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EDITORIAL

A ABUL - PRESENTE, PASSADO E FUTURO

Caros pilotos,
Assumi recentemente a difícil tarefa de substituir o Presidente Albrecht na condução dos nossos
trabalhos. Nesta edição da REVISTA ABUL, 1º.
semestre de 2021, tenho que assumir um desaﬁo
ainda mais difícil, o de me dirigir a vocês em
momento tão especial da nossa Associação, que vem
enfrentando tentativas para nos levar ao mau
combate. Como este combate é de todos nós que
queremos combater o bom combate, nada melhor
que falarmos de coisas sabidas, de coisas vividas,
para alinhar nossos pensamentos na mesma direção.
Então resolvi falar de coisas inquestionáveis, ou as
coisas de nosso livre arbítrio, de nosso futuro e de
nossos ideais.
Daí o título deste artigo e desde já me perdoem
se falo tão pouco sobre coisas que povoam a imaginação de muitos, mas quero me cingir ao essencial
para realizar esta missão a contento. Escrever no
espaço desta seção sobre o passado, o presente e o
futuro da ABUL é difícil, mas necessário neste
momento. Requer grandeza e competência, e se tais
valores me faltam buscarei me inspirar em tantos
exemplos que povoam e engrandecem nossa
Associação e a Aviação Brasileira.
Nosso PASSADO é uma série interminável de
diﬁculdades e de superação, não tínhamos equipamentos (embora na época nos jugássemos os própri-

os ases da aviação), não tínhamos documentação,
diga-se permissão plena de voar, quer para o piloto
quer para o equipamento, as provas teóricas eram
aplicadas como se fossem para pilotos proﬁssionais e
os exames médicos como se fôssemos os próximos
pilotos de caça a cruzar os ares do Brasil. Os ares,
não: Os sítios de voo! E graças às escolas que incutiram a cultura aeronáutica, aos ensinamentos dos
mais experientes, e à abnegação de muitos dos
nossos veteranos em ensinar, educar e ensinar,
educar e insistir, criamos os alicerces da respeitabilidade e liderança na aviação experimental brasileira. Foi este nosso passado que nos legou o presente e
nos legará o futuro, e nosso passado tem nome,
sobrenome, e tanto tem respeitabilidade como tem
a admiração de todos. O passado da Aviação
Ultraleve chama-se Gustavo Henrique Albrecht. Não
vou me delongar em citar feitos e conquistas, senão
seus méritos tomariam o espaço total das próximas
revistas. Dia 27 de junho comemorávamos efusivamente em nossas redes o aniversário do Albrecht.
Apesar do contrato social de criação da ABUL ter sido
em outra data, estou propondo que doravante o dia
27 de junho seja celebrado como o Dia do Ultraleve e
que tenhamos nosso eterno Presidente sempre
saudado como Patrono desta nossa aviação, e como
tal, nosso Conselheiro Honorário remido de suas
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obrigações ﬁnanceiras com a ABUL. Faremos gestões
para efetivar junto às autoridades competentes o
adequado registro desta data como tal;
Viver o PRESENTE da ABUL é viver como parte de
um grande mecanismo: São muitas as engrenagens.
Engrenagens de escolas e de aprendizado, engrenagens de tecnologia evolutiva, novos equipamentos,
outras estruturas. Nossa ABUL tem engrenagens
novas, algumas velhas, mas essenciais, outras
desgastadas, mas “inteiras” algumas de efeitos
indesejados de proibições, de facilidades, de
direitos e de obrigações, de concessões e revogações (essas agem como freio junto a proibições),
engrenagens de combustíveis, engrenagens ﬁnanceiras... A missão que devemos nos dar é tornar esta
maravilhosa aviação melhor. Não cabe aqui enunciar
o que deve ser feito por cada um de nós, ou por cada
engrenagem que somos. Muita coisa por fazer ainda.
Todos temos que evoluir constantemente. E se
somos todos engrenagens deste maravilhoso mecanismo que é a nossa aviação, temos que nos tornar os
melhores componentes para que voar continue cada
vez mais acessível, mais prazeroso e mais seguro.
E o FUTURO? Ah, o futuro! Tivesse eu um pedido
a ser alcançado eu pediria um pouco mais de tempo
de vida para acompanhar a extraordinária evolução
que se passará em nosso País, em nossa Aviação,
quando nossos pilotos terão cidades como sítios de
voo, em seus equipamentos futurísticos que já
começam a sair das pranchetas e em protótipos de
grandes empresas (Viva a EMBRAER!). Nosso futuro
terá o tamanho do nosso desejo, ou melhor, terá o
tamanho que nos couber fazê-lo. No começo da
nossa história, outros pilotos, adultos e jovens, com
os seus nomes esquisitos em vários idiomas, sonharam em suas épocas, como sonhamos hoje. Eles só
queriam sair chão.

E nós? O que queremos?
Uma coisa é verdadeira? Se queremos alcançar o
Céu, não importa onde esteja o Céu de cada um,
pensemos que são dois momentos da vida quando
nada podemos fazer: O passado e o futuro. Se somos
uma engrenagem deste maravilhoso mecanismo que
é a aviação, então sejamos uma engrenagem
produtiva, que não dê arrasto, não “grimpe” o
conjunto, que não prejudique todas as demais em
busca de personalismos levianos. Somos engrenagens de um mecanismo criado para nos fazer voar.
Não podemos alterar o passado, mas nossos atos de
hoje repercutirão no futuro.
Meu abraço a todos.
JJ
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Navegando pelo site
A Pandemia mudou a nossa
realidade em vários aspectos,
dentre eles, o proﬁssional. Hoje,
trabalho remoto e reuniões virtuais
fazem parte do nosso dia a dia. E
assim, o “mundo on line” passou a
fazer parte da nossa rotina.
Você conhece bem a ABUL on
line? Já teve a curiosidade de
navegar pelo nosso site? Há quanto
tempo você fez login? Será que seu
cadastro está atualizado?
Faça um tour virtual pelo
aerodesporto nos mais diversos
links e descubra o que a ABUL lhe
oferece.
Gosta de vídeos de aviação? Já
entrou no youtube da ABUL?
Sabia que pode consultar suas
habilitações junto à ANAC com

O novo e moderno site da ABUL.

apenas dois cliques?
Tem dúvidas de como está a
documentação de sua aeronave no
RAB?
Lembra-se de quando precisava
enviar todos os documentos por
Sedex e depois ligar, quase que
diariamente, para saber se havíamos recebido? Hoje esse processo é
super simples e todo on line.
Através do seu e-mail e whatsapp
(por isso é muito importante estar
com seus dados atualizados em
nosso cadastro) você recebe todas

Rede Nacional de
Colaboradores
Atualmente, qual empresa brasileira oferece
assistência e cobertura em todos os Estados da
Federação?A ABUL conseguiu, ao longo de seus 34
anos de existência, cativar sócios e colaboradores voluntários, altruístas, idealistas e apaixonados pela aviação de norte a sul do país. Hoje
somos aproximadamente 600 colaboradores da
família ABUL.
Contamos com o suporte de quase 90
Representantes Regionais, 25 delegados, 220
checadores, 160 médicos cadastrados e 100
Representantes Técnicos e Vistoriadores. Entre
em nosso site, acesse o mapa interativo e conﬁra
todo o apoio que a ABUL oferece a você. É só
clicar na sua região!

as informações pertinentes ao
andamento do seu processo.
Todas atividades administrativas foram sistematizadas no site,
desde seu cadastro como ﬁliado,
solicitação de cheque, o up load de
toda documentação do cheque,
pedido de prova teórica, CMA,
matrículas em cursos, acesso aos
boletins informativos mensais,
revistas semestrais e muito mais.
Não perca tempo: acesse
www.abul.org.br e surpreenda-se!
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O GAÚCHO QUE LAÇOU O AVIÃO EM SANTA MARIA!!!

E

uclides Guterres foi um
peão gaúcho, nascido em
Santa Maria, que se tornou
celebridade instantânea no dia
20 de janeiro de 1952, quando
tinha 24 anos de idade, ao laçar
o a v i ã o C A P 4 / Pa u l i s t i n h a
(preﬁxo PP-HFP),1 que estava
dando rasantes na fazenda de
seu patrão.
O avião, pilotado por Irineu
Noal, com histórico de apenas
20 horas de vôo, decolou do
aeródromo de Santa Maria com
destino à fazenda de Cacildo
Pe n a X a v i e r ( p a i d a e x namorada do piloto) em
Tronqueiras, onde ele termina-

ria seu relacionamento amoroso
e devolveria as cartas à exnamorada, que já estava noiva
de outro. O piloto levou menos
de dez minutos para chegar à
localidade de Tronqueiras, que
é uma Unidade Residencial do
bairro Arroio do Só, no distrito
de Arroio do Só - distrito de
Santa Maria desde 1886. Ao
sobrevoar a fazenda, começou a
fazer uma série de manobras
rasantes próximas à cerca, onde
Guterres, depois de três ou
quatro tentativas, conseguiu
laçar a aeronave.
O avião não caiu porque a
hélice do motor cortou o laço.
Mesmo assim foi daniﬁcado, e o
piloto Irineu recebeu uma multa
e teve seu brevê cassado. Até
hoje ele guarda a hélice da
aeronave com o pedaço do laço,
segundo matéria do jornal
Correio do Povo de 29 de janeiro
de 2007.
Na ocasião, houve registro do
fato na Time Magazine, em 11

AERODESPORTO ATÉ 200KG
Você sabia que as aeronaves que tem peso
máximo vazia até 200kg tem uma regulamentação diferenciada pela ANAC?
Tanto as aeronaves como os seus respectivos pilotos são amparados pela normativa
RBAC103 da ANAC.
Reconhecendo a importância do aerodesporto ligado ao RBAC 103, a campanha de
conscientização de regularização dos aerodesportistas continua. Pilotos de paramotor,
giros, ultraleves básicos, minitrikes dentre
outros até 200kg, podem se regularizar no
site da ABUL. Espera-se amparar os inúmeros
pilotos que se encontravam irregulares.
Conte com a ABUL e voe seguro! Acesse
www.abul.org.br

de fevereiro de 1952 2 e em
jornais da época, como A Razão,
Diário de Notícias e no caderno
Almanaque do Correio do Povo.
A Base Aérea de Santa Maria
também mantém em seu acervo
vários jornais e revistas da
época, relatando a façanha do
peão Euclides Guterres.
Euclides Guterres morreu de
leucemia em 1981. Não existem
registros de casos semelhantes.
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Adiamento do I Encontro de
Paramotores da ABUL

D

ecorridos mais de 12 meses do início da
pandemia, a vacinação trouxe-nos a esperança de que dias mais tranquilos pudessem
retornar à nossa rotina em breve. Com esse pensamento e com a vontade de reunir pilotos para
congregar experiências de voo e amizades aviatórias
foi lançado o I Encontro de Paramotores a ser
realizado em Búzios no início de julho.
Evento lançado, planejamento e preparativos
sendo realizados, muita animação, clima de festa,
mas as incertezas da pandemia permaneceram e de
forma prudente, tomamos a decisão de adiá-lo. A
expectativa da tranquilidade face ao COVID não se
fez presente e não nos deu a certeza para seguir em
frente. Sem problemas, somos otimistas e temos a
conﬁança que em breve poderemos remarcá-lo! Até
logo!

