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EspEcial 32 páginas com muita coisa extra
Ensaio Em voo RV-9A e TBM 850 dizeM A que VieRAM
dia-a-dia da cachaça O Museu TAM ReABRe glORiOsO
EntrEvista MAx FeRcOndini FAlA cOMO é seR pilOTO

O amigo era sempre o gente boa da turma. Nome conhecido na
aviação, Carlos Edo comanda a Esquadrilha Oi que um dia já foi Onix.
Tem muito marmanjo que quando garoto, viu as acrobacias dos T-6
do Edo pincelando o céu e tomou aquilo como prumo para a sua
vida. Uns foram viver da aviação, outros viram que os regimentos para
viver na aviação podiam ser aplicados num cotidiano bem distante.
O Edo fez seu sonho de vida servir de exemplo a ser seguido. A aviação seja lá onde for, curiosamente provoca essa reação, mesmo para
quem nunca teve alguma referência ou ligação com o assunto. Um
dia ele apareceu meio gordinho, num outro um pouco mais ainda.
Talvez fosse a idade, ou talvez um churrasco a mais na dieta. Acho que
não ligava muito para essa condição apesar de todos saberem que

CACHORRