa e o dono delas 
quase gritando me disse  “QUALÉ  A TUUA  
MEEEEUU!!!” sentindo-se o próprio guarda-roupas só 
não esperava que de dentro daquele minúsculo 
aviãozinho poderia sair um armário maior que ele, foi 
nesse momento que ele desistiu da ideia de me 
quebrar na porrada.

Tentei acalmar o cara sem muito sucesso, mas 
momentaneamente enquanto brotava gente até 
debaixo da terra ele sumiu.

Na avaliação da merda, estava, a casa do cara 
sem o topo das telhas, o chevete que estava ao lado 
completamente coberto de cacos de telha e uma das 

PANE NA DECOLAGEM
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etrobras informa que decidiu, preventiva-

Pmente, interromper o fornecimento de um 
lote de gasolina de aviação importada após 

testes realizados em seu centro de pesquisas 
(Cenpes). A companhia identificou que este lote 
apresentou um teor de compostos aromáticos 
diferente dos lotes até então importados, embora 
de acordo com os requisitos de qualidade exigidos 
pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). A Petrobras estuda a 
hipótese da variação da composição química ter 
impactado os materiais de vedação e revestimento 
de tanques de combustíveis de aeronaves de 
pequeno porte. A Petrobras reforça que ainda não 
há um diagnóstico completo que permita assegurar 
a relação de causa e efeito, o que requer um 
rastreamento em todo o território nacional. Mesmo 
assim, a companhia preventivamente decidiu 
interromper o fornecimento desse lote de combus-
tível. AVGAS PETROBRÁS

A ABUL, através de seu corpo técnico, informa 
que está acompanhando os acontecimentos relati-
vos ao combustível AVGAS, em relação aos órgãos 
reguladores e investigadores ligados à aviação geral 

SEGURANÇA DE VOO

asas quebrada sobre ele do outro lado um moerão de 
cerca espetado dentro da asa.

 Antes mesmo de lembrar-me de ligar pelo celular 
já estava em minha frente o Andrey mais branco que 
cal em pó.

Chamamos socorro de mais amigos e em menos 
de meia hora apesar de que no escuro, já tinha gente 
iluminando, desmontando asas, cortando tubos de 
gasolina, colocando carreta perto e carregando as 
sobras. 

Era chegada a hora de se acertar com o guarda-
roupas; o retorno no dia seguinte para arrumar sua 
casa, só que nesse período a fera havia se respaldado 
de várias pessoas da vila para impedir a minha saída 
do local enquanto não desembolsasse o tal acerto. 

O monstro era leão de chácara de um bordel e 
alguém me apontou para suas costas onde exibia um 
belo cabo de pistola, diante desse silencioso argu-
mento não havia o que discutir e a odisseia só termi-
nou perto de uma hora da manhã  quando depois de 
pedir socorro e com muita raiva consegui dinheiro 
vivo para paga-lo.

Até hoje meus companheiros de clube e entre 
eles Vilma minha esposa e filhos perguntam quando 
vou recebê-los em minha casa de favela, dado ao 
valor que tive que pagar ao guarda-roupas.

Com muita dor na alma vi meu bichinho ser 
machucado e paguei caro por não ouvi-lo quando ao 
grilar me dizia cuidado tem algo errado aí. 

Dias depois do acidente ao revisar o motor 
conclui que ao ajustar seu ponto de ignição fiz a 
besteira de me esquecer de reapertar a abraçadeira 
da distribuição e a cada vez que aquecia o bloco do 
motor ia adiantando. 

Isso é o que eu imaginava! Pois anos depois e após 
desmontá-lo totalmente para usar sua fuselagem para 
fazer outro avião encontrei o virabrequim travado no 
mancal de saída do motor onde havia feito uma 
zincagem e a meu pedido mandei que se fizesse uma 
camada generosa acabou por ficar com a folga 
demasiadamente apertada e ao aquecer o motor ia 
depositando material em um canal de óleo fazendo 
travar o motor.