ÁGUIA AMIGA
Nosso Presidente Albrecht criou há
tempos o projeto Amigo ABUL para
incentivar nossa convivência com os
ex-sócios que pararam de voar. Hoje,
estamos repaginando esse projeto para
Águia Amiga.
O intuito é que esses pilotos compartilhem seu conhecimento e sua
experiência com os mais jovens. Assim,
além de permanecerem ligados à ABUL,
terão uma missão, tal como uma águia
com seus ﬁlhotes quando estão prestes
a sair do ninho em busca dos ares.
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Tem paixão por aviões?
Conheça museus aeronáuticos espalhados pelo Brasil
A ABUL lamenta e despede-se de seus ﬁliados
Cmte. ROGÉRIO MOCELLIN ocorrido em
06/12/2020, em Erechim, sua cidade Natal, e do
CCABUL Cascavel/PR, Cmte. MARLON PRANDO,
falecido em 13/01/2021, que se dedicou a ABUL
por mais de 20 anos. Esta Associação manifesta
condolências e solidariedade aos seus familiares e
amigos. "Os pilotos não morrem, apenas retornam
aos céus com suas próprias asas”

Os fãs da aviação contam com
um amplo leque de museus
espalhados pelo mundo para
poder conhecer o objeto de sua
paixão. Em grande parte desses
locais é possível conhecer não só
a história e exemplares de
aeronaves, mas, também,
objetos aeroespaciais, como, até
mesmo, um ônibus espacial. O
Nossa destaca diversos museus
para que os apaixonados por
aviões (e helicópteros também!)
possam conhecer um pouco mais
dessas máquinas. Alguns contam
com exposições virtuais para
quem não quiser esperar o ﬁm da
pandemia para visitar e aprender
sobre a história da aviação.

possível conhecer réplicas do 14Bis e Demoiselle (de Santos
Dummont), aviões de guerra,
como o caça Mirage 2000, e civis,
como o Boeing 737-200 - VC-96,
que foi usado para o transporte
presidencial. Atualmente, o
Musal está fechado, mas disponibiliza experiências virtuais, onde
é possível conhecer salas do
museu ou "embarcar" nos aviões
Demoiselle e 14-Bis, em uma
experiência 360°. Mais informações:
https://www2.fab.mil.br/m
usal

Aeronáutica. O local não tem a
estrutura de um museu, mas
possui uma área total de 75 mil
m², tendo na sua área de exposição externa com oito aeronaves,
um radar e oito maquetes de
foguetes em tamanho natural.
Seu acervo busca manter viva a
memória dos projetos de ciência
e tecnologia desenvolvidos no
Brasil pela Aeronáutica. Ali, além
do segundo protótipo do avião
Bandeirante (que deu origem à
Embraer) e do AT-26 Xavante
(primeiro avião a jato produzido
no país), é possível encontrar o
primeiro protótipo da Urna
Eletrônica e maquetes em
tamanho de veículos espaciais
nacionais.
Outros museus
Museu da Aviação Naval, em São
Pedro da Aldeia (Rio de Janeiro)
https://www.marinha.mil.b
r/comforaernav/museu_naval
Museu de Bebedouro, em
Bebedouro (São Paulo)
https://www.bebedouro.sp.
gov.br/portal/index.php/bebedo
uro/museu-de-bebedouro
Va r i g E x p e r i e n c e , P o r t o
Alegre/RS
http://www.varigexperience
.com.br/

Musal - Rio de Janeiro (Brasil)
Fundado em 1976 no Campo
dos Afonsos, localizado na cidade
do Rio de Janeiro, o Musal (Museu
Aeroespacial) conta com uma
área de mais de 15 mil m² e um
acervo de 137 aeronaves, algumas datadas do início do século
20. No acervo do museu, é
Memorial Aeroespacial
Brasileiro - São José dos Campos
(São Paulo)
Um participante de honra
dessa lista é o Memorial
Aeroespacial Brasileiro, ligado ao
Departamento de Ciência e
Tecnologia Aeroespacial, da
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Quais as vantagens do piloto aerodesportivo se associar à ABUL?
Todos sabem que fazer obras
que ﬁcam embaixo da terra, como
saneamento básico e tratamento
de esgoto não dão votos.
Assim é o trabalho que a ABUL
faz junto às autoridades aeronáuticas ANAC e DECEA, quando leva
anseios por melhoria de nossa
regulamentação e discussão de
alterações de exigências regulamentares.
Nos idos da década de 80,
quando os ultraleves começaram a
se popularizar no Brasil, o então
Major Aviador Albrecht, idealista
visionário da aviação, fundou a
ABUL. Desde então, lutou e
perseverou na defesa da liberdade
de voar da aviação leve, de lazer,
dos ultraleves, que deveria ser
diferenciada da aviação proﬁssional, que tem um nível de exigências e um padrão de voo diferenciado.
O aerodesporto hoje é o que é
graças a esse idealismo e determinação que a ABUL, tendo o Cmte
Albrecht a sua frente, lutou e
conquistou. Mas são águas passadas... hoje os novos pilotos não se
ligam na nossa história de sucesso,
voam livres mas sem saber o
porquê.
A ABUL continua guerreira em
defesa dos interesses doa eropodesporto.
Mas além desse trabalho de
bastidor que não aparece, oferece
motivos para você fazer parte de
nossa família:
Muitos futuros pilotos, recém
habilitados ou em fase de instru-

