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pArA o pLAnetA
voo cAmpinAs-mAnAus sem escALA

verde

Moda Arrojo no foco do mundo fAshion
GastronoMia sAis especiAis nA mesA portenhA
Feira A LAbAce Arrebentou A bocA do bALão
PanoraMa vejA quAL Aeroporto do brAsiL será fechAdo

Esta edição está fervendo. Talvez seja por conta da alta, mas agradabilíssima, temperatura que a nossa equipe encontrou nas águas do Rio Negro durante a semana que passou a bordo do Grand Amazon, barco hotel
da IberoStar que navega pela bacia amazônica e que serviu também de
mote para ver como são os serviços da Azul na rota entre Campinas e Manaus. E melhor, para ver se a opção embarcar ou desembarcar pelo aeroporto de
Viracopos é valida. Pode ser porque publicamos uma notícia bomba, o aeroporto
do Campo de Marte, em São Paulo, um dos mais antigos e movimentados do Pais
dará lugar a uma estação de trem bala. Também pode ser pela cobertura da compra de caças Dassault Rafale para a Força Aérea Brasileira anunciado em pleno 7
de setembro, ou ainda, pela super e completa matéria sobre a Labace 2009, onde
o que estava aquecido era o ritmo dos negócios. A HiGH não para. Parece padaria
soltando uma fornada de pães logo após a outra. Fomos atrás de lugares belos
para ir de helicóptero, da melhor foto, feito pelo mago Miguel Costa Jr., para o editorial de moda, experimentamos a Can-Am Spyder, um exclusivo triciclo que alia
como nenhum outro veículo, estilo e performance. Tudo para que você tenha uma
leitura de alto nível, bem ao seu estilo. E enquanto você se delicia e se informa com
mais esta edição, pode deixar que estamos aqui em ritmo acelerado, pelos quatro
cantos do país, para colocar no forno a próxima HiGH. g
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chuva mais pesada, uma carreta que bateu, ou um motoboy que se envolveu num
acidente, tudo pode ser motivo para que
se leve duas ou até três horas para botar
os pés no aeroporto internacional André
Franco Montoro. Enquanto isso, o trajeto
de saída da cidade para os ônibus da Azul
é mais curto. No dia em que fizemos o nosso voo para Manaus, saímos às 07h07m de
uma manhã ensolarada de domingo e às
08h10m estávamos desembarcando em
Viracopos. Passageiros de Piracicaba, Americana, Sorocaba, Jundiaí e do condomínio
de Alphaville também contam com os serviços de traslado. No sul do país, o sistema
liga as cidades de Blumenau e Navegantes.
Na hora de embarcar, nada de mais, a experiência é semelhante a de outras empresas. Mas depois de passar pelo portão de
embarque e subir num dos Embraer E190
ou E195, o passageiro pode ganhar mais
um tempo. Como o aeroporto ainda não
tem um tráfego tão congestionado como
Congonhas e Cumbica, os procedimentos
anteriores ao vôo são bem mais simples.
Na hora programada, às 09h30 o comandante Ângelo Mario De Nadai e o copiloto

Trem em cima. O Embraer E-190 decola
para um voo sem escalas de Campinas
para Manaus. Na página ao lado, o
HUD dispositivo que auxilia o trabalho de
gerenciamento de voo dos pilotos. Abaixo,
o check-in que foi rápido e simples.
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Na década de setenta o aeroporto de Viracopos, em Campinas, era
o lugar para ver avião estrangeiro.
Voos internacionais de longo curso
desciam por lá pois Cumbica, em Guarulhos, ainda era somente uma base
aérea. E era uma viagem ir até Viracopos para receber o ente querido e
de quebra ver um DC-8 nas cores de
uma Swissair ou um 707 na pintura da
Lufthansa. Muito longe, o sonho de todos era que um dia o projeto do trem bala
viesse a ser concretizado para viabilizar, em
tempo, o traslado de São Paulo para Campinas. Com essas lembranças na cabeça, a
curiosidade era a de saber se valia a pena,
nos dias de hoje, usar os serviços da Azul,
que tem em Viracopos seu principal hub,
centro de distribuição de rotas, e viajar para

um destino dentro do Brasil. Certo, para
voos curtos, como para Belo Horizonte ou
Curitiba, sair e chegar em Congonhas ainda
é vantajoso. Mas se a opção apresentada
for via aeroporto de Cumbica, a coisa pode
ficar curiosa. A Azul disponibiliza transporte rodoviário, em ônibus, partindo de dois
pontos na capital paulista. Uma linha sai
do Shopping Center Eldorado e outra da
estação de metrô da Barra Funda. Ambas
na zona oeste da cidade. E aí é que está o
pulo do gato. Para quem está na parte norte, oeste, sul ou em alguns pontos perto do
Centro, ou da Avenida Paulista, partir rumo
à Campinas pode levar menos tempo do
que se fosse rumo à Guarulhos. Apesar de
ser 50 quilômetros mais perto, para chegar
à Cumbica o passageiro terá que enfrentar
as armadilhas da Marginal do Tietê. Uma

Jefferson Nasser botam fogo no chapéu do guarda e as turbinas do PR-AZL,
codinome O Rio de Janeiro continua Azul, começam a ganhar vida. E nada
de ficar esperando fila para decolar. Foi só chegar na cabeceira 15 e dar potência nas duas turbinas GE CF34-10E de 20.000lbs de empuxo. Flapes em
posição 2,6 e ao atingir 154 nós é dado comando para nariz em cima e o jato
sai do chão. Olhando para a lateral esquerda da pista, pela janela da fileira 11,
eu bem que vi um grupo de molequinhos vendo o avião disparar pela pista
imaginando por quanto tempo eles estavam por lá. Com uma restrição de
velocidade de 250 nós até atingir os 10.000 pés de altitude, o Embraer, que
está pesado – vamos fazer uma etapa de 4 horas e há 103 passageiros a bordo
compondo os 50.491kg transportados – vai ter que mostrar serviço para chegar aos 36.000 pés, a altitude de cruzeiro escolhida e manter a velocidade de
mach 0.78. Na cabine de comando, os dois pilotos tem à disposição o eficaz
HUD – dispositivo que mostra em telas transparentes colocadas de fronte ao
parabrisas, todas as informações normalmente encontradas no painel – para
facilitar o voo. Segundo o comandante De Nadai, o HUD foi uma das melhores
invenções introduzidas nas aeronaves comerciais nos últimos anos e a adaptação ao seu uso fora muito fácil.
O E-190 aponta o seu nariz para o oeste do estado numa rota que vai
passar entre as cidades de Araçatuba e São José do Rio Preto. Na cabine de
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e viu que em Viracopos não havia finger.
Mas estava atento pelo fato da Azul voar
um modelo Embraer. O amigo fez inclusive questão de experimentar o E-190. E
gostou, para ele, dentro de sua experiência de um ano como passageiro e três
voos, o avião balançava menos. O passageiro também foi ver se o espaço extra de
7cm entre poltronas das cinco primeiras
filas é tão maior assim que valesse pagar
os 30 reais a mais pedidos pela Azul. E voltou ao seu lugar achando que não. Talvez
se tivesse 1,90m de altura. A dica no E-190
é escolher a fileira 13, a da saída de emergência. O espaço para as pernas é tanto
quanto o das poltronas mais caras. Entre
uma ou outra conversa um detalhe chama a atenção. É fácil perceber o sistema
de pressurização trabalhando, principalmente nas reacelerações durante o voo.
Quem não está acostumado pouco vai

passageiros, uma das novidades da Azul está sendo testada. As telas embutidas nos assentos estão passando programas gravados
dos canais GNT, SporTV e Multishow. A partir de 2010 a empresa
promete definitivamente a TV ao vivo, via satélite. Lá fora o tempo
não está muito católico, áreas de turbulências obrigam o serviço de
bordo começar mais tarde. O estilo Azul também é diferente, não
há carrinhos de bebidas ou de comida passando pelo corredor.
Numa primeira etapa os comissários passam anotando todos os
pedidos de refrigerantes, água ou suco. Um quê de classe executiva. Os salgadinhos e biscoitos com embalagens exclusivas da Azul
são oferecidos em bandejas, e pegue o quanto quiser. Essa hora
é boa para observar os passageiros. Muitos estão fazendo a sua
primeira viagem de avião. Alguns com um pouco de receio, mas
muitos mais preocupados em saber o que fazer ou o que pode ser
feito a bordo. Uma certa timidez para pegar o saquinho de batatas
a mais, ou chamar a comissária para ir ao banheiro não são situações raras. A comissária que já trabalhou em outras companhias
aéreas disse que o perfil dos passageiros da Azul realmente é outro,
menos elitizado e mais pulverizado entre diferentes classes sociais.
O passageiro sentado ao lado, disse que quando comprou a passagem na promoção, via internet, queria saber da onde a companhia iria reduzir os seus custos para conseguir oferecer preços mais
baixos. Na sua curiosa visão, talvez a empresa estivesse utilizando
uma parte menos nobre, mais afastada, do aeroporto. E isso ele não
queria. Achou isso quando fez a conexão vindo de Belo Horizonte
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Acima, uma rara visão das aeronaves da Azul
em conjunto. O alto índice de utilização da frota
pouco permite uma produção dessas nos dias de
hoje. Abaixo, o conforto de ter um sistema de
entretenimento individual.

perceber, mas é audível a injeção de ar
dentro da cabine. Na prática, um ou outro vai sentir mais aquela sensação de ouvido tampado. Tripulantes, estes sim, vão
sentir mais cansaço depois de uma jornada de trabalho. Levantamos essa questão
com vários outros tripulantes da Azul
depois de nossa viagem e todos comentaram que isso realmente acontecia. Voar
resfriado já é receita para um dia mais
desgastante. Perguntamos à Embraer e a
resposta foi que esta questão foi levantada pela Azul, e que o caso estava sendo
averiguado. Mas salientaram que foi a primeira empresa que observou esse problema. Às 13h18m, pelo horário de Brasília, e depois de ter consumido 7.900kg de
combustível, os trens de pouso do E-190
tocaram o asfalto do aeroporto Eduardo Gomes. Bem vindo à Manaus, mas já
pensando na volta que ocorreria quatro

Acima e abaixo, dois diferenciais.
O serviço de bordo e o translado
rodoviário entre cidades.
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dias depois. O regresso serviria como teste chave
dos serviços da Azul. O PR-AZB (Azul Paulista) chegou um pouco atrasado. Mas o rápido pessoal de
solo foi compensando o atraso, e no fim das contas, o voo partiu com apenas 3 minutos de atraso. Coisa que poderia ser facilmente resolvida em
rota. São Pedro ajudou, dando um vento de cauda
de 47 nós e que resultou na velocidade de cruzeiro
de 935km/h. Os 100 passageiros embarcados nem
se deram conta. Só viram que o sistema de entretenimento desta vez não estava funcionando. De
volta a Campinas e depois um desembarque tão
rápido quanto o de uma estação rodoviária de
interior, a curiosidade era saber se o traslado de
ônibus iria funcionar agora num horário e dia mais
movimentado. O relógio marcava 18h19 quando o
segundo ônibus saiu em direção à estação Barra
Funda. Lotado, com 48 passageiros, serviu como
sinal de que a Azul terá que se preparar com antecedência para o eminente crescimento da demanda desse serviço. A expectativa era ver como
seria a chegada em São Paulo na hora do rush.
Às 19h12, passamos pelo Marco Zero da Rodovia
dos Bandeirantes e ali o trânsito parou. Foram oito
minutos para acessar a Marginal Tietê, que tinha
um fluxo de tráfego pesado na direção que seguíamos. Trinta e três minutos depois o ônibus chega
ao seu destino. Uma hora e vinte e seis minutos
de traslado. É totalmente plausível que você possa
gastar muito mais que isso para sair de Cumbica
e chegar na mesma estação da Barra Funda num
dia de trânsito ruim em São Paulo, portanto a opção pela escolha da Azul é válida. Talvez nem tanto
por conta do preço, vira e mexe, as concorrentes
oferecem preços promocionais semelhantes. Mas
a grande vantagem, curiosamente, é o ganho de
tempo. Principalmente levando em conta a rota
para Manaus, sem escala e que não enfrenta o
costumeiro congestionamento de Congonhas e
Cumbica. Você vai economizar em pelo menos
duas horas porta à porta. Alguns dias após essa
viagem, foi possível ver um jato esperar 40 minutos para decolar de Congonhas, no meio de uma
tarde de terça-feira. Ninguém merece. g

ONDEACHAR
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Call center: 3003-2985
www.voeazul.com.br
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navegando pelo

planeta verde
Quatro noites a bordo de um hotel de luxo
com uma das mais exuberantes vistas Que
você pode encontrar neste mundo

18 | set • out | 2009

19

turismo

O sistema de navegação não mente
e impressiona. A temperatura da água
é de 32ºC e estamos num rio e não
numa jacuzzi. Na ponte de comando
do IberoStar Grand Amazon o comandante Ramide vê o seu navio navegar a
suaves 7 nós descendo pelo Rio Negro,
um dos mais importantes afluentes do
Rio Amazonas. Ele bem que pode aumentar a velocidade para 15 nós mas o conforto
do passageiro aí ficaria comprometido. Ele
que já navega na Região há 34 anos, conhece os segredos da bacia amazônica como
poucos e sabe como ela impressiona, da
mesma forma que o barco que comanda.
São 73 pés de comprimento, 75 apartamentos, sendo duas presidenciais de 49m2, três
restaurantes, sala de fitness e dois salões de
baile distribuídos em três andares. O barco
construído em 2005, na verdade, é um hotel
flutuante da rede espanhola IberoStar, por
sinal, o primeiro empreendimento da empresa no Brasil que também administra dois
endereços na Praia do Forte, na Bahia. Nele,
a visita ao Amazonas ganha um ingrediente
extra, a locomoção. Uma diferença que o
hóspede dos melhores hotéis em Manaus
ou nos encravados no meio da mata não
contam. É preciso pensar que no Amazonas tudo é grande, o maior rio do planeta,
a maior selva tropical, árvores do tamanho
de prédios. Da mesma forma, as distâncias
também são grandiosas. Um quilômetro às
vezes é usado para somente atravessar o rio
de uma margem à outra. No Grand Amazon,
é como se você pudesse levar o seu quarto

Na ponte de comando, o olhar
experiente do Cmte. Ramide e sua
tripulação. Abaixo, os grupos saem
para mais um passeio.

Pelas fotos do interior do Grand Amazon
você nem imaginaria estar a bordo de um
navio. Conforto é o mesmo encontrado em
bons hotéis de luxo.
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de hotel por todo o roteiro de viagem. São
dois trajetos básicos, um de três noites que
visita o Rio Solimões, e outro, o que nós fizemos, de quatro noites que sobe e desce
o Rio Negro. Se desejar, você pode fazer
um pacote que inclui os dois passeios.
Tanto para um como no outro, um aviso. A
selva amazônica não é um lugar que você
vai ter contato com centenas de animais
ou voltar com dezenas de fotos de pássaros multicoloridos. Neste quesito, o pantanal sul-matogrossense ainda é imbatível.
Seus olhos vão passar dias vendo um infinito horizonte de água, muito verde e um
céu azul para emoldurar tudo. O peso da
selva densa e o enorme volume de água
são as personagens principais dessa história. Sem ver animais exóticos, a paisagem,
apesar de bela, é quase sempre a mesma.
O que poderia ser totalmente enfadonho
se torna um dos grandes passeios possíveis na vida de uma pessoa justamente
por conta do Grand Amazon. É preciso
ver tudo de outro ângulo. Se preferir, a
agenda de passeios ao longo dos quatro
dias do pacote podem ser bem trocadas
por longas horas descansando no barco.
Opcionalmente, este pode muito bem
ser o motivo da viagem. Na piscina, por
favor, um suco de graviola.
O pecado da gula pode começar já
de manhã, no deck superior, onde há um
bar e um espaço para passar o tempo.

Aberto, a alta temperatura ambiente nem
atrapalha, balanceada pela brisa gerada
pelo movimento do barco. É hora dos
aperitivos. As opções podiam ser mais
interessantes. Um peixinho local assado
na brasa seria muito mais bem vindo que
uma porção de hambúrgueres, salsichas
no molho de tomate ou batatas fritas.
Você, de repente, não pode ter tudo
o que quer, mas certamente vai ter o que
precisa. De qualquer forma, um programa bem melhor do que ficar no abrigo
do ar condicionado no quarto.
Cerveja gelada para ficar pensando
melhor, é hora de aguçar a curiosidade
observando o estilo de cada grupo de
pessoas. Embarcaram espanhóis, chilenos,
alemães, austríacos, americanos, franceses
e indianos além dos brasileiros. O Grand
Amazon estava com metade da lotação.
Por isso, e para a infelicidade de um ou
outro passageiro, não foi possível gravar
o novo capítulo do Barco do Amor em
território amazônico. O programa foi mais
família ou de casais que já tem filhos bem
encaminhados e dispõe de tempo fácil
para gastar na vida. Os estrangeiros se
esbaldam nas caipirinhas. Uma partida de
golfe sem vergonha é montada num canto do deck, bom para testar as habilidades
de cada um nas tacadas depois da mistura de muita cerveja e o balanço do navio.
Alegres com tudo, o caminho a seguir é
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Mapa de rotas
Melhor época: O meio do ano chove consideravelmente, a partir de julho,
começa a época mais seca com a baixa
do nível dos rios. O clima então fica mais
propício aos passeios. Mesmo assim,
como todo mundo já ouviu falar, a água
desce pelo menos uma vez ao dia. Mas é
rápido e nem chega a incomodar.
coMo ir: A HiGH foi de Azul. E se deu
bem como você viu na matéria anterior,
porque foi um voo de Campinas à Manaus sem escalas. Difícil é encontrar uma
opção dessas em outras companhias.
Manaus ganharia mais se existisse mais
ligações diretas com capitais do nordeste como Recife, Fortaleza ou Salvador,
de onde chegam vários voos da Europa.
Uma das turistas no Grand Amazon era
da Áustria e levou 37 horas para chegar
em Manaus porque teve que, além de
fazer uma conexão em Frankfurt, descer
até São Paulo para então voltar quase
que metade do percurso só porque não
existem tais ligações. Talvez até a Copa
de 2014 essa falha deixe de existir. Um
passarinho verde disse que a Azul está
estudando então novas rotas diretas da
capital amazonense com o nordeste.
Pelo menos, já existem voos diretos ligando Manaus aos Estados Unidos (Miami e
Atlanta) e à América Central (Panamá).
o que levar:
Por incrível que pareça, no Rio Negro
não há ou há muito poucos mosquitos

O bom do pacote da IberoStar na Amazônia é reunir o
contato com a fauna e a exuberante flora. De quebra a
possibilidade de contar com a alta gastronomia do chef
Claudio Procópio.

por conta da acidez da água. Já no Solimões, o repelente é necessário. Mas
indispensável mesmo é uma daquelas
capas de chuva, que podem ser compradas por R$ 10,00 no próprio barco.
Tarifas:
Preços por pessoa e noite com passeios,
refeições e todo tipo de bebida incluso.
Período de 01/05 a 31/10/2009
Apartamentos:
Mandi
R$ 668,00 (Duplo)
R$ 1.002,00 (Single)
Tambaqui
R$ 768,00 (Duplo)
R$ 1.152,00 (Single)
Acara
R$ 922,00 (Duplo)
R$ 1.383,00 (Single)
Suítes presidencial
R$ 1.291,00 (Duplo)
R$ 1.937,00 (Single)
endereço:
IBEROSTAR Grand Amazon
Rua Marquês de Santa Cruz, 25 – Armazém 7 – Estação Hidroviária de Manaus
– Centro – Manaus - AM
reservas.manaus@iberostar.com.br
Telefone: (92) 2126-9900
www.iberostar.com

escada abaixo, indo ao restaurante principal.
A cozinha está há dois anos sob o comando do chef Claudio Procópio. Se no deck
faltou o peixinho local, ele nos apresentou
dois pratos para mostrar do que a culinária
do navio é capaz. Um pirarucu grelhado ao
dueto de purê de cará roxo e batata vem
acompanhado de molho de caviar e ovas
de salmão. A segunda opção foi uma costela de tambaqui empanada sob uma cama
de fatias de berinjela e banana da terra. Alta

gastronomia em estilo amazônico. A pessoa boa de garfo vai adorar a viagem, pois
nos pacotes, todas as refeições e bebidas já
estão incluídas. Mas o cotidiano no Grand
Amazon não é só come e dorme. A programação dos passeios começa cedo durante
todos os dias. Na primeira etapa da viagem
o barco fica ancorado em pleno Parque
Nacional de Anavilhanas, segundo maior
arquipélago fluvial do mundo com mais de
400 ilhas. Se para um brasileiro um passeio
de lancha pelos igapós, a princípio talvez
não seja tão espetacular assim, para um alemão, ver o sol sair por de trás da floresta e
iluminar a água do Rio Negro é impagável.
Dando o braço a torcer, o interior da selva é
impressionante. Mesmo num passeio numa
trilha que não embrenha tanto nos fundões
da mata, seu poder é indiscutível. E ainda
que não foram avistadas as árvores mais
antigas de troncos enormes. Angelins, copaíbas e carapanaúba são nomes trava língua de estrangeiro. Todos de queixo caído
conhecendo o que a selva pode oferecer
em termos medicinais. Uma casca duma árvore era usada como contraceptivo, o óleo
de outra como antibiótico e por assim vai. O
indiano que ainda esperava ver o que imaginava da Amazônia, pode começar a realizar seus desejos numa pescaria de piranha
já feita em território fora do arquipélago de
Anavilhanas. Em um canto de rio, varinha de
pescar de bambu na mão e isca de carne
no anzol, e vão brotando os peixes de selvagem fama. No outro dia, a glória, ver e
alimentar botos cor-de-rosa. Está certo que
os cetáceos estavam menos coloridos que
os próprios turistas, mas ver esses bichos, os
botos, tão de perto vale os muitos centavos
gastos na viagem. O programa é feito na cidade ribeirinha de Novo Airão, à 130km de
Manaus, no restaurante da Marilda. Quando
ela se instalou há 15 anos, as filhas pequenas
passavam o dia brincando na beira do rio.
Uma das diversões era dar de comer para
um par de botos. A notícia se espalhou entre humanos e botos, e hoje já são 15 desses
animais que aparecem para comer o que é
oferecido pelos turistas. Dorinha, Lawrence,
Rafinha, Vi, Curumim, Fefa, Josefa, Ricardo,
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Faz tempo que ele
leva isso muito à sério
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Alexandre e Davi são alguns dos nomes dos botos. Por mais que
perguntasse, o Richelli não apareceu. Deixando a fauna um pouco de lado, passeio na Amazônia sem ver índio não vale. Então
uma comunidade da tribo Baré é apresentada pela IberoStar. Eles
já não vivem mais pelados e o cacique chega junto vestindo um
belo cocar de penas azuis, mas com um belo cebolão dourado
no punho. Algumas mulheres vestiam Valisère como se fosse biquínis, a camisa do Flamengo, sabe-se lá o porquê, não era coisa
rara. Eles não vivem em ocas, mas em casas e estão mais para
caiçaras do que uma tribo recém descoberta pelos irmãos VillasBoas. Uma igreja presbiteriana marca presença. Mas o interessante é que eles estão numa luta pela preservação da própria cultura. A escola da aldeia, que vai até o quarto ano primário, também
ensina a língua Nhangatu. Sim, para sobreviver, eles tem a sua
feirinha de artesanatos, e surpresa, as peças poderiam embelezar
qualquer vitrine de shopping no sul do país de tão bem acabadas. Num outro passeio a visita é na locação do filme A Selva,
estrelado por Maitê Proênça. A história se passa numa fazenda de
seringal, e depois que a produção acabou, a prefeitura manauara
aproveitou o cenário para fazer um museu para mostrar como
era o extrativismo da borracha que já foi o ouro da Amazônia.
Bom tema para ficar pensando enquanto o corpo bóia nas águas
quentes e com cor de Coca-Cola, numa prainha perdida do Rio
Negro aferindo se a informação dos aparelhos do Grand Amazon estava realmente correta. Esse sim um programa para fechar
com chave de ouro essa viagem onde o hotel, vale tanto quanto
a vista da janela. g

Não poderia faltar. O show para o turista ver todas as
cores e belezas da cultura nortista, a comunidade indígena e o olha o passarinho, ops, desta vez, o peixinho.

Do mesmo jeito que a
gente sempre levou.
O transporte de helicópteros
requer mais do que mão de
obra qualiﬁcada. É preciso a
experiência de mercado que só a
National Freight possui na hora
de saber como agilizar todas as etapas dos processos
para a importação ou exportação de seu aparelho.
A solução que proporcione a maior segurança para o
cliente é a tarefa que faz parte do nosso cotidiano
há mais de quinze anos. E tanto faz se você pretende
usar transporte marítmo, terrestre
ou aéreo. Fale conosco e saiba como
é bom trabalhar em parceria com
uma empresa que, antes de mais nada,
leva muito à sério tudo o que faz.

Rua Dr. Thirso Martins, 100 - 4º andar - Cj. 408 Vila Mariana - São Paulo (SP) - 04120-050
Tel.: (11) 5539-1819 | Fax: (11) 5082-3600 national@nationalfreight.com.br | www.nationalfreight.com.br
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A Cranchi deve considerar mesmo o mercado náutico brasileiro como importante. Tanto
é que lançou primeiro por aqui (antes até que o tradicional Genova Boat Show) a sua
nova 64 HT. Segundo o pessoal da Cranchi o barco vai determinar novos parâmetros
para a sua classe. De cara, o produto possui um desenho digno das melhores casas de
estilo italiano, é motorizado por dois Man D2862 V12 de nada menos que 1.400hp que
lhe confere um tremendo perfil esportivo. O Cranchi 64 HT, que na tabela da fábrica
sai por 1,650 milhão de Euros, atinge velocidades de até 36 nós e pode chegar a uma
autonomia de 387mn. E com muito conforto. São quatro suítes que podem abrigar até
16 pessoas. Na cozinha, uma arquitetura para otimizar ao máximo o espaço que inclui
todos os equipamentos O posto de comando onde se destaca o teto rígido, mistura
elementos decorativos que mantém o espírito esportivo mas com muita elegância. A
Cranchi pretende colocar pelo menos um 64 HT em cada continente até 2010 sendo que
a cadência inicial de produção está estimada em duas unidades ao mês.

pras
Onde achar: International Boats
Tel.: (11) 5574 7771 - www.internationalboats.com.br

Por Puro esPorte
A nova linha produtos da OX vai agradar ao homem que não passa
um dia sem a prática do seu esporte preferido.
Ela é composta pelo OX Shampoo Shower Shave 3 em 1, OX Óleo Gel
para Massagem e OX Talco Líquido Desodorante. Todos possuem
extrato de Gingko Biloba, considerado um forte antioxidante capaz
de aumentar a irrigação dos tecidos e melhorar sua oxigenação, Erva
Mate que refresca e tonifica o sistema muscular e Café Verde que
possui propriedades regenerativas e hidratantes.
• OX men Sport Óleo Gel - Preço público sugerido R$ 13,30.
• OX men Sport Shampoo ShowerShave 3 em 1
Preço público sugerido R$ 17,00.
• OX Men Sport Talco Líquido Pró Defense
Preço publico sugerido R$ 9,50.
SAC: 0800 703 40 71
www.oxcosmeticos.com.br

memória flamejante
Parece coisa de James Bond. O isqueiro Colibri além
de ser usado como se deve, é um belo pen drive
com 128 MB de espaço. Bom para salvar aquele
importante arquivo durante a reunião e que ao final,
sua outra faceta será usada para acender o charuto
em comemoração ao fechamento de mais um
contrato.
Preço sugerido: R$ 938,00
Tel.: (11) 2675-1097 / 3798-9644
www.azzurro.com.br

Como um perfume

Comidinha Caseira
A idéia surgiu de um blog e depois de 2 anos e 300mil acessos, o Cuecas
na cozinha virou livro. Nele estão dicas e causos com muito bom humor
sobre culinária e vai interessar não só aos homens como também as
mulheres. As receitas estão agrupadas em duas partes, uma dedicada
aos pratos para curtir a dois e outra com os amigos.
Cuecas na Cozinha: Escola de Maridos & Afins
Autor: Alessander Guerra
Preço: R$25,00
Venda pela loja virtual: www.cuecasnacozinha.com

Tsarine é a marca de prestigio do segundo maior produtor de
Champagne da França e é normalmente servido na cerimônia da
entrega do Cesars, o Oscar do cinema francês. Naquele país os produtos
da marca também são encontrados no Fouquet’s, tradicional hotel de
alto luxo em Paris. Em 2009 ela lança o Tzarina N1, uma série limitada
de 3.000 exemplares com a garrafa com desenho que remete aos
telhados das igrejas de São Petersburgo. No seu interior o líquido é uma
seleção de Chardonnay e pinot Noir oriundos de Grand Cru e Premier
Cru millesimados. Extra bruto,um Champagne com uma personalidade
afirmada,um nariz rico e complexo com intensas aromas florais.
Preço sob consulta
Kb-vinrose
(021) 91470182
www.kb-vinrose.com
www.tsarine.com

Senta aqui
sem aquele amasso
O porta-terno da Brooksfield, feito em couro de
pelica, é uma boa opção para os executivos que
estão sempre viajando a negócios. O acessório é
bem funcional e tem capacidade para dois ternos
completos, além de duas camisas e uma calça,
sem que eles amassem.
Preço sugerido: R$ 1.049,00
Brooksfield
SAC: 0800-0176088

A Rallye Design, tradicional empresa fabricante de
bancos automotivos acaba de lançar na comemoração
de seus 36 anos de fundação, o banco Rallye Stradale.
Ele é revestido num mix de couro de avestruz e couro
tradicional. Além do visual moderno, o couro de
avestruz tem como particularidade as saliências onde
nascem as penas (chamados diamantes) que atuam
como massageador natural.
Preço sob consulta
Rallye Design
Tel.: (11) 4438-9922

BeBendo sem perder a classe
Criados por Clarisse Rittes, a caneca Viena da Pinkish é decorada com arte
Murano e torna qualquer ato de beber num ritual de degustação cheio de
elegância. Um simples chá servidos é acrescentado de um toque de classe
nesse milenar ritual.
Preço sugerido do conjunto da Caneca Viena (200 ml) com a colher de chá: R$ 45,00.
Onde encontrar:
Mercatini (São Paulo SP) www.mercatini.com.br - Tel.: (11) 5049.3942
Lilac House (Araras SP) www.lilachouse.com.br - Tel.: (19) 3351.3512
Cravo e Canela (Conchal SP) Tel.: (19) 3866-5355
Nikkey New (Sorocaba SP) Tel.: (15) 9138-9745
Emporium Madrigal (Volta Redonda RJ) Tel.: (24) 3341-0403

conjunto perfeito
A marca israelense de equipamentos de som Morel,
reconhecida pela sua tecnologia inovadora e dos desenho
premiados de seus produtos desenvolveu um sistema de
caixas de som de parede que se adéquam perfeitamente aos
mais variados tipos de televisores de LCD e plasma de 23 a 40
polegadas. São duas caixas laterais, uma central e mais um
sub woofer, tudo ajustável. O equipamento reproduz com
alta fidelidade os programas em HDTV
Preço sugerido: R$ 17.000,00
RelmAudio
Tel.: (11) 5524 5491
www.relmaudio.com.br

leve e elegante
A Sony DSC W180 é pequena, mas os resultados com ela
são de enorme qualidade. Você vê tudo que está fazendo
por meio de uma tela de LCD de 2,7”, a câmera compacta
tem sensor de 10,1 megapixel, mais do que o suficiente
para aquelas fotos de família que devem ser guardadas a
sete chaves. Para facilitar a DSC W180 tem estabilizados de
imagem e detector de sorriso e face. Retratos nunca foram
tão fáceis de serem feitos.
Preço R$ 830,00
Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257-3498 e 3259-5450
vendas@angelfoto.com.br/www.angelfoto.com.br
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Newton da Mata, de nome, pouco deve ser lembrado, mas ele foi a
voz do Bruce Willis até a sua morte
em 2006. Dublou todos os seus filmes e tem gente que até acha que
o ator americano fica melhor na voz
do brasileiro. Depois de seu desaparecimento, as tiradas de John
McClane, não soaram as mesmas. Esse
dissincronismo entre som e imagem foi
uma curiosa viagem que veio a cabeça
quando estava de frente à um determinado Esquilo da Hellipoint no aeroporto
do Campo de Marte (SP). Parado, pouco
chama a atenção, ainda mais pela pintura que é um nada, um simples fundo
branco num modelo que, cá entre nós,
já não surte alguma curiosidade de tão
comum que é. Todavia, bastou o comandante Wanderley Ferrari iniciar a
partida do bicho que o sentimento de
estranheza tomasse conta do cérebro

de todo mundo que estava no pátio do
Campo de Marte. O som saindo daquele
Esquilo não era o correto, pelos tons ali
estava um Bell JetRanger, escola americana, com a sua impecável e tradicional
Allison, ou melhor, Rolls-Royce 250 e não
um produto feito na terra do vinho e tradicionalmente movido por uma Turbomeca. Os ouvidos não estavam errados,
o coração daquele Esquilo era sim de
uma Rolls-Royce 250-C30R. A modificação fora feita pela Hellipoint no seu PTHLF ano 1981. E a estranheza aumenta a
cada elevação de giro do motor. A troca da Turbomeca Arriel 1B foi motivada
basicamente por questões econômicas
como disse o comandante Ferrari.
Nos Estados Unidos, a Soloy, empresa especializada em remotorização
de aeronaves, oferecia um kit de transformação para os modelos AS350B e
BA, que o tornaria mais potente e ope-

Sem parar no pedágio. O Esquilo
AS350D oferece mais possibilidades de
uso com sua maior autonomia. Acima, à
direita, veja como o console de manetes
permanece o mesmo.
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racionalmente mais barato. O PT-HLF
já atingira uma certa idade e no estágio que ela se encontrava, uma revisão
de 3.000 mil horas da turbina Arriel 1B
poderia custar cerca de 300 mil Euros.
O valor dessa revisão, se fosse a segunda de 3 mil horas, pode chegar a
350 mil Euros. Pela proposta da Soloy,
o cliente teria então um máquina impulsionada por um motor que a cada
revisão de 2.000 mil horas, custaria
cerca de US$ 60 a 90 mil. Vá anotando
na sua caderneta.
Um sujeito que voe bastante, cerca
de 240 horas ao ano, iria atingir essa
marca de 3.000 horas de voo em 12
ou 13 anos, e num Esquilo com motor
Arriel, estima-se que seus gastos gerais
somariam em torno de US$ 500 mil. Na
opção da C30-R esse valor, considerando o mesmo período e quantidade de
horas voadas, cairia para US$ 170 mil.
Para Fabio de Oliveira, que foi parceiro da Hellipoint no processo dessa

conversão, a proposta da Soloy é indicada para quem voa muito pouco, cerca de 100 horas ao ano, ou paradoxalmente, para quem voa muito, na base
de 800 horas ao ano. No primeiro caso,
o operador da máquina fica atrelado ao
calendário das revisões da Turbomeca
que definem que atingido o período de
15 anos, é necessário fazer uma pesada
revisão. Voando ou não você terá que
pagar o pato. E para quem voa muito, a
vantagem da conversão é o custo operacional mais baixo.
No geral, essa transformação sai por
cerca de US$ 250 mil, sendo que parte
desse montante pode ser amortizado
na venda do motor antigo. Uma Arriel
usada, na pior das hipóteses, pode valer por volta de US$ 80 a 100 mil no
mercado. Essa modificação é viável até
as versões B e BA do Esquilo (esta última versão deixou de ser fabricada em
1997) que ganharão uma performance
semelhante ao da versão B2. Claro, se
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você chegar na Helibras, eles não vão
recomendar esse tipo de conversão,
muito provavelmente farão força para
indicar um trabalho semelhante ao
que foi feito para a paranaense Helisul,
que recentemente modificou um dos
seus Esquilo BA em Esquilo B2. Nada
de trocar elementos da casa francesa
por produtos com etiqueta america-

na. No departamento de engenharia,
colocar uma C30 num Esquilo não é
tão complicado assim. São aproveitadas, por exemplo, as mesmas furações
já existentes no montante do motor.
O AS350D, como então ficou chamado o modelo, recebeu também um
segundo radiador de óleo. No projeto
original existe somente um, pois seu
uso primário fora prevista para ser em
Regiões de temperaturas mais baixas.
No painel, apenas uma adequação
aos instrumentos diretamente ligados
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ao funcionamento da turbina americana. O tacômetro original, foi por
exemplo, foi trocado por um duplo,
semelhante ao encontrado no Bell
LongRanger, que usa o mesmo motor.
O console de manetes permaneceu o
mesmo, a única diferença é com relação a manete de vazão de combustível, que ao contrário do Esquilo nor-

mal, com posições de corte, de voo e
de emergência, agora tem apenas as
posições de corte e de voo.
Para o piloto, a Rolls Royce 250C30R apesar de ter 80shp a mais, entrega a sua potência de forma mais
linear. Segundo Ferrari, quem opera
o Esquilo convencional terá que se
acostumar com retomadas de atitudes mais lentas. Os picos de entrega
de potência da Arriel é mais definida
do que a C30-R. O trabalho de pedais também é mais suave. Para al-

FICHA
TéCNICA
Helibras as 350D esquilo
Abaixo, a turbina Rolls-Royce
250-C30R normalmente vista em
LongRanger ou Sikorsky S-76, dá
nova vida ao AS350. Na foto
menor, o painel que basicamente
continua o mesmo.

Modelo: Eurocopter/Helibras AS 350D
com kit Soloy Allstar
Motor: um Rolls-Royce 250-C30R
de 650shp
Capacidade: 1 ou 2 pilotos +
4/5 passageiros
Comprimento: 10,93m
Altura: 3,14m
Diâmetro do rotor principal: 10,69m
Velocidade de cruzeiro: 120 nós
Teto máximo: 16.000 pés
Alcance: 760km
Autonomia: 4h20m
Peso vazio: 1.212kg
Peso máximo de decolagem: 1.952kg

guns, como o nosso intrépido Celso
Siqueira, esta poderia ser uma característica de uma aeronave mais
chocha, apesar do Esquilo ter ficado
75kg mais leve com a modificação.
Mas em contrapartida, o controle de
torque pode ser melhor administrado. Ou seja, segundo Celso, o voo
é mais manso e ele prefere mais as
reações do Esquilo B2 convencional. Outra diferença, o Esquilo com
Arriel tem como fatores sequenciais
de limitação de motor, o NG ( índice que mede a produção de gazes
e que por sua vez tem a ver com a
rotação interna da turbina), depois a
temperatura da turbina e por fim o
torque. O piloto tem que administrar
o uso de sua turbina conforme esses
parâmetros. A ordem de limitações
do Esquilo com a C30-R considera
primeiro a temperatura da turbina,
depois o torque e por fim o NG. E
o piloto deve ficar atento também
ao modo de partida, é bom lembrar
que apesar de estar a bordo de um
Esquilo, todo o procedimento de
partida segue o mesmo padrão uti-

lizado no Bell LongRanger, portanto
para aqueles acostumados ao produto da Helibras, é bom ficar de olho
nos picos de temperatura durante a
partida. Elas chegam mais rápidas e
acentuadas. Outro detalhe, como a
Rolls-Royce 250C30-R é uma turbina com mais massa para ser ativada,
uma boa bateria é aconselhada.
Se o Esquilo D é menos agressivo
que o modelo normal, essa suavidade reflete no seu consumo de combustível. A velocidade de cruzeiro
de 110-120 nós é a mesma que você
pode encontrar voando num Esquilo BA. Então os olhos se voltam para
os dados de autonomia que chega a
ser de uma hora superior, passando
de 03h20 para 04h20, resultando em
pelo menos 220km a mais de alcance. Segundo Ferrari, a C30 gasta em
média 125 litros de combustível por
hora de voo enquanto que a sede
da Arriel é de 155l/h. Isso possibilita gerenciar o seu voo com maior
amplitude, pois para cumprir determinadas etapas não será preciso
decolar com tanque cheio, abrindo
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o leque para carregar mais peso. Ou se estiver pouco
carregado, ganha-se em tempo de voo enchendo o
tanque até a boca. Um idéia de como isso representa
foi posta em prática durante o GP de Fórmula 1 do
ano passado, quando Ferrari no Esquilo D, pode iniciar com tanque cheio, os trabalhos da ponte aérea
VIP que é organizada para o evento, enquanto que os
outros pilotos tinham que restringir a 60-70% a capacidade de seus tanques para fazer os voos com total
lotação. Nessa condição Ferrari foi o quem realizou
mais idas e vindas durante o evento. Para o passageiro, o Esquilo D também é mais silencioso dentro da
cabine. É possível conversar normalmente sem o uso
de fones. E o que pode-se notar, o nível de vibrações
é ligeiramente menor.
Se então essa opção é tão boa assim, a pergunta
clara aparece com a quase nula quantidade de aparelhos desse tipo voando no Brasil. A questão está basicamente na postura da própria Soloy que nunca teve
interesse no mercado brasileiro. Não existe nenhum representante oficial que esteja trabalhando com o produto. A Maule do Brasil, lá em Jundiaí, é representante

da marca mas trabalha somente com o mercado de asa
fixa. E olhe que além da conversão descrita nesse texto,
a Soloy também possui a certificação na ANAC de instalação de turbinas Honeywell LTS101 para os modelos
BA e B2 do Esquilo. O Esquilo da Hellipoint existe basicamente por um interesse da diretoria dessa empresa
que viu validade na opção. Mas em contrapartida, a experiência com a instalação do kit deu gabarito a Pamax,
empresa dirigida pelo Fabio de Oliveira, em saber o que
fazer se alguém o procurar para fazer tal conversão.
Mercado existe, pois há muito Esquilo antigo com muito fôlego para voar durante mais algumas boas décadas
no território brasileiro. O bom mesmo é experimentar
para tirar as suas conclusões. g

ONDEACHAR
Pamax – Fabio de Oliveira
(11) 7713 1632
pamax.export@live.com
Hellipoint
Tel.: (11) 2089 0200
www.hellipoint.com.br
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Desde criança já me diziam que a faixa de terra que margeia a rodovia Castelo Branco, em São
Paulo, era de pouca serventia para a agronomia.
Região de serrado, a terra ácida, quando muito,
era boa para samambaia. Mas a meteorologia por
aquelas bandas é bom, nada de grandes períodos
sem sol. Bom argumento para fazer de alguma
área um espaço para descanso. Um hotel boutique feito numa fazenda entre as cidades de Itu e
Porto Feliz, cerca de uma hora de carro da capital
paulista, é curioso. Nele tudo é do jeito bonitinho. Da
decoração dos quartos ao sabores que saem da cozinha.
Desde a recepção na sede, o ambiente parece ter sido
feito pela sua avó, com a garimpagem de objetos feito
ao longo da vida. Móveis antigos, com jeitão de fazenda

zar a cama, esse hotel oferece desde
o loft, maior, com dois andares até
os quartos na sede. Os chalés são
mais recomendados para quem deseja um pouco mais de privacidade
na sua lua de mel ocasional. Para
todos, uma cesta com produtos
L’Occitane para serem usados em
banhos demorados. Curiosas são as
pinturas que decoram alguns quartos. A arte pega carona nas placas
e anúncios que são vistos por esse
mundão afora, com os textos tão
pitorescos pelos seus erros de português. E coloque muita cor nisso.

no clima no lounge e depois saem
para cair na balada pelo resto da noite em outra cidade. Almoços ou happy hours de negócios também são
bem vindos. Convenções também
são comuns. Por isso mesmo, o heliponto não está ali de graça. Um pequeno pedaço de terra transforma o
recanto em destino pano de fundo
para selar o bom contrato. Por exemplo, de um heliponto na Avenida
Paulista (São Paulo) usando o Esquilo
AS350 da Hellipoint que você viu na
matéria anterior, o Dois Santos está
somente a 30 minutos de voo. Nem

A capela já existia quando o hotel foi
concebido, à esquerda o lounge que pode
servir para a festa depois do casório. E
abaixo, a praia do lago, com areia trazida
do litoral é bem a cara e estilo de quem
procura o Dois Santos para se dar bem.

mineira recebem a companhia de alguns toques de detalhes coloridos. Mas essa avó gosta de balada. Na parte externa do hotel, quilos e mais quilos de areia foram
trazidos do litoral para formar uma praia. Um lago virou
praia. E há um lounge. Budha Bar em Porto Feliz. A velha
senhora vai remexer os seus quadris de forma compassada como a gente bonita que costuma procurar esse
tipo de lugar no litoral norte paulista. O ritmo caipira não
tem vez, a batida eletrônica, mesmo sendo maneira, vai
do café da manhã até quando o sono permitir.
Essa pode ser uma boa introdução do que é o Dois
Santos Lodge Resort. Se a sua viagem até o lugar priori-

42 | set • out | 2009

Motivos para descansar. A piscina está logo ali
ou a convidativa sauna. Tudo faz compor bem o
conjunto do Dois Santos.

Tudo para contrabalançar o peso
dos móveis rústicos e até o indelével branco da roupa de cama.
Como é perto de grandes centros
comerciais, o Dois Santos serve bem
para quem deseja um programa estilo day use. Você vai, desfruta do
restaurante, das atividades de lazer e
volta sem se cansar. Tem moçadinha
de Sorocaba que usa o lugar como
um esquenta, vão até o Dois Santos,
tomam uma ou outra coisa, entram

vai chegar a esquentar a champagne
na taça. Amigo nosso, piloto de um
empresário da Bahia, e que sempre
faz pesquisa para saber onde ir com
sua máquina, pode considerar o Dois
Santos como próxima sugestão para
o patrão visitar.
Depois de usar a lábia ou a caneta, é bom reservar um tempo para o
garfo e a faca. A cozinha se esmera
para apresentar pratos em estilo contemporâneo. O estilo moderninho vai

turismo

impressionar o seu cliente, ou a bela companhia, que não
vai saber para onde olhar, se para o prato, ou para a paisagem que circunda o restaurante. O chef nos apresentou
a Salada Dois Santos. Fácil de fazer em casa, (R$ 19,00) é
um mix de folhas com legumes confitados, creme azedo,
zlatam e frutas secas. Ela veio acompanhada de um queijo brie envolto no bacon bem grelhado. E é só o começo
da história. A sequência do roteiro pode ser um Risoto de
Funghi ao molho roti bem leve (R$ 26,00) que vem servido numa panelinha. Bacana, mas tem trabalho para fazer
frente ao Saint Peter criado na mesma fazenda, ao molho
de alcaparra e purê de batata caseira que sai por R$ 26,00.
Para evitar que o peixe fique com gosto de barro, como
é comum em espécies de água doce, o pessoal da casa
os deixa confinados por um dia em um tanque com água
limpa e tratada. A carta de vinhos é de pleno bom gosto.
Um tanto cara, com rótulos de no mínimo R$ 110,00, estava sendo revista para abrigar opções mais em conta. Os
pães, feitos no hotel mesmo mostraram personalidade.
Depois que o capítulo comilança é encerrado, se
quiser, há o spa para ser usado com diversos tratamentos terapêuticos. Se a culpa da gula for mais forte
ainda, existe uma capela no hotel. É pequena, mas vai
abrigar a sua fé. Um casamento nela pode ser o sonho

O loft em dois tempos, acima e à esquerda. Espaço suficiente
para curtir a dois, o tempo depois do jantar. A sugestão de
cardápio pode ser essa entrada com salada e mais o queijo
brie grelhado e envolto no bacon.

futuro de quem você levou para um final de semana.
Aliás uma boa pedida. A noiva chega de helicóptero, a cerimônia é feita na capela e a festa no lounge.
O espaço é completo para uma data especial como
essa. Até mesmo as crianças conseguem ter alguma
diversão no Dois Santos. Campos de futebol, quadras
de tênis de saibro ao lado de trilhas para trekking de
diversos níveis e outras atividades existem para entreter quem tem energia de sobra. Como se vê o hotel
não possui restrição em receber menores de 12 anos.
Mas convenhamos, pela cara dos quartos e pelo lounge montado ao lado do restaurante, o Dois Santos
combina pouco com a correria da molecada. E nem
adianta pensar em deixá-las sob os cuidados da avó.
Essa vai querer saber de curtir a batida do DJ sem ser
incomodada. g
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Mapa de rotas
Melhor época: É um daqueles lugares que
se estiver frio, não há tantos problemas. O Spa e a
sauna, por exemplo, vão combinar com as temperaturas mais baixas. Mas sem dúvidas nas estações
mais secas como o outono e a primavera, o lago e a
sua praia de areia podem ser melhor aproveitados.
No último final de inverno, os dias foram surpreendentemente mais quentes do que se imaginava e
casou perfeitamente com a proposta do hotel.
coMo ir: O Dois Santos fica às margens da Rodovia Marechal Rondon, que corta ao meio o estado
de São Paulo. A Rodovia Castelo Branco, que basicamente faz percurso paralelo, também está bem próxima e a Rodovia do Açúcar que faz ligação entre as
cidades de Itu e Piracicaba liga as duas estradas com
bom asfalto. Portanto, não há mistérios para chegar
ao local de carro. A dica para se localizar mais fácil. O
hotel é quase vizinho da fábrica da Schincariol.
Dica Do piloto: As coordenadas do heliponto são 23º 12’ 29”S/ 047º 28’ 49” W. Apesar de ser
de terra, o número 5 pintado no chão, determina
que é possível chegar com quase todos os tipos

de helicópteros usados no Brasil. As rampas são
inúmeras pois não há obstáculos próximos e o
terreno é plano. E o melhor, o hotel não cobra
taxa de pouso.
tarifas seteMbro /outubro
Diárias Final de semana
Suítes a partir de R$ 1.039,50 (single)
e R$ 1.386,00 (duplo)
Chalés a partir de R$ 1.233,75 (single)
e R$ 1.645,00 (duplo)
Diárias Semana
Suítes a partir de R$ 779,25 (single)
e R$ 1.039,00 (duplo)
Chalés a partir de R$ 924,75 (single)
e R$ 1.233,00 (duplo)
enDereço
Rodovia Marechal Rondon, Km 127,5
Estrada do Chapadão – Porto Feliz – SP
Tel.: (15) 3262 2133
Cel.: (11) 9888 1234
www.doissantos.com.br

Lazer e descanso com muito verde e sossego.
Num cenário desses, só podia dar nisso.
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o foc o da moda

Trench Coat Reinaldo Lourenço

Vestido R.Rosner

Vestido e Capa Glória Coelho

moda

Trench Coat e Pelerine Huis Clos

Vestido Marilia Pitta

Vestido Mabel Magalhães

Vestido Madame X

ondeACHAR

• R ROSNER
Tel.: (11) 3129-5685
rodrigorosner@hotmail.com
• GLÓRIA COELHO
www.gloriacoelho.com.br
• HUIS CLOS
www.huisclos.com.br
• MARILLIA PITTA
www.marilliapitta.com.br
• MABEL MAGALHÃES
www.mabelmagalhaes.com.br
• MADAME X
Tel.: 11) 3061-5524
www.madamexconfeccoes.com.br
• LUPO
www.lupo.com.br
• REINALDO LOURENÇO
www.reinaldolourenco.com

Com que roupa eu vou?
Não importa a roupa,
o manequim tem
que ser Expor!
Realistas, estilizados, plásticos, básicos, ousados... Seja
qual for o seu estilo, a Expor tem o manequim certo para a
sua loja. Há 40 anos, na vanguarda, oferecendo diferentes
linhas de manequins que inovam em design e tecnologia,
lançando tendências no mercado.
Quem faz moda quer Expor.

Segunda pele Lupo,
Colete Glória Coelho,
Saia Huis Clos

Showroom: Av. Brasil, 637 • Jd. Paulista • Cep: 01431-000 • São Paulo • SP • Tel: 55 11 3887-3205 • Fax: 55 11 3884-5365 • www.expormanequins.com.br

TexTo: eduardo BaskerTin
FoTos: Marcio JuMpei
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acredite

se quiser
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Admirável mundo novo. A primeira coisa que me veio à cabeça
ao encarar os primeiros metros de
asfalto montado na Can-Am Spyder
SE5. Muitas recomendações e indagações sobre como andar nesse
veículo único. Não é uma moto, não
se comporta como um quadriciclo
e também não é um carro. Como
pode ver nas fotos, é um triciclo,
mas mesmo assim, fora dos padrões
normalmente encontrados, o conjunto agrupa duas rodas na dianteira e uma na traseira. Ficou com cara
de moto do Jaspion ou, quem sabe, de
snowmobile com rodas. o estilo segue
o padrão encontrado com vários produtos de recreação da marca Brp qual a
can-am faz parte. as cores, os vincos, o
uso de plástico flexível e o banco lembra
muitos jetskis seadoo.
a forma de ligar o motor remete ao
velho tempo em que era preciso, antes de virar a chave no contato, puxar o
afogador, e somente depois disso dar a
partida. Há um botão com a letra M no
painel que deve ser apertado antes de
dar vida ao V2 rotax de 998cc e 106hp
a 8.500 rpm. não foi fácil se acostumar,
havia momentos que era preciso apertar
também uma tecla parecida com um
lampejador e que serve para selecionar
funções no painel como hodômetros
parciais e relógio. o freio também deve
ser acionado. algumas vezes isso significava passar longos tempos coçando
a cabeça pensando o porquê a spyder
não funcionava. Vencida esta falta de
costume, outros devem ser banidos da
sua mente antes de acelerar o bicho. primeiro, na versão testada não há manetes
de freio ou embreagem. o sistema de
freio é acionado somente com o pé direi-

to. em cada roda há um disco de 260mm
com atuação auxiliada com sistemas aBs
e eBd, este de distribuição de frenagem.
Talvez você, mais acostumado as motocicletas não goste tanto de meter a bota
no pedal do freio com receio de algum
travamento na roda traseira, mas aqui,
o jeito é acreditar, sim ela vai parar. a
spyder se5 vermelha das fotos também
estava equipada com câmbio sequencial
semi-automático. para passar as marchas
era só acionar uma tecla no manicoto
esquerdo, reduções podem ser feitas automaticamente a medida que a spyder
desacelera ou comandando a palheta
pela sua parte de trás. uma conveniente
marcha à ré também está disponível.
antes de acelerar, mais conselhos de
como o triciclo faz as curvas. ele tem controle de tração e de estabilidade que vai
atuar toda vez, cortando os giros do motor, que sentir que há chances de capotamento. contudo, mais que tudo, você
terá que lembrar que não está em cima
de uma moto. Fazer as curvas somente
jogando o peso do seu corpo para o lado
que deseja ir não é o suficiente. É preciso virar o guidão e ser enérgico com isso.
e mais que tudo, terá que acreditar que
ela vá fazer a curva. a não ser que esteja
em baixa velocidade, fazer uma curva de
moto esterçando o guidão é prenúncio
de queda. na spyder o conceito é outro.
inclusive com relação ao seu corpo. Você
terá que jogá-lo no sentido da curva, contrariando a tendência da força centrífuga
que vai querer expulsá-lo para o lado de
fora da curva. imagine dirigindo um carro sem o encosto do banco e sem cinto.
nas primeiras vezes, durante a curva, a
tendência é de você cortar a aceleração
ou frear. Quem estiver de garupa não vai
gostar muito. portanto, acredite, apesar
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de sentir os braços das suspensões dianteira trabalhando
numa cadência diferente (parece mais com uma grande,
alta e pesada picape) e achar que a qualquer momento a
roda do lado de fora da curva vai querer passar por cima da
roda oposta, a Spyder não vai te deixar na mão. Suas curvas
são feitas quadradas mesmo e um belo sorriso vai surgir
depois de uma rápida sequencia para a direita ou esquerda. Claro, existe sempre um limite, mas muito provavelmente os controles eletrônicos vão entrar em ação bem antes
de você atingir esse limite. O que pode acontecer é de você
subestimar a capacidade dela fazer a curva e ir alargando a
trajetória, que pode não ser muito saudável. Mais uma vez,
é preciso acreditar nela. Somente um aviso, se quiser aproveitar a Spyder em sua totalidade, é recomendável estar em
dia com os exercícios para os bíceps.
E outra, a Spyder é um veículo para ser aproveitado na
estrada. Na cidade ela e você vão sofrer. Com uma bitola
semelhante a uma Ford Ranger e tão larga quanto um GM
Corsa, ela não foi feita para acompanhar os motoboys nos
corredores entre os carros. E enfrentar os congestionamentos num dia de sol forte chega a ser bem incômodo. A ventoinha no lado direito do motor, vai jogar ar suficientemente quente para suas batatas das pernas assarem como gos-

tam os grandes chefs. As trocas de marchas não são nada
delicadas. Portanto, bom mesmo é ter pela frente uma
longa e inóspita estrada para ser enfrentada. Ela tem até
um excelente bagageiro na sua parte frontal capaz de carregar 16 quilos para facilitar as coisas. E o garupa pode ter
disponível um encosto para as costas. Os 106hp do motor
(uma versão amansada do que equipa a Aprilia RSV Mille)
tornam a Spyder um veículo para lá de seguro na hora das
ultrapassagens. Saindo de trás de um treminhão a 60km/
h, não era necessário nem reduzir de quinta para a quarta
marcha para passá-lo rapidamente. Os giros do motor crescem de forma rápida e segundo a fábrica a Spyder faz de
0 a 100km/h em meros 4,5 segundos. A 4500rpm a Spyder
estará a 120km/h fazendo entre 9 a 11km/l dependendo da
sua tocada. Com um custo de R$ 79,5 mil, pouco menos do
que é pedido por uma BMW GS 1200, prepare-se para se
tornar a grande atração no trânsito. De velhinhas a motoristas, de motoboys aos mais variados profissionais do volante,
ninguém vai te deixar em paz. O ego agradece. g
ONDEACHAR
www.brp.com/pt-br
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O pessoal que voa Cirrus parece
ter gostado e pedido bis. Tanto é que
mais uma vez o Cirrus Weekend aportou numa baía de Angra dos Reis. Entre os dias 11 e 13 de setembro, o Hotel
Novo Frade recebeu o evento que tem
a cara da Cirrus. Dinâmico é o adjetivo
certo. Por isso os apoiadores de sempre, Bradesco, Cotia, além da AGS, Click Táxi Aéreo, Kadu Marine, Avydine,
HighEnd e Lockton, tiveram também
a companhia de novos parceiros como
a EB Blindados, a Astronic, os charutos
Monte Paschoal e a Car Station e Club
Car. A Land Rover foi, desta vez, representada pela Intercar.
O tempo ajudou, um fim de semana
ensolarado que intercalou dias de chuva
no litoral sul do Rio de Janeiro. Parece
feito inclusive para impressionar Brent
Wounters, presidente e CEO da Cirrus,
que veio especialmente ver o que um
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dos maiores vendedores da marca no
planeta está fazendo para promover a
marca. E as considerações foram bem
positivas. Segundo Brent, eles também
fazem uma série de eventos de relacionamento com o cliente nos Estados Unidos, mas o esquema de juntar o produto
dele com outros de consumo associado
com o padrão e perfil do seu cliente, deixando-o mais, como falamos, dinâmico,
isso era novidade ao empresário que iria
aproveitar a idéia posteriormente.
A receita deu certo mesmo com
alguns deslizes do hotel. O Novo Frade possui um boa e grande estrutura,
campo de golfe, marina e uma localização privilegiada. Mas seus serviços
estão meio que deixando a desejar,
principalmente se comparado com
o Meliá, seu vizinho e onde foi feito a
edição anterior do Cirrus WeekEnd.
Isolamento acústico perto de zero
entre quartos, uma cozinha que peca
na qualidade dos pratos e um garçom

dupla
com hábitos pouco higiênicos não são o que
um hóspede que paga cerca de r$ 700,00 pela
diária pretende encontrar durante a sua estadia no local. por valores semelhantes o Meliá
entrega mais ao cliente.
Mas deixando um pouco de lado a questão
do hotel, o evento como sempre faz, aproxima
dois mundos que se relacionam perfeitamente,
mas algumas vezes não sabe que um é basicamente vizinho do outro. por exemplo, o comandante Faria da air Training, que ministra cursos
para pilotos, estava bem interessado nos carrinhos elétricos da car station. os veículos poderiam muito bem servir de apoio para reboque
dos planadores do aeroclube em Jundiaí, onde a
sua empresa é baseada.

o cirrus Weekend também atrai o seu público pois, no mínimo, ele vai usar a visita ao
evento como desculpa para ter um belo fim de
semana num lugar paradisíaco. angra dos reis,
nem é preciso dizer, é um dos mais belos cenários para um sobrevoo de cirrus, pelas suas
ilhas e mar de cor surpreendente. Quem experimentou gostou. Quem não voou, pode ver, a
bordo das lanchas que a Kadu Marine demonstrou, porque a região é um das preferidas do
eixo rio-são paulo para os momentos de lazer.
Vale a visita. o próximo evento acontece em
itaparica na segunda quinzena de novembro, boa
oportunidade para os clientes da região centro-nordeste do Brasil, ver o que a cirrus e seus parceiros
tem a oferecer. g
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A novidade surgiu na época da
abertura da Labace 2009. O aeroporto do Campo de Marte (SP) estaria com os seus dias contados.
Não adiantava em nada ele ser a
principal base para a aviação de
asa rotativa do país, endereço do
aeroclube da capital paulistana e
um dos poucos lugares naquela
cidade onde a aviação geral podia operar sem muitas restrições.
Também em nada valia, ter em sua
área diversas empresas de prestação de serviços, manutenção e comercialização de itens aeronáuticos com a geração de empregos.
O destino do quinto mais movimentado aeroporto do país, inaugurado em 1920, seria a de se transformar,
em cinco anos, em estação de trem.

Na sua área seria construída toda a estrutura para abrigar o serviço do trem
bala que ligaria São Paulo à Campinas e
ao Rio de Janeiro. Estacionamento das
composições, oficinas, terminais, tudo
seria colocado lá. O projeto, defendido pela ANTT, aparece no site www.
tavbrasil.gov.br que trata da consulta
pública sobre o tema. Outras opções,
como a Estação Barra Funda, que fica
próximo, que hoje abriga uma linha
do metrô, um terminal rodoviário urbano e interurbano e mais uma linha
de trem suburbano não foram aprovadas porque os custos de construção e
instalação naquele local seriam mais
elevados. A mesma consideração foi
dada com relação a outro endereço,
a Região da Luz, onde existem duas
das mais famosas estações de trem e

Bala
BALA mortífera
MORTÍFERA
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Na página anterior, o atual cotidiano
do Campo de Marte pode mudar
drasticamente. Abaixo, o Helipark que
pode concentrar boa parte da frota de
helicópteros operando em São Paulo.

metrô da cidade e seu entorno, conhecido como cracolândia pela concentração de usuários de crack, está
dentro de um programa de reurbanização promovido
tanto pela prefeitura como pelo governo do estado.
O terreno do Campo de Marte, faz tempo, também
é almejado pelo Anhembi que sempre desejou ali a
ampliação de sua estrutura para transformar tudo no
maior centro de convenções do país. O comandante
Cléber Mansur, presidente da Abraphe – associação
brasileira de pilotos de helicópteros nos disse que essa
bola já estava sendo cantada há tempos. Ele alertou de
um estudo feito há alguns meses sobre a Certificação
Ambiental do Campo de Marte e que indicou que as
empresas instaladas no local estavam poluindo o lençol freático (leia-se Rio Tietê), por exemplo, com restos
de lubrificantes. Isso serviria de arma para a sua interdição. Segundo ele, esta ação, ouvida de fonte fidedigna,
fora planejada pelo Anhembi.
A aeronáutica que possui uma grande estrutura por
lá, já tem todo um plano de mudança, mas segundo sua
assessoria de imprensa, a intenção de mudar não tem a
ver com a notícia a respeito do Campo de Marte e sim
devido ao crescimento da cidade no entorno daquele
aeroporto. O parque de manutenção a princípio seria
transferido para Anápolis, o Celog iria para Cumbica e
outros setores mudariam para outras cidades. Aeronáutica ainda não tem definido o que aconteceria com o
Hasp, hospital da aeronáutica onde são feitos a maioria
dos exames médicos para os profissionais do segmento no Brasil. De qualquer forma a aeronáutica enfatizou
que isso tudo depende de uma decisão ministerial. A
mudança do setor militar ditará a nova arquitetura do
Campo de Marte. O projeto fala em um Anhembi maior
instalando-se onde hoje existe os hangares da aviação
civil. Parte destes seriam realocados para onde ficava a
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área militar. Pelo que se sabe, a maior
prejudicada será a aviação de asa fixa,
pois a pista do aeroporto não existirá
mais. Paulo Roberto Martins, diretor
da JP Martins, há décadas instalado
no Campo de Marte, não sabe ainda
o que fazer. As opções para a mudança de endereço de sua empresa são
restritas. E todas no interior do estado. Ele que é representante Piper, tem
um grande centro de manutenção da

somente uma cortina de fumaça, que
no futuro nem isso mais será permitido. O Helicentro, heliporto que fica
na Região do bairro do Morumbi, estima que possa absorver no máximo 25
dos cerca de 110 helicópteros baseados em Marte. E se possível, os menos
ruidosos, como os da linha MD ou os
Helibras equipados com rotor Fenestrom. Já o Helipark, outra alternativa,
vai inaugurar em dezembro, um ter-

marca, vai encontrar dificuldades até
para realocar seus cerca de 65 funcionários. Esses tem família e raízes em
São Paulo, e uma mudança para outra cidade vai lhe gerar acentuadas
despesas, para piorar, a mão de obra
especializada de que precisa, não se
encontra em qualquer canto. A princípio, a movimentação dos helicópteros poderá continuar no mesmo
endereço. Mas para Mansur, isso será

ceiro hangar que poderá abrigar de
30 a 40 aeronaves de asas rotativas, e
há quem diga que o empreendimento
pode ser ainda mais ampliado com a
possibilidade de absorver toda a frota
de Marte. Mas o Helipark não possui
pista para operação de aviões. Quem
chegava de avião em São Paulo para
depois usar um helicóptero dentro da
cidade, esses, estão na roça.
Se a mudança do perfil de utiliza-
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Acima dá para notar a proximidade do Centro de
Convenções Anhembi, que tem grande interesse de
expandir sua área para o terreno vizinho. O pessoal
da FAB, abaixo à direita, já disse que pode mudar-se a
qualquer momento.

ção Campo de Marte de aviação para ferroviário ou
de eventos, vai ser melhor para a cidade basicamente
só o tempo dirá. Mas tudo é questionado por diversas
associações. O comandante Mansur não se conforma
que Paris possa ter 12 ou 13 aeroportos em seu entorno, Los Angeles oito, Campo Grande, no Mato Grosso
do Sul, quatro e, São Paulo, que nas suas palavras tem
dois e meio, queira acabar com o meio ao invés de
reestruturá-lo enquanto um imprescindível quarto
aeroporto não seja feito.
Desde o acidente do Airbus A320 da TAM em Congonhas, mais e mais restrições para pousos e decolagens estão sendo adotadas na capital paulista. Conseguir um slot, a janela para operar em Congonhas, é
difícil e trabalhoso. Cumbica não tem perfil para absorver a aviação executiva e aviação pequena lá não
tem vez. Alternativas como Jundiaí, distante cerca de
60km, está com a sua capacidade operacional perto do
limite máximo. Sorocaba, Campinas e Bragança Paulista tem sido citadas como outras alternativas para abrigar a aviação que precisará sair de Marte. Para Ricardo
Nogueira, vice-presidente da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral, essa situação vai de contramão
às necessidades do mercado. A associação é contra a
extinção de qualquer um dos aeroportos da capital,
pois se do jeito que está o atendimento já é deficiente, imagine sem menos um. No Campo de Marte por
exemplo, foram registradas 144.780 movimentações

68 | set • out | 2009

de pousos, decolagens e sobrevoo de aeronaves em
2008. Até julho de 2009 o mais recente número mostra
84.390 movimentos. Guarulhos nesta mesma época registrou 115.257 e Congonhas 109.200 movimentações.
Na opinião de Nogueira, transformar o Campo de Marte
em estação de trem bala seria como vestir um santo tirando a roupa de outro. Apesar dessa parecer ser uma
batalha inglória para o segmento da aviação, a ANAC
sequer quer se pronunciar sobre o caso, as movimentações contra essa mudança já estão sendo articuladas. A
ABAG pretende se reunir com membros da ANTT e mostrar alternativas que possam ser estudadas. O problema
é que este projeto deverá estar todo pronto em 2013, no
ano da véspera da Copa do Mundo. Um evento que já
indicou que a estrutura aeroportuária de São Paulo está
subdimensionada. E se a Infraero já disse que para fazer
um novo aeroporto são necessários pelo menos sete
anos, as conversas para a solução deste caso já estão,
de trem ou de avião, partindo atrasadas. g
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Tempero
O Restaurante Che Bárbaro, aberto
em pleno coração da Vila Madalena e
irmão do Bar e Restaurante Bárbaro em
Moema, ambos em São Paulo, chegou cheio
de novidades. Entre elas a apresentação de
novos sais gastronômicos feitos na própria
casa. Com esses exclusivos ingredientes, os
cortes argentinos ganham uma pitada a mais
de sabor. Sim, estamos falando de uma cozinha portenha de carnes feitas na grelha com
pedras vulcânicas aquecidas. Essas chegam
na mesa no melhor ponto para serem degustadas com a boa harmonia dos vinhos da vasta adega mantida pelo o Che Bárbaro. g

Carré de cordeiro: R$ 55,00
Combina com sal grosso de macis
(casca de noz-moscada)

latino

gastronomia

Biscuit: R$ 43,00
Combina com erva provence com gotas
de azeite de girassol

Pollo deshuesado: R$ 32,00
Combina com sal grosso de
alecrim ou sáliva
Papa quimérica: requeijão
(R$ 11,00) e roquefort (R$ 12,00)

gastronomia

Costelinha de porco: R$ 43,00
Combina com sal de erva
provence ou tomilho

Assado de tira: R$ 43,00
Combina com sal de
chimichurri ou alecrim

ONDEACHAR
Restaurante Che Bárbaro
Rua Harmonia, 277 – Vila Madalena – SP - Tel.: (11) 2691-7628 - www.chebarbaro.com.br
Restaurante e Bar Bárbaro
Rua Dr. Sodré, 241 A – Vila Olímpia – SP - Tel.: (11) 384-7743 - www.barbarorestaurante.com.br

panorama

Falar das vantagens de ter um meio de
locomoção rápido, confortável, seguro e
que pode expandir os seus horizontes de
negócios num piscar de olhos é fácil. O
duro é convencer o camarada que vale a
pena investir alguns milhões de dólares
para ter uma máquina que voa e que lhe
proporcione tudo isso. A não ser que o
seu ego, ou o seu bolso, seja grande o
suficiente para ter uma máquina dessas
só pelo gosto da posse, falar em gastar
com a aviação é coisa séria. Voar para fazer
negócios é bom, para o bel prazer é melhor
ainda. Mas equalizar os benefícios com os
custos não tão baixos é o xis da questão

Segundo o táxi aéreo, caso o modelo que
você deseja utilizar esteja indisponível é
possível um upgrade automático. Existe uma
diferença contábil entre o uso dos helicópteros
e os aviões. Enquanto a aviação de rotor voa
contando os minutos utilizados, os aviões
contam o quilômetro voado. Cada 1.000 metros
voados num Seneca, sai por R$ 6,20 sendo
que o mínimo cobrado são 600 quilômetros.
Num Citation II o valor é de R$13,00 com uma
cobrança mínima de 800km.
O valor dos pacotes de horas podem
mudar conforme a quantidade adquirida. Por
exemplo, para um Helibras Esquilo, a hora
de voo sai por R$ 2.700,00 se você comprar

minutos

contados
TExTO: EdUARdO BASKERTIN | FOTOS: MARCIO JUMPEI

quando se voa pouco. Aeronave no chão é
despesa na certa. Uma alternativa que tem
ganhado força no mercado é o da compra
de pacotes de horas de voo. Você compra um
mínimo de vinte horas e as utiliza da forma
mais conveniente, inclusive escolhendo o
tipo de aeronave mais apropriada para aquele
uso imediato. Essa é a proposta da Helimarte,
táxi aéreo sediado no Campo de Marte (SP)
com os seu plano Helipremium. Por ele o
cliente pode ter à sua disposição uma frota
composta de Robinson R-44, Bell JetRanger,
Helibras Esquilo e há planos negociáveis para
helicópteros biturbinas. Na aviação de asa fixa,
a Helimarte dispõe de Piper Seneca, Beechcraft
King Air C90 e Cessna Citation II. Não há tarifas
de adesão ou taxas mensais com despesas
de hagaragens, seguro, piloto e combustível.
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20 horas. Comprando 30 horas esse valor
decresce para R$ 2.600,00 e num pacote com
40 horas, cada uma sairá por R$ 2.500,00. Num
Bell JetRanger esses valores começam com
R$ 1.700,00 chegando a R$ 1.600,00 no plano
mais longo. Os valores das horas são mantidos
congelados num prazo de seis a um ano,
conforme o pacote adquirido. Com US$ 70
mil, que é próximo do valor mínimo de uma
cota de propriedade compartilhada, principal
esquema concorrente de uso de aeronave, no
plano Helipremium você estará adquirindo
100 horas de voo de Robinson R-44, de quatro
lugares. Cem horas a bordo de um R-44 sobre
a cidade de São Paulo significa poder cruzála de leste à oeste trezentas vezes, gastando
cerca de 20 minutos em cada vôo. Lição para
calcular em casa. Uma ligação de São Paulo à
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Campinas, também voando de Robinson R44, demanda 30 minutos de vôo. E imagine
a situação. Você que comprou um plano de
horas para serem usadas num helicóptero
bi-turbina de seis lugares, está indo sozinho
para aquela fazenda do cliente, que não tem
pista, mas tem um campo bom para pousar
um helicóptero. A não ser que você queira
impressionar que está lhe recebendo, nem
sempre é necessário chegar com um biturbina
médio ligeiro, um Robinson R-44 pode fazer a
mesma coisa com um custo bem menor. O
tempo descontado do seu plano será menor.
Em outro dia, precisando levar a família para a
praia, ou quatro executivos para uma reunião
importante, suas horas economizadas podem
servir para utilizar uma aeronave maior, quem
sabe, até um jato. Essa versatilidade é uma
das vantagens que o pacote de horas lhe
proporciona. Na verdade não há muita mágica
no produto Helipremium, o táxi lá da praça
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perto de casa faz quase o mesmo. Faturar por
mês para levar as crianças para a escola sai mais
em conta do que pagar cada uma das corridas
separadamente. A questão é que a prática
tem sido pouco utilizada pelo simples fato
das pessoas não terem conhecimento desse
tipo de serviço. É a quebra de um paradigma.
Não é preciso ser milionário para usufruir dos
benefícios de passar por cima de obstáculos
normais do dia a dia. O Helipremium está aí,
para quem precisa voar mas que não se anima
em empatar dinheiro em excesso nessas
máquinas voadoras. g

ONDEACHAR
Helimarte Táxi Aéreo
Tel.: (11) 2221-3200
www.helimarte.com.br
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Quem tem pressa não discute.
Tem horas que o melhor modo de ir
e vir entre os dois aeroportos mais
movimentados do Brasil é de helicóptero passando por cima de tudo.
congonhas e cumbica são separados
por cerca de 40 km, mas que podem se
tornar os piores a serem percorridos se
trânsito da maior metrópole da américa Latina estiver de mau humor. entre
eles existem uma série de avenidas com
intenso movimento, alguns dos principais corredores da cidade que de uma
hora para outra podem simplesmente
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parar sem motivo aparente. se estiver
chovendo então, é bom programar um
tempo extra para gastar no trânsito. Tanto é que existe uma rádio especializada
em dar, o dia inteiro, somente notícias
sobre o que acontece nas ruas de são
paulo. e rotas alternativas podem também se tornar armadilhas, pois muitas
vezes o tráfego de veículos, represado
em algum ponto, acaba congestionando também o caminho que poderia ser
a sua salvação. e seu voo pode muito
bem sair antes que seja possível alcançar o aeroporto.
mas agora seus problemas acabaram. a Tam Linhas aéreas, em parceria
com a Tam aviação executiva, lançou
um serviço vip de transfer aéreo ligando os dois aeroportos que pode ser
utilizado pelos passageiros que viajam
tanto em seus vôos domésticos como
internacionais, não importando a classe voada. a bordo de um Bell 407, até
quatro passageiros vão fazer o trajeto
em aproximadamente 20 minutos e o
serviço está disponível desde as 06h00
de congonhas e das 06h30 no aeroporto de Guarulhos custando r$ 829,00 por
pessoa. e pode deixar, mesmo se você
for o único a ter feito a reserva pelo serviço, o helicóptero vai ser acionado. não
há aquela história de que o vôo necessita de quórum mínimo para decolar e
nem vão te cobrar a mais por ir sozinho.
Basicamente, o helicóptero parte para
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um novo traslado a cada hora. Se o passageiro tiver muita bagagem, a TAM pode realizar a coleta e a entrega dos volumes
no endereço de preferência do cliente. Esse serviço é feito com
seis horas de antecedência ao voo e são entregues em até seis
horas depois do desembarque sem nenhuma taxa extra. Nada
mau se comparar com um fretamento normal que vai sair, se
você estiver sozinho, por cerca de três vezes mais que o valor
cobrado pela TAM e isso, se você não desejar que o helicóptero

lhe busque ou deixe no heliponto ao lado do seu escritório.
São Paulo com 214 helipontos, sendo 90% deles no topo de
prédios, é a cidade com mais alternativa de pousos para helicópteros do planeta. Mas o acesso ao heliponto pertinho pode
gerar uma taxa extra de pelo menos R$ 200,00. Em algumas
vezes, o dono daquele lugar não vai querer que você o utilize,
mesmo pagando. Vale lembrar que qualquer táxi aéreo vai cobrar o frete com um mínimo de uma hora de voo, mesmo se o
trajeto for feito em tempo menor. Só para calcular, geralmente
da base onde está o helicóptero até onde você se encontra,
serão gastos de cinco a sete minutos, some a isso, por exemplo,
o tempo de voo até Guarulhos e mais o retorno do helicóptero.
Serão cerca de 35 a 40 minutos. Pronto, a fatura será de uma
hora de voo. Portanto, dependendo da situação, a bordo do
Bell 407 da TAM você vai se certificar o quanto os seus minutos
valem ouro. E pode deixar que o helicóptero tem janelas grandes o suficiente para você ver o tanto de engarrafamentos você
estará deixando para trás. g
ONDEACHAR
TAM - Tel.: (11) 5582 9616 de segunda à sexta das 06h00 às
23h30 e aos sábados, domingos e feriados das 08h00 às 18h00.

82 | set • out | 2009

83

TexTo: Marcio JuMpei
FoTos: divulgação

mercado

Com Nicolas Sarkoszy e sem Carla Bruni o Brasil
anunciou em pleno 7 de setembro, que irá comprar 36
caças Dassault Rafale F3. Apesar do comunicado do
Planalto dizer que ainda serão iniciadas as negociações
para a compra dessas aeronaves, o ato a priori é a conclusão do programa FX-2 que finalmente decidiu pelo
modelo francês para equipar a elite da aviação de caça
da FAB. Curioso que essa decisão pegou de surpresa
até a própria corporação que ainda não havia concluído os estudos de cada um dos concorrentes. E gerou
confusão. o Ministro da defesa Nelson Jobim ficou no meio
do tiroteio. o comando da aeronáutica não gostou do anúncio do planalto que basicamente passou por cima de seus trabalhos e no dia seguinte, houve um ajuste no comunicado. sai
o termo decisão de iniciar as negociações com a França e entram palavras como conversas avançadas. segundo a assesso-

saída à
francesa

O gOvernO brasileirO
se adianta e diz que vai
negOciar cOm a França
a cOmpra de nOvOs jatOs
de cOmbate
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o programa Fx-2, correu paralelo dentro de um pacote de interesse de negociação militar que incluiu a compra pelo Brasil de
produtos com etiqueta francesa como um submarino nuclear,
quatro submarinos convencionais e 50 helicópteros eurocopter
ec 725, um negócio de us$ 24,100 bilhões dos quais 17 serão
financiados em 20 anos e o restante será pago com dinheiro do
tesouro nacional. a compra dos helicópteros inclusive está dando um impulso extra nas finanças da Helibras e de um monte
de empresas que vão fornecer peças para a montagem dos
aparelhos. era quase que natural a escolha política pelos rafale,
mesmo eles custando bem mais. estima-se que cada um valha
us$ 140 milhões, quase que o dobro pedido por cada gripen,
que é monomotor, e cerca de 40% mais caro que o F-18. a continuidade das negociações visam principalmente que o preço

ria de imprensa da FaB, o processo de avaliação ainda está em
aberto. estima-se que serão gastos us$ 7,5 bilhões que representam também todo o ferramental, treinamento de pilotos,
mecânicos e peças de suporte para os novos supersônicos. os
franceses desta vez, bateram os suecos da saab-Bae que ofereciam o gripen Ng e os americanos com seus Boeing F-18e/F
super Hornet. contra os suecos valeu o fato de que o gripen
Ng ainda não foi construído e nem existe uma linha de montagem desse modelo, que é mais avançado do que o usado
pelos próprios suecos.
o calcanhar de aquiles do F-18 era a incerteza de que os
americanos iriam repassar a tecnologia nele embarcada, requisito que o governo brasileiro sempre deixou claro como fator
decisório e que franceses ou suecos sempre acenaram favoravelmente. Mas a França também tinham um carta na manga.

Mercadoria de troca. A notícia dava como certa a compra de um
lote de caças Rafale pelo Brasil enquanto a França compraria o
novo jato de transporte da Embraer. A decisão depois de muita
discussão ficou para depois.
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do Rafale seja diminuído. A Força Aérea, especialmente a aviação de
caça, tem uma estreita e histórica relação com os produtos franceses.
Os Dassault Mirage III EBR tiveram vida longa e próspera na Base Aérea
de Anápolis, onde hoje voam os 12 Mirage 2000C/B comprados há
quatro anos para suprir a lacuna deixada depois da aposentadoria do
modelo mais antigo.
Ao que parece os militares brasileiros gostam dos produtos da
terra do vinho apesar de terem ficado com excelentes impressões
do Gripen e do F-18. O caça sueco, por exemplo, surpreendeu pela
integração de seus sistemas. Deixá-lo pronto para voar e entrar em
combate era basicamente uma questão de apertar um único botão.
O Sukhoi SU-35 chegou a ser bem cogitado pelos fãs da aviação, mas
numa recente conversa com um piloto que participou das avaliações
dos modelos para o primeiro programa F-X, cancelado pelo governo
Lula em 2004, os russos nunca chegaram a comprovar, efetivamente,
que o avião fazia o que era prometido no papel e nem que o suporte
pós venda seria satisfatório. Um dos dados, o que se referia ao longo alcance (o avião é capaz de levar até impressionantes 10.000kg de
combustível), só era conseguido em velocidades de cruzeiro de mach
0.7 ao contrário do mach 0.9 que era anunciado. E vai dizer ao caçador
que ele teria que voar em velocidade de Phenom 100. Outro detalhe
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daquela época tinha a ver com a versão proposta ao Brasil, que
utilizaria caças com uma suíte de aviônicos russo. O problema
é que o modelo produzido então era dedicado ao mercado
indiano, que usa instrumentos feitos naquele país. Ou seja, na
prática, o que os russos ofereciam ao Brasil não existia. E as impressões trazidas pelo militares brasileiros que foram conhecer
a estrutura da Mig, que oferecia versões do seu Mig-29, não
foram muito elogiosas.
A parceria com os franceses, segundo o que foi divulgado
nas comemorações do Dia da Independência, garantiria também a venda de dez Embraer E-390, jato de transporte tático
capaz de carregar 27 toneladas e que ainda está em fase de
desenvolvimento. Esse contrato seria importante para a Embraer – que ainda não se manifesta sobre essa pauta - para alavancar as vendas do seu novo produto num futuro próximo. O
programa ainda não tem nenhuma encomenda firmada oficialmente, mas tem parte dele (US$ 1,3 bilhões) bancado pela
aeronáutica. Um sinal de fumaça de que esses aviões serão
vendidos para a FAB para substituir os Lockheed C-130 Hercules. Os detalhes de toda a negociação ainda serão definidos,
mas o que é certo é que em 2015, quando o novo caça pousar
na base aérea de Anápolis, o Brasil volta a ter em sua frota uma
aeronave de combate de superioridade aérea de ponta.
O Presidente Lula disse que os gastos com os equipamentos militares vão garantir uma maior segurança ao país
do petróleo pré-sal, mas mais do que isso, os acordos podem é gerar mais de 29 mil novos empregos em dez anos.
É bom lembrar também, apesar de ser uma idéia meio distante, o país deve se adequar a condição militar de países
vizinhos como a Venezuela, que estão renovando as sua
frota e pode comprar, sabe se lá para fazer o quê, até 150
novos caças de fabricantes russos. g
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Divino

SABOR
Alexandre é um cara legal.
Dono do Empório Santa Júlia e
parceiro constante na hora de fornecer os vinhos que a HiGH serve
em diversos eventos, nos apresentou mais uma da boa. Os vinhos chilenos da Casa Donoso são
produtos de pequena produção
vindo do Vale do Maule, distante
250km ao sul de Santiago. Trazidos ao Brasil pela importadora
Empório Del Mundo tem um belo desafio pela frente, a de se destacar no
mercado brasileiro que possui quase
70 mil rótulos oferecidos por cerca de
400 importadoras. Tem que ser coisa

boa mesmo. A família Donoso por ela
só já vale uma matéria pela sua participação no processo de independência
do Chile, que aconteceu justamente
na Região onde moravam, na cidade
de Talca. O número 1810, o do ano da
independência, inclusive batiza dois
dos seus 14 rótulos trazidos pela Empório Del Mundo. São dois Gran Reserva que passam 18 meses em barricas,
uma mescla 70% de carmenére e 30%
de cabernet sauvignon e outra, com
as mesmas uvas, possui as proporções
invertidas. As uvas são provenientes
de vinhedos próprios sendo colhidas
à mão. Segundo a vinícola, o sabor se
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apresenta estruturado com leve toque
amadeirado. O preço sugerido pela
garrafa gira em torno de R$ 82,00, custo benefício excelente. Esses vinhos já
estiveram presentes em lojas especializadas brasileiras há algum tempo,
um bom conhecedor certamente terá
boas recordações dos 1810.
Um outro rótulo bem interessante
da casa é o D 2005, um vinho pre-

vale a pena. Claro, dentre tantos da
Casa Donoso há os vinhos chamados de batalha, de uso para o diaa-dia e vou lhes dizer, se qualquer
batalha fosse tão boa quanto o que
se encontra no interior das garrafas
do Evolution (R$ 32,00), um varietal
de toques de madeira com bastante
personalidade, o mundo seria muito
mais agradável. g

mium, composto de uvas carmenère,
malbec, cabernet franc e cabernet
sauvignon, é feito em pequena quantidade, somente 12.000 garrafas para
abastecer o mundo inteiro. A colheita dos frutos também é feito manualmente e o produto descansa em
barris franceses durante 24 meses. O
vinho tem uma cor vermelha profunda e um complexo, mas equilibrado
sabor. É um vinho de preço sugerido
entorno de R$ 230,00 a garrafa. Quem
abriu e sorveu o líquido, disse que

ONDEACHAR
Empório Santa Júlia
Loja Pirassununga
Av. Felipe Boller Jr., 3849 – Cidade Jardim
Tel.: (19) 3562-6592
Loja São Paulo
Rua Ministro ferreira Alves, 54
Tel.: (11) 3473 7891
www.santajulia.com.br
Empório Del Mundo
www.emporiodelmundo.com
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a sua nova carreta feita especialmente
para transportar tudo que voa. em cima
dele, como no ano passado, um enstron
480B. parece que é o ninho preferido dessa máquina que ainda precisa ser melhor
conhecida no Brasil. alexandre Gulla, diretor da aGs, disse que a Labace serviu para
concretizar alguns pares de negócios de
transporte de helicópteros dos estados
unidos e da europa para o Brasil.
o setor de helicópteros, concentrado
na entrada da feira, bem que poderia ter
uma melhor disposição de seus estandes.
se a Helisolutions não estava tão escondida, o Helipark sofreu um tanto, basicamente estava meio fora do circuito montado
pela organização e também porque ao
lado estava a Helibras, com uma estrutura
bem maior e com um reluzente ec155 estacionado na frente de seu estande. curioso

MISSÃO
cumprida
Os fatores não eram nada promissores. No ano da
crise, o setor de aeronaves executivas sofreu, e muito,
as consequências da falta de dinheiro e crédito no mercado. Gigantes como a Cessna ou Embraer declaram oficialmente que as vendas andaram de lado.
A Labace, maior feira do segmento na América Latina, teria tudo para ser um espelho dessa condição, mas surpreendentemente, entre os dias 13 e 15 de agosto, o que se viu no
aeroporto de Congonhas (SP) foi um evento muito mais forte
do que se previa. O número divulgado de público foi de 13.332
pessoas, batendo a da Ebace, tradicional feira do mesmo setor
que acontece na Suíça e que registrou 10.917 visitantes. Foram
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101 empresas participantes e 50 aeronaves estavam expostas. a área total da feira
cresceu em 30%. conversando com os
expositores, todos, sem dúvidas, disseram
que o mais importante fora a qualidade
desse visitante, que estava bem melhor.
Mais que um parque com belos jatos para
ser visitado por famílias ou entusiastas da
aviação, a Labace 2009, sim, cumpriu a
dura missão em gerar negócios, para a felicidade dos participantes. No total foram
negociados us$ 380 milhões. seguindo
o caminho da exposição, até caminhão
de transporte era novo. a aGs colocou

foi que a fabricante de itajubá não colocou
em exposição o primeiro ec145 entregue
no Brasil. esse que é basicamente a nova
geração do BK117, foi apresentado no dia
13 numa parte mais remota da exposição e
logo depois foi embora. impressionante o
baixo nível de ruído emitido pela máquina,
mesmo contando com um rotor de cauda convencional. enquanto isso, no conforto do ar condicionado de seu estande,
acontecia a entrega oficial de um esquilo
as350Ba convertido para B2, para a Helisul.
o primeiro feito nas instalações da Helibras
em itajubá. a principal modificação está
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na troca da turbina Arriel 1B por uma
Arriel 1D21, 92shp mais potente que
possibilita a elevação em 7% do peso
máximo de decolagem.
Na passarela vermelha da Labace, a
seqüência de atrações reunia três Embraer, um Phenom 100, um 300 e um
Legacy 600. A curiosidade pelo trio era
dividida com a maquete do Legacy 500
colocado em frente ao estande do fabricante. Sem declarar oficialmente os
números (os comentários davam conta
que pelo menos 15 novos negócios foram iniciados na Labace), o discurso da
Embraer era prenúncio de que seria ouvido em todos os dias da feira. O evento

No alto, o Koala aeromédico. A traseira do
Piaggio Avanti mostra o quanto incomum
é esse turboélice. National Freight System e
Sennheiser (abaixo), dois de nossos vizinhos
de estande e grandes parceiros.
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está mais forte e realmente atraindo o
interesse do cliente do segmento e o
mercado dá sinais de reação à crise. O
ano que vem vai servir como retomada dos negócios para as vendas serem
concretizadas para 2011.
Como está sendo habitual, ao lado
da estava a Dassault que neste ano,
restringiu a sua exposição a um belo
Falcon 7X, trijato capaz de voara a 92%
da velocidade do som. Faltou trazer o
novo Falcon 2000LX que foi recém incorporado à frota da Global Taxi Aéreo.
O avião é a mais recente versão do biturbina de US$ 30 milhões, destaca-se
pela adoção de winglets e pode cum-

prir etapas de até 4.000mn, algo como
São Paulo à Miami sem escalas.
Como no ano passado, a Líder Aviação trouxe uma verdadeira tropa de choque, foram seis modelos. Entre os Beechcraft, o Baron G58, um King Air C90GTi,
um King Air B200GT e um Premier 1A. Do
catálogo de jatos da grife Hawker estavam um 900XP e um 750. Ao contrário
do ano passado, não veio o Hawker 4000,
jato da categoria SuperMidSized feito em
grande parte de fibra de carbono. Tantos
modelos para a Líder não deixar por me-

de dois jatos, e serviu como gatilho para
um segundo semestre melhor para todos
os segmentos onde a sua empresa atua.
Ele acha que isso é retrato de um mercado
que volta a respirar. Segundo o diretor, a
China já voltou a comprar novas aeronaves
e a Cessna já voltou a receber consultas de
clientes da Europa.
No outro lado da passarela estava a
Colt Aviação também aumentou a sua presença na feira. Um Cessna Citation X e um
EC 120B Colibri eram mostrados ao lado
de um Learjet 31A. Todos modelos oferecidos nos seus serviços de taxi aéreo que
tem como grande diferencial o sistema de

nos com relação à concorrência da TAM,
que tinha o seu estande montado bem
ao lado. Entre os diversos modelos Cessna, um velho conhecido era o destaque.
Era a primeira vez que um Grand Caravan
com painel Garmin 1000 e interior executivo era mostrado no Brasil. Muita gente
procurou a TAM para ver quando ela disponibilizaria o avião no taxi aéreo.
Segundo Leonardo Fiúza, o novo comandante da TAM Aviação Executiva, a
Labace confirmou a expectativa de gerar
negócios, a TAM mesmo fechou a venda

Na foto maior, o estande da HiGH mostrou
do que é feita a aviação. De lá, saiu
sorridente, a ganhadora da bolsa Saad. No
pátio externo, Gulfstream e Embraer faziam
vale a visita à feira.

empty leg, onde você pode fretar, com
vantagens de preço, as pernas de vôos, na
ida ou na volta de uma missão, que estão
sendo feitas com a aeronave vazia.
Um outro Learjet atiçou a curiosidade
de quem estava na feira. Era o mais novo
integrante dessa família de jatos da Bombardier e que estava sendo mostrado em
forma de mock up pela OceanAir, sua representante no país. O Learjet 85 será todo
feito em material composto e em sua cabine, quatro passageiros (de uma lotação
máxima de 8 passageiros) poderão viajar
em etapas de até 3.000mn a uma velocidade de cruzeiro de até mach 0.82. Com
um preço de tabela de US$ 17,2 milhões, o
modelo já acumula 60 pedidos em carteira
sendo que um para o Brasil. Mas o estande
da Ocean Air não era restritos aos produtos
da Bombardier, que também mostrava o
Global Express XRS e Challenger 300. Foram dois os produtos da AgustaWestland,
também representada pela Ocean Air. Um
A109E Power e um A119 Koala KE. Com a
pintura da Amil, é a versão para uso aeromédico desse monoturbina e vale US$ 4,3
milhões. Vitor Pontes é o homem quando
se quer falar dessas máquinas no Brasil.
Para ele, a Labace 2009 resultou entre 15
a 20% a mais de consultas com relação
ao ano passado, e o mais importante, veio
gente de outros países da América do Sul
para ver o que estava sendo mostrado.
Com isso a expectativa era de que ao final
da feira dois ou três novos negócios pudessem ser gerados.
Como dissemos no início, o texto
sobre a feira é quase o mesmo, otimista.
A satisfação poderia ser bem representada pela situação da Gulfstream. Se no
começo do ano eles estavam meio relutantes até na sua participação, acabaram
por ser uma das primeiras a fechar com a
ABAG, organizadora da feira, e no último
dia, não paravam de rir sozinhos. Neste
ano, segundo seus diretores, houve uma
presença maciça de diretores de alto escalão de empresas brasileiras no seu estande querendo saber dos novos G250 e
G650 ou visitando as aeronaves expostas,
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um G150, um G200, um G450 e um
G550. Mais destaques da parte externa da feira. Dois especialmente curiosos. Aliás, dois modelos que a Viamax
Trading está cuidando dos trâmites
de importação. O Piaggio Avanti, turboélice de desenho ainda futurista
com os dois conjuntos de pás voltados para trás e desempenho de jato,
quer fincar definitivamente os seus
trens de pouso no Brasil. E a Lindford
trouxe bimotor asa alta Vulcanair P68
Observer (US$ 790 mil) que promete competir com o Piper Seneca em
termos de preço e performance. A
Vulcanair também está oferecendo
o P68C por US$750 mil. Paulo Roberto da JP Martins e representante
Piper, está atento, mas garante que o

A Labace é isso, muitos negócios
durante três intensos dias. Expositores
como a TAM, Cisa Trading ou Colt
Aviation não tinham do que reclamar.
Abaixo, uma das novidades, o bimotor
Vulcanair P68 Observer.

sucesso do seu bimotor Seneca não
é por acaso. Ele que, entre os modelos Seneca e o monomotor de seis
lugares Matrix, efetuou 4 vendas na
feira (algo como US$ 4,3 milhões), era
outro contente com a Labace, acha
eminente o reaquecimento do mercado. O que deve ser bom inclusive
para melhorar a sua parceria com o
Bradesco, banco com quem opera as
transações de leasing. Vale lembrar
que a experiência do Bradesco com
o mercado aeronáutico (é líder em
financiamentos e planos de leasing),
também é muito lembrado pela
parceria com a Cirrus, por sinal, com
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estande quase em frente ao da Piper
e da Vulcanair, fazendo daquela parte
da feira, mesmo informalmente, uma
área dedicada a uma aviação executiva mais leve. Na mesma área, estava a
Algar como seu monoturboélice TBM
850. A Cirrus, desta vez caprichou, expondo além de um SR-22G3, o mock
up do monojato SF50 Vision, que recentemente teve seu preço estabelecido em US$ 1,39 milhão. Muita gente
foi até o lounge da Cirrus para ver o
quanto espaçoso será esse avião. Bom
também para a Cotia, tradicional parceira da marca e que cuida da vinda
desses aviões ao Brasil. Bom da mesma forma para a mineira Click Táxi Aéreo, que faz seus serviços usando um
SR20-G3. A My Sky, empresa co-irmã
da Click e que comercializa softwares
de gerenciamento de táxi aéreo saiu
da Labace com pelo menos cinco
contatos promissores.
Esses quatro expositores estavam
na parte frontal do hangar, onde se
concentraram os estandes das empresas mais voltadas a prestação de
serviços, vendedores de peças e outros artigos para o setor aeronáutico.
Estavam lá por exemplo, a Sennheiser
que mostrou, pela segunda vez, seus

No alto, o interior do novo Learjet 85,
espaço de sobra com muito estilo. O Piper
Matrix garantiu uma boa visita ao espaço
da JP Martins. E jatos para todos os gostos
e tamanho, pode ser um Premier 1A ou
um Falcon 7X, mas ambos vistos como
ferramenta de trabalho.

fones de alta qualidade. A Rimowa, que é
mais uma empresa que pretende ampliar,
em pelo menos o dobro, o seu espaço
no ano que vem e mostrar melhor suas
belas malas. A National Freight System
mostrou como é ser bom em transportar
cargas especiais como um helicóptero. A
Aerie, nova empresa da Japi responsável
por comercializar aeronaves novas e usadas também investiu bem no seu estande, e de quebra anunciou a venda de um
helicóptero para o nordeste. A Lockton,
por sua vez, anunciou que a Labace serviu para fechar pelo menos 15 novos planos de seguros de aeronaves.
E claro, havia o estande da HiGH. Mais
uma vez, um dos que chamou mais atenção não só pela reconhecida revista em
si, mas pelo tema do estande. Ninguém
deixou de se surpreender com a decoração toda dirigida ao perfil de alto padrão
do leitor da HiGH. Estavam lá os produtos
da Saad, os móveis da Entreposto, as roupas da GArnús envolvendo os manequins
da Expor, esta que também trouxe engenhosas estantes que emolduraram o nosso
espaço. A decoração também era completada pelo adesivos I-Stick.
As mulheres, por exemplo, adoraram as sessões de maquiagem (com
produtos também cedidos pela Saad)

feitas pelas nossas Follow Me Girls. Os
homens, bem, esses ficavam vendo o
trabalho da meninas. E todos sem dúvidas tiveram bons momentos no estande, degustando tanto os vinhos da Casa
Donoso, importados pelo Empório Del
Mundo e vendidos por outro empório, o
Santa Júlia, como pelos antepastos produzidos pela Paradiso. Clima de sinta-se
em casa. A surpresa causada pelo estande da HiGH é bem a que provocamos a
cada edição, a de mostrar que o mundo
da aviação não é somente um monte
de máquinas, e sim, um ambiente, um
estilo de vida bacana, na síntese dessa
palavra. No ano que vem tem mais, seja
onde for a feira, pois da mesma forma
que aconteceu no ano passado, a disputa jurídica pelo espaço no aeroporto de Congonhas, que por enquanto é
ocupado pelo que restou da Vasp, vai
determinar o destino da Labace. Muitos
falam em Campinas, alguns desejam
num Campo de Marte com uma improvável pista reformada, quem sabe em
São José dos Campos. Tarefa difícil para
substituir Congonhas, ponto estratégico e central para o mercado da aviação
executiva, que a cada dia se mostra mais
forte no Brasil espelhando o desempenho da Labace. g
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galeria
Muita gente nos procura para saber de uma câmera fotográfica que pudesse fazer
uma foto mais trabalhada, uma máquina para aquela pessoa que está num degrau acima
no conhecimento da fotografia. A Canon Rebel T1i é a típica escolha para esses casos. Quinta
geração da família Rebel, possui uma capacidade incrível de fazer fotos de alta qualidade, tanto
que pode ser inclusive considerada como um equipamento de suporte para quem é profissional do setor, caso tenha algum problema com a sua câmera principal. Seu sensor CMOS, por
exemplo, é de 15,5 mp e está aliado ao processador Digic 4. A T1i também é capaz de fazer vídeos em Full HD que pode ser visto no belo monitor de 3”. Outra vantagem dessa nova câmera
é que ela trabalha com altas sensibilidades, vai de ISO 50 até 12.800. Aquele ambiente a luz de
velas não mais vai lhe causar transtornos na hora de fazer seus retratos.
Com uma máquina dessas é até fácil fazer uma imagem como essa, tirada no restaurante
Che Bárbaro. Foto de comida, mais que a mão do fotógrafo, também requer um equipamento
digno para fazer que a imagem provoque aquela água na boca, sinal de que tudo foi feito
certo. E nesse caso além de um bom tripé e as luzes adequadas, a sugestão é usar uma lente
18-55mm 3.5-5.6 com sistema de estabilização recomendada pela Angel. O pacote sai por R$.
3.200,00 e vem com a garantia de sucesso na hora dos seus cliques. g
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