Por Deus é claro, e sem um arranhão se quer o 
bichinho me protegeu até o Último momento. 

brasileira. A ANAC emitiu um Boletim Especial de 
Aeronavegabilidade (BEA Nº 2020-08), ATA: 28 – 
Sistema de Combustível. Nele, a agência relata que, 
a partir de denúncia encaminhada pela AOPA Brasil 
sobre possível contaminação da gasolina de aviação 
(AVGAS), distribuída no Brasil, não há informações 
que comprovem a afirmação. Porém, a operação 
com combustível contaminado ou, inclusive, 
adulterado pode resultar em corrosão dos compo-
nentes do sistema de propulsão das aeronaves. 
Diante disso, a ANAC recomenda que os proprietári-
os e operadores das aeronaves afetadas realizem 
antes de cada voo uma inspeção visual do sistema 
de combustível de sua aeronave, no intuito de 
identificar qualquer alteração destes em sentido de 
degradação, podendo, assim, agir em prevenção 
evitando riscos. A partir do pressuposto, a ABUL 
orienta que todos os proprietários e operadores de 
aeronaves aerodesportivas que utilizam o AVGAS 
como combustível, realizem inspeções em todo o 
sistema de alimentação de suas aeronaves de forma 
criteriosa antes de qualquer operação com o 
objetivo de garantir a segurança do voo. 

Equipe Técnica ABUL

RRABUL Curitiba
Cmte Florencio
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DEVOLVAM AS ASAS AO BRASIL!
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 
doadas à DAC e que equiparam os cerca de 400 
Aeroclubes que foram criados naquela época.

Com as doações que permitiram a aquisição 
das aeronaves, incentivou-se a aviação brasilei-
ra como um todo...pilotos e mecânicos aumen-
taram em número e a indústria aeronáutica 
nacional desenvolveu-se. Tudo isto levou o 
Brasil a ter a 2ª maior frota de aviões do mundo. 
Esta posição foi mantida desde então e agora , 
se nada fizermos, está ameaçada... nossa 
aviação sofre com a crise internacional, da 
mesma forma com a dos demais países mas, 
mesmo antes da crise geral, já vinha definhando 
graças à   Leis descabidas escritas por neófitos 
que não sabem das nossas particularidades,  
necessidades e, principalmente, da VONTADE 
dos brasileiros que não é respeitada pelos 
legisladores deste país, dito DEMOcrático.

Eu assumi a Presidência da CAB no começo do 
ano e pedi ajuda a amigos para “tocar” entida-
de...Para cuidar do Marketing e Comunicação 
chamei o Gouvêa.

O Laert Gouvêa voou T6 no Circo Aéreo Ônix e 
era o #2 da Esquadrilha OI quando por sete anos 
voei como #3. Foi ele quem propôs esta 2ª 
Campanha... me convidou e eu aceitei.... a 
partir daí começamos a “trabalhar” a ideia 
juntos...depois de muitas mudanças.... juntan-
do ideias e interesses... estamos na seguinte 
situação:

- A CANAC é um dos “programas” da CAB;
- Criamos a ASABRAS, que é a entidade que 

vai cuidar da CANAC pois a duração da 
Campanha excede o meu mandato na CAB;

- A ASABRAS-Asas do Brasil terá o Estatuto de 
uma OSCIP-Organização Social de Interesse 
Público. Com isto poderemos obter patrocínios 
de apoiadores da CANAC pessoas Físicas e /ou 
Jurídicas.  Para os apoiadores, pessoas Físicas, 
daremos uma camisa como estas:

Ou estas:

E para os apoiadores, Pessoas Jurídicas, 
daremos os benefícios previstos em Lei para os 
Projetos apoiados.

- Estamos implementando alguns projetos 
que eu havia criado na década de 90 quando 
presidi a CAB;

-  O Projeto que julgo mais importante é o 
PDA -Projeto de Divulgação do Aerodesporto 
que já está sendo iniciado.

Trata-se de uma série de palestras a serem 
ministradas nas escolas 

públicas e privadas que assim o desejarem 
nos 5570 Municípios Brasileiros.

Para isto, comprei um Motor Home com o qual 
viajarei o Brasil visitando as escolas e palestran-
do. Nas palestras contarei às crianças a história 
da aviação tentando inocular nas mesmas o 
“AEROCOCUS” para que busquem na aviação o 
seu lazer e/ou a sua profissão.
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Optei pelo MH pois não terei despesas com 

passagens e hospedagens, além de ter acesso 
aos pequenos Municípios não servidos por 
aeroportos.