ção, ﬁcam ainda em dúvida sobre
quais rumos tomar no aerodesporto. Ficam indecisos quanto a tirar
ou não sua habilitação e associarse ou não à ABUL. É importante
que saibam que as vantagens de
ter esse documento são inúmeras.
Primeiramente, legalmente só
pode pilotar quem tiver a carteira. Não basta ter sua aeronave e
ter o conhecimento prático. Voar
seguro e regulamentar é preciso! E
para que você continue tendo sua
liberdade de voar, ter o apoio da
ABUL para lhe amparar é fundamental. Desde seus primeiros
passos conte conosco:
- Emissão de CMA: rede de 160
médicos cadastrados e processo
on line via site ABUL;
- Material didático: oferece
guias e manuais atualizados de
todas as 5 provas teóricas exigidas
no CPA;
- Provas simuladas: banco de
questões com centenas de
questões em provas de simulados
da teoria das 5 matérias do CPA;
- Re a l i z a ç ã o d e p r o v a s
teóricas: 90 Representantes
Regionais e 25 delegados para lhe
aplicar as provas mais perto de
você;
- Instrução de voo: 11 escolas
credenciadas ABUL par aumentar
seu leque de opções;
- Cheque inicial e recheque:
220 checadores credenciados para
lhe apoiar;
- Eventos de aviação: inscrição on line com facilidades e
vantagens aos sócios ativos;
- Cursos: programação anual
de Curso Básico de Perícia Médica
para aumentar a rede de médicos
capacitados a emitir seu CMA;
- Biblioteca Digital: acervo de
manuais técnicos, livros, normativas, regulamentos e outros títulos
da aviação;
- Emissão do CVA de sua
aeronave: são em torno de 100
Representantes Técnicos credenciados, aptos para lhe assessorar;
- Pagamento on line: facilidade de quitar sua anuidade de

forma rápida através de boleto,
PIX ou cartão de crédito, que pode
ser parcelado;
- Redes sociais ativas, interessantes com os mais diversos
assuntos de nossa aviação, até
indicação de ﬁlmes. Acredite!
- Convênios: dezenas de
empresas parceiras que oferecem
produtos e serviços tanto na área
da aviação como escolas, oﬁcinas,
despachantes, assessoria, hangaragem, até lazer em redes
hoteleiras diversas; e
- Assessoria em tempo
integral: a qualquer momento que
você precise esclarecer dúvidas
técnicas, de sua aeronave, de sua
habilitação, de regras de voo e
outras mais, a ABUL conta com o
setor de Operações, uma Equipe
especializada para lhe atender em
tempo integral com pronta
resposta.
A ABUL tem como missão
atender em sua melhor forma
todos os seus associados. Seja
ABUL! Venha fazer parte dessa
família!
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ABUL mais uma vez conquista ganhos para o aerodesporto!!!

Após um trabalho conjunto
da ABUL com outras entidades da
aviação, ANAC publicou a IS
91.319-001 que possibilita
sobrevoo de aeronaves experimentais em áreas densamente
povoadas.
Na IS 91.319-001 constam
todas as orientações a respeito de
sobrevoo de área densamente
povoada por aeronave experimental. Segue um extrato da IS
preparado pelo Eng. Aer. Tabio:
91.319(c), estabelece:
“somente é permitido operar
uma aeronave com CAVE sobre
áreas densamente povoadas se
tal operação for autorizada pela
ANAC e em conformidade com as
regras do DECEA”.
Somente será permitido em
aeródromos RESTRITOS (sobrevoo
de até 1,5 NM sobre área densamente povoada), caso seguindo
os critérios de "a" até "k" logo

abaixo.
A operação nos aeródromos
LIVRES continua sem restrição. E
aeródromos PROIBIDOS (mais que
1,5NM de sobrevoo), continuam
não autorizados.
As aeronaves que podem
requerer a autorização especial
para operações de pouso e
decolagem são: de construção
amadora e LSA Experimental.
Essa autorização especial não
é aplicável para aeronaves
experimentais de Exibição
(Históricas) e Competição
(planador e acrobático). Além
dessas, helicópteros e tipos não
usuais (as que não sejam de tipo
avião, planador, motoplanador,
dirigível, trike ou pára-trike),
também não tem o direito a
autorização especial.
Critérios:
a) Ter concluído a fase de
avaliação operacional nos termos
da IS nº 21.191-001, 25 horas.
b) A aeronave ter acumulado
o mínimo de 100 horas de voo sem
que tenha sido submetida a uma
grande alteração ou a um grande
reparo. Caso tenha ocorrido as
horas se iniciam após o retorno
aos voos.

c) Estar adimplente com
todas as diretrizes de aeronavegabilidade aplicáveis, célula,
motor e hélice, aviônicos, etc.
d) É recomendável a aplicação de todos os boletins de
serviço (BS) classiﬁcados como
mandatórios pelos fabricantes da
aeronave.
e) Possuir manual de voo e
manual de manutenção aprovados por engenheiro aeronáutico.
f) Estar adimplente com
todas as manutenções estipuladas em seu manual de manutenção.
g) Manter atualizadas as
cadernetas de célula, motor e
hélice, conforme aplicável.
h) Possuir ﬁcha de peso e
balanceamento atualizada.
i) Proceder a todas as manutenções somente por meio de
entes qualiﬁcados.
j) Alterações e grandes
reparos implementados na
aeronave precisam estar aprovados por engenheiro aeronáutico e
executados por um ente qualiﬁcado.
K) Comunicar a seguradora

Obs: As manutenções só
poderão ser assinadas por uma
organização de manutenção
certiﬁcada segundo o RBAC nº 145
ou um mecânico de manutenção
aeronáutica com habilitações
válidas em célula e grupo motopropulsor.
Para quem é essa autorização
especial de voo em área densamente povoada? Quem tem
aeronave de construção amadora
e PRECISA pousar e decolar de
aeródromo RESTRITO e está
disposto em ter um custo com o
processo e um custo anual maior
com manutenção.
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A paixão pelos aviões

A

infância de Antoine de
Saint-Exupéry aconteceu
em uma atmosfera de
conto de fadas: sua família era
rica, e ele passou parte desses
anos em um castelo no interior da
França, que era propriedade de
uma tia de sua mãe. A infância foi
para ele um dos períodos mais
felizes da vida.
Desde cedo, os aviões
estiveram presentes na vida do
autor de O Pequeno Príncipe.
Perto do castelo, havia uma pista
de pouso, onde ele costumava

passar horas vendo o voo dos
aviões.
Mesmo depois de se mudar
para uma cidade maior, a família
passava as férias no castelo. Em
uma dessas férias, o jovem SaintExupéry teve uma experiência
que marcaria sua vida. Um dia,
um piloto o convidou para um
passeio de avião, que ﬁcaria para
sempre em sua lembrança.
Quando concluiu o segundo
grau, Saint-Exupéry tentou
entrar na marinha francesa, mas
não passou no teste para a escola
naval. Depois de um tempo, ele
conseguiu entrar na aeronáutica
e se tornou piloto de avião. Ele
teve vários empregos durante a
vida, mas pilotar sempre foi seu
maior prazer.
Paralelamente a seu trabalho
de piloto, ele também iria se
dedicar à literatura. Escreveu
vários livros: Correio do
S u l ( 1 9 2 6 ) , V o o n o t u rn o ( 1 9 3 1 ) , Te r r a d o s
homens (1939), Piloto de guerra (1942) e, é claro, O Pequeno
Príncipe (1943).
Saint-Exupéry foi um dos
pioneiros da aviação comercial, e
estabeleceu várias rotas entre a

Europa, a África e a América do
Sul. Naquela época, os aviões
eram muito menos soﬁsticados e
seguros que os atuais, e ele sofreu
vários acidentes.
Na Segunda Guerra Mundial,
que aconteceu entre 1939 e 1945,
ele serviu o exército francês
como piloto de guerra na luta
contra o exército alemão. No dia
31 de julho de 1944, o escritor
morreu em um acidente aéreo,
provavelmente atingido por
algum inimigo.
(texto extraído de
http://chc.org.br)

Acesse a Biblioteca Digital
em nosso site e dentre os
acervos, leia Piloto de guerra
- Antoine de Saint-Exupéry

Redes Sociais
A ABUL em parceria com a Ocean Digital está
revitalizando todo seu processo de comunicação e
marketing. Você segue a ABUL nas redes sociais? A
ABUL está bombando, conﬁra!
No instagran @abul.oﬁcial, já ultrapassamos
2.000 seguidores e no facebook
Falta agora você nosso associado! Venha nos
seguir, curtir, comentar, interagir! Quanto mais
seguidores, mais motivação para postarmos nossa
aviação desportiva, curiosidades e notícias da
aviação geral!
ANÚNCIOS EM BANNERS
4.000 VISUALIZAÇÕES MÊS
Divulgue sua empresa e seus negócios no site,
revistas e Bole ns Informa vos da ABUL.
Banners de variados tamanhos por valores atra vos.
O aerodesporto espera conhecer sua marca!!
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Quantas escolas CPA temos hoje no BRASIL?
Acessando o nosso site no link “Aprenda a voar”
você tem acesso à página da ANAC que relaciona 16
escolas certiﬁcadas. Também temos acesso às 12
escolas credenciadas pela ABUL.
Há menos de 5 anos, chegamos a ter em torno
de 50 escolas do aerodesporto.
A ABUL, preocupando-se com a segurança do
voo aerodesportivo e sua regularidade perante as
normativas regulatórias, vem buscando dia a dia
recompor o poder de instrução de voo perdido ao
longo desse período. Em setembro de 2020 a ANAC
reconheceu essa necessidade e concedeu o credenciamento a esta Associação de ministrar a instrução
de voo e suprir as lacunas existentes nas mais
diversas regiões do país. Temos hoje 20 escolas
ﬁliadas, sendo 121 já credenciadas e voando a pleno
vapor e as demais em busca da documentação
exigida para se credenciar. Já somamos mais de
1.000 horas de voo de instrução e 75 alunos em
instrução.

EAGLE FLYING ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA
Base Operacional: SIQE - Brasília - DF

PA U D E S E B O

Esta iniciativa visa fortalecer o aerodesporto e
mantê-lo como atividade respeitada e segura.
Se você tem o sonho de abrir uma escola CPA,
converse com a ABUL.