Com algumas deficiências, conseguirei 
“bancar” as despesas com o MH usando o meu 
soldo da FAB... assim que conseguir algum apoio 
mais significativo , pretendo melhorar as 
minhas condições de trabalho contratando uma 
pessoa para dirigir o MH e para secretariar a 
CAB... até lá o Davi Lima, RRABUL de Itajaí-SC, 
prometeu me ajudar pois acredita neste Projeto 
e o acalenta desde garoto.

Como temos 5570 Municípios no Brasil, 
logicamente não conseguirei visitá-los todos... 
e aceito a colaboração dos amigos que quiserem 
me ajudar, principalmente nos Municípios mais 
distantes e de difícil acesso. Entrem em contato 
pelo 21-987333333.

Poderei dar apoio em treinamento e ofereço 
a hospedagem durante o mesmo.

Depois da ida a Brasília onde apresentamos 
nosso projeto ao Cmte da Aeronáutica que 
aceitou ser o Patrono da campanha  e nos apoiar 
no lançamento do ASABRAS. Será  em Brasília, 
junto com a Semana da Asa. Com isto mudamos 
nosso plano de fazer ,  partir de agosto, os 
Estados de SC e RGS... vamos sair de Itajaí em 
direção à Brasília... depois planejaremos o 
resto. No lançamento vamos reunir a AVIAÇÃO 
geral e aerodesportiva num grande evento Vou 
propor aos filiados, talvez até o 20º ENU lá.
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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 apre-
sentação da Carteira da ABUL  válida.

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

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha 

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

20% de desconto em mão de obra e preços 
especiais em serviços e peças.

  www.flyultraleves.com.br

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

Santo Antônio do Leverger MT
  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
   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

AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE SIZP
 Gaúcha do Norte - MT

  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 
Desconto de 10% em serviços de ar 

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

automo�va.

CONVÊNIOS
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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

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

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/

HOTEL EUDOXIO
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



✆ 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

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

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

POUSADA BENEVENTO
Campos de Jordão

   12-99634-4114, 99736-8330 
Reservas:   12-99634-4114 ou 

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

   www.pousadabenevento.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

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
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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



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

CONVÊNIOS14

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.

SPORT PILOT ESCOLA DE AVIAÇÃO 
AERODESPORTIVA

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

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

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

MONTAER AERONAVES
Aeroporto de Feira de Santana - BA 

 ✆ 75-3015-1207 / 99814-1207 
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 

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/
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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

✆ 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/

Hotel Le Jardin em Caldas Novas/GO
Adquirindo pacote com café da manhã, terá 

direito ao almoço. Adquirindo pacote com Meia 
Pensão, terá direito a pensão completa. 

Adquirindo pacote de Pensão Completa, terá 
direito a UP GRADE para Suíte Master.

Reservas e Informações 
  (64) 9.9964.8182 

  www.lejardincaldasnovas.com.br

Pousada Villa das Pedras
Rodovia GO-225, km 4 - Pirenópolis - GO

Desconto de mais 15% acima de uma diária, 10% 
uma diária e 10% em pacotes de decoração.

Descontos de até a 55% dependendo da 
antecedência da compra. 

✆ (61) 3246-4005 / (62) 3412-7435 
  (62) 99604-4005  

   www.villadaspedras.com

 HOTEL LAGO DAS BRISAS
Rod GO 210, Km 10, S/N, Zona Rural

Buri� Alegre – GO
   www.hotellagodasbrisas.com.br

Desconto de 20%
✆ 62 3215-3256 / 99679-9553  / 64 3444-1221 / 

  62 99822-9718 



Avenida Presidente Vargas, 962 / Sala 1004 - Centro

Rio de Janeiro/RJ - CEP 20071-002

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

   www.abul.com.br

✉ abul@abul.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: Marco Massarani - 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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Sua família e seus amigos irão adorar ver suas fotos e histórias nos
Boletins Informativos e Revistas da ABUL.  Envie para . abul@abul.com.br

Sua contribuição e compartilhe suas aventuras e paixões da aviação aerodesportiva!