Quem chegará primeiro ao topo?
A ABUL conta com você para indicação de novos sócios e na recuperação de sócios inativos.
RRABUL: 1º lugar
2º lugar
3º lugar

- Davi da Silva de Itajaí – RR com 14 ﬁliados
- Mario Penha de Ipatinga MG com 7 ﬁliados
- Lucas da Cruz Gonçalves de BH - MG com 3 ﬁliados

Escolas: 1º lugar
2º lugar
3º lugar

- Freedom Escola de Aviação Leve de Tatuí SP com 21 ﬁliados
- Looping Escola de Aviação Leve de Atibaia SP com 20 ﬁliados
- Biruta Escola de Aviação Civil de Cruz Alta RS com 14 ﬁliados
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Eleição Biênio 2022/2023
Costumeiramente as Assembleias Gerais
Ordinárias - AGO das eleições da nova
Diretoria da ABUL que assumirá o próximo
biênio são realizadas nos ENU. Este ano
estamos conﬁantes que realizaremos nosso
encontro e consequentemente nossa eleição
de forma presencial em São Lourenço.Mas
como bons pilotos que somos, temos sempre
uma alternativa de pouso. Caso não venhamos
a ter o ENU realizaremos nossa AGO de forma
on line.

Aniversariante de junho
Dia 27 de junho foi o aniversário do Cmte. Gustavo Henrique
Albrecht, fundador e “eterno”
presidente por 34 anos ininterruptos da ABUL.
Parabéns, Comandante!!! O
aeropodesporto do Brasil agradece o trabalho idealizador, incansável e visionário deste grande
piloto que dedicou a sua vida ao
aerodesporto! Parabéns Cmdo!

CURSO BÁSICO DE PERÍCIA MÉDICA – EAD
Quem emite os Certiﬁcados Médicos dos pilotos?
Curso Básico de Perícia Médica
Único curso CBPM EAD credenciado pela ANAC
Possibilita 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 cbpm@abul.com.br
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CURIOSIDADE AERONÁUTICA
O maior motor radial a pistão para uso em
aviação foi o PRATT & WHITNEY R4360. Possuía 28
cilindros dispostos em 4 ﬁleiras de sete cilindros
refrigerados a ar, e montados com um ligeiro deslocamento angular em relação a ﬁleira anterior,
formando um arranjo semi-helicoidal para facilitar o
resfriamento efetivo do ﬂuxo de ar entre as ﬁleiras
de cilindros, inspirando o apelido de "espiga de
milho"
Este motor de 71,5 litros pesando 1.750 Kg
desenvolvia de 3.000 até 4.300HP, conforme versão
e modelo do compressor usado. Utilizava cárter
seco, 2 válvulas e 2 velas por cilindro, carburador de
pressão Bendix-Stromberg e taxa de compressão de
6,7:1 e gasolina AVGAS 115/145 (roxa), consumo
médio cruzeiro de 188 galões por hora (710 litros) e

na decolagem até 8 galões por minuto (30 litros).
Foram fabricadas 18.700 unidades entre 1944 e
1955 quando cessou a produção com o advento dos
turbo hélices e turbo jatos.
Estes motores equiparam 29 tipos de aeronaves
(civis e militares) usando 1, 2 ou 4 motores, e
equipou o hidro avião HUGHES H4 de 1947 com 8
motores R4360.
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Convênios com vantagens para sócios ativos
COMO FUNCIONA?
Convênio ABUL é uma iniciativa com o objetivo de
oferecer descontos e benefícios aos sócios ativos e
seus familiares.
Os benefícios serão concedidos mediante a comprovação da anuidade em dia.
O programa de convênios cresce mês a mês e traz
diversas novidades e inúmeras vantagens.
Se você tem seu próprio negócio e faz parte da nossa
família ABUL e quer ver seu empreendimento em
nosso site, oferecendo facilidades, entre em
contato escrevendo para abul@abul.com.br. Se você
não faz parte da família ABUL, também pode se
conveniar e oferecer suas facilidades aos nossos
associados e familiares, será muito bem-vindo.
TERMOS DE USO
1) O Convênio ABUL estabelece parcerias que
concedam descontos e benefícios na aquisição de
produtos e serviços;
2) A ABUL limita-se exclusivamente a divulgar os
descontos e benefícios, sendo estes responsabilidade da empresa parceira;
3) A relação comercial para aquisição de um
produto ou serviço se dá exclusivamente entre a
empresa parceira e o respectivo contratante. A ABUL
não se responsabiliza pelo pagamento, entrega do
bem ou prestação do serviço, por prazos de entrega

ou pela qualidade do produto ou serviço. Eventuais
reclamações devem ser dirigidas diretamente às
empresas parceiras;
4) Benefícios podem ser criados, alterados ou
excluídos a qualquer momento, sem comunicação
prévia; e
5) As empresas parceiras serão divulgadas no site
da ABUL, em suas redes sociais, boletins informativos mensais e revistas semestrais.

FLY ULTRALEVES
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia - GO

PISTA DE POUSO SIXM
Br 364 Cuiabá – MT

RV ULTRALEVES ESCOLA DE PILOTAGEM
Aeródromo SBNV - Escolinha - Goiânia-GO

AEROPORTO DE GAÚCHA DE NORTE SIZP
Gaúcha do Norte – MT

DEMOISELLE Escola de Aviação Civil
Vila Azevedo – São Paulo - SP

MONTAER AERONAVES
Aeroporto de Feira de Santana - BA

ARES Escola de Aviação Civil
SDVH, Cond. Aeronáutico Vale Eldorado, Bragança
Paulista SP

RECOMINTE – Peças Aeronáuticas
Jacareí – SP - Fort Laudesdale FL USA

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

GUSMANG Mangueiras Aeronáuticas
RLondrina – 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
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MKR Manutenção e Assessoria de Ultraleves Ltda
AutoGyro Brasil
Clube Esportivo de Voo – CEU - RJ
AIR ORIENTE Corretora de Seguros
Rio de Janeiro - RJ

POUSADA VILLA DAS PEDRAS
Pirenópolis – GO
HOTEL LAGO DAS BRISAS
Buriti Alegre – GO
HOTEL EUDOXIO
Itajaí – SC

DELTAROMEU Despachante Aeronáutico
São Paulo - SP
SANTOS DUMONT MEDICINA
Rio de Janeiro - RJ

HOTEL LE JARDIN
Caldas Novas/GO
WMF AERO
Sorocaba - SP

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

COSTA DO SOL DESTINATION
Cabo Frio e Búzios - RJ
INSTITUTO BRASILEIRO DE PERÍCIAS JUCICIAIS
Fortaleza - CE
H.03 consultoria & certiﬁcação aeronáutica
São José dos Campos - SP
SISTEMA ESCOLA DE PILOTAGEM
Viçosa - MG
PROA NORTE EMPREENDIMENTOS
AERÓDROMO SISM - Macapá/AP

Imaginou suas histórias e aventuras serem postadas em
nossos Boletins Informativos e Revistas
e serem curtidas por seus amigos e familiares?
Envie para abul@abul.com.br suas experiências
aerodesportivas!
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MAIS SEGURANÇA PARA A AVIAÇÃO DESPORTIVA: O EXEMPLO DA AUSTRÁLIA
A aviação desportiva não consiste somente em
voar aeronaves diferentes, mas também em ter que
administrar sua construção e manutenção.
Assim como no resto do mundo, na Austrália, o
número de aeronaves experimentais é cada vez
maior. A manutenção nestes equipamentos deveria
ser mantida por empresas autorizadas, porém, a
distribuição das aeronaves não coincide com os
locais onde as empresas estão estabelecidas.
Por esta razão, os construtores amadores
receberam a permissão para efetuarem, eles
mesmos, a manutenção dos equipamentos. A
autorização foi concedida pela Civil Aviation Safety
Authorit (CASA) em 2009, seguindo uma iniciativa
da Sport Aircraft Operations Group (SAOG).
Para dar viabilidade ao processo, SAOG e CASA
desenvolveram um curso unindo instruções de
aeronavegabilidade e demonstrações práticas dos
padrões de manutenção. A própria SAOG é responsável por aplicar o treinamento, que também mantém

os proprietários atualizados em relação às mudanças
de regulamentação e requerimentos legais. Os
cursos são ministrados em qualquer lugar do país,
conforme a demanda.
A proposta segue com ótima aceitação e os
benefícios são notáveis, visto que pilotos amadores
e construtores de aeronaves esportivas são geralmente curiosos intelectuais e estão constantemente
procurando desaﬁos que somem à sua “expertise” aeronáutica.
Com os novos conhecimentos, os adeptos estão
realizando não só a manutenção das suas aeronaves,
como mantendo um gerenciamento de risco que
inclui, inclusive, a reengenharia de muitos projetos.
Isto vem somar ao segmento aerodesportivo daquele
país mais educação e cultura de segurança. Um
exemplo a ser seguido por aqui.
(texto extraído de
http://blog.hangar33.com.br)

NOTÍCIAS ANAC
Login único da ANAC: acesso digital aos sistemas
da Agência por meio do CPF
Mais acessível e segura, nova porta de entrada
torna navegação intuitiva e interativa
Voo Simples: cinco novas ações são implementadas ao programa
No total, 68 medidas estão sendo tocadas pela
Agência com ﬁns de modernização e simpliﬁcação
do setor de aviação civil

ANAC publica novo material sobre manutenção
aeronáutica
Cartilha aborda questões relacionadas à operação
e à manutenção de bielas de motores a pistão
OBS: A cartilha consta do acervo da BIBLIOTECA
DIGITAL da ABUL.
Norma possibilita sobrevoo de aeronaves
experimentais em áreas densamente povoadas
Ação do Programa Voo Simples expande operação
de aeronaves experimentais no Brasil
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Entrevista com o Cmte Bruno, diretor da Pelicano Escola de Aviação
ABUL:
Prezado Cmte
Bruno, como ﬁcou sabendo da
possibilidade de se credenciar
na ABUL para abrir sua escola?
Bruno: Na verdade a
Pelicano Escola de Aviação nasceu
junto com a RBAC 183, em uma
viagem com o, até então, presidente da ABUL o Comandante
Gustavo H. Albrecht. Ele me
apresentou as vantagens de
participar desta associação, e
tive a oportunidade de conhecer
melhor a aviação aerodesportiva.
Apaixonado pela aviação, empolgado pelas historias desse ídolo
proﬁssional e ainda, sonhando
com a evolução da aviação,
resolvemos iniciar esse projeto.
ABUL: Como esta notícia
chegou na sua região de
BRUSQUE - SC para os pilotos do
aerodesporto?
Bruno: Com a notícia, os
comandantes mostraram bastante entusiasmo e muitas perspectivas boas para o aerodesporto. Por
hora, todos estimam grandes
melhorias, aﬁnal, com esse passo
da ABUL, a nossa aviação aerodesportiva tende a crescer cada vez
mais.
ABUL: Qual foi a expectativa com a ABERTURA da Pelicano
Escola de aviação com seus
alunos que desejavam fazer o
CPA?

Diretor Bruno Torres

Bruno: Muitos dos nossos
alunos se quer conheciam o
aerodesporto. Eles conheciam a
a v i a ç ã o a p e n a s a tr a v é s d o
comercial. Ficamos feliz por
poder ajudar realizar sonhos, que
devido a burocracia, distância ou
qualquer outro motivo, chegaram
a ser deixados de lado.

Instrutor Adriano

ABUL: Como se deu o
processo de credenciamento?
Houve diﬁculdade ?
Bruno: Encontramos um
pouco de diﬁculdade no início.
Para nós tudo era muito novo. Mas
recebemos uma assistência muito
boa. Toda e qualquer diﬁculdade
que aparecia, era devidamente
esclarecida pelo pessoal da ABUL.
O cmte Bernard, Patricia, o
RRABUL Davi, sempre se ﬁzeram
presentes e atenciosos.
Normalmente não cito nomes com
receio de esquecer de alguns,
mas meu agradecimento é para
todos da ABUL, graças a todo seu
pessoal, esta escola nasceu.

ABUL: Após o credenciamen to, como tem sido as
atividades da escola Pelicano?
Há planos de crescimento?
Bruno: Com o credenciamento, iniciou-se os cursos e
assim a chegada de apaixonados
na aviação, curiosos, amigos e
conhecidos ﬁcaram cada vez mais
frequentes. Atualmente, muitos
desses são nossos alunos. Então,
como todo começo é um pouco
corrido, nossas atividades estão “
a mil por hora”. Inclusive gostaria
de compartilhar que hoje, dia
05/07/2021 realizamos o voo solo
do nosso aluno e mais novo
Comandante Ivan Martins. Sobre
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competência e atenção. Com o
suporte da ABUL superamos todos
os contratempos que apareceram, de maneira eﬁcaz e com a
rapidez. Como supracitado, esta
escola nasce com muita ajuda
desta associação.

Aluno em voo solo. IVAN MARTINS

os planos de crescimento, temos
alguns projetos como abrir bases
satélites, e até a homologação de
CIAC, com ﬁns de expandir nossos
horizontes.

evoluir cada dia mais, e conte
com o pessoal da Pelicano Escola
de aviação e com a ABUL. Quanto
mais pessoas unidas pelo mesmo
propósito, maior a probabilidade
de êxito.
Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos que
fazem parte da ABUL, o presidente, os demais cargos, aos associados etc.. Gostaria de formalizar
um agradecimento também ao
RTABUL Fábio, junto a oﬁcina
Aeromec Aerocenter e a todo
corpo do Aeródromo Fazenda
Aero Amil, que através do proprietário Amilton tem incentivado
bastante o desenvolver de nossa
escola e contudo a aviação
aerodesportiva.

Nosso Bravo 700

Diretor cmte Bruno, RRABUL cmte Davi
e instrutor Adriano

ABUL: Como tem sido o
relacionamento da escola com a
abul em termos de apoio?
Bruno: Sem demagogia, a
Pelicano Escola de Aviação só tem
elogios quanto a assistência,

ABUL: ABUL: O que gostaria
deixar de mensagem àqueles
que gostariam de reabrir suas
escolas fechadas ou a interessados em iniciar uma nova escola
de aviação aerodesportiva?
Bruno: A melhor mensagem a
deixar neste momento é que
acreditem na aviação aerodesportiva, lutem para ajudar a

Instrutor Adriano. Voo solo Aluno
Ivan Roberto Martins

Lançamento

CMA no site
Buscando o bem estar de nossos pilotos, implementamos o processo de emissão de CMA on line.
Tal como os processos de habilitação, todo o
processo do CMA, seja inicial ou renovação, será
feito através do nosso site www.abul.org.br. Você
deve se logar, encontrar o médico cadastrado mais
próximo de você e iniciar seu processo com download e up load da documentação exigida. Ao longo do
processo, você receberá o andamento do mesmo por
e-mail pelo whatsapp.
Essa sistematização também vai ajudar nossos
médicos cadastrados que preencherão a FESP – Ficha
de Exame de Saúde Pericial de forma on line e farão
o up load de todos exames e documentação via site.
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DIRETORIA
Presidente: João José de Souza Lima
Diretor Médico: Dr. José Luiz Capalbo
Diretor de Pendulares: Francisco Batista Ferreira
Diretor de Paramotores: Francisco Batista Ferreira
Diretor de Giroaviação: João Bosco Cortez
Diretor de Eventos: Abel Silveira Gomes
Diretor de Marketing: Alekcey Glayzer Gavioli Colione
Diretor de Instrução: Jeovan Pereira de Alencar
Diretor Jurídico: Dr. Ivonei Storer
Diretor de Comunicação Institucional: Milton Hossaka
Secretário Executivo: Bernard Tkotz

CONTATOS:

98487-8003

98487-7999

98016-9873

Habilitação CPA - documentos@abul.com.br
Curso Básico de Perícia Médica - cbpm@abul.com.br
Documentos diversos - documentos@abul.com.br
Contato - abul@abul.com.br
Presidente - presidente@abul.com.br
Secretário Execu vo - secretario@abul.com.br
Operações - operacoes@abul.com.br

Avenida Presidente Vargas, 962 / Sala 1004 - Centro
Rio de Janeiro/RJ - CEP 20071-002
98487-8003

98487-7999
www.abul.org.br
✉ abul@abul.com.br

98016-9873

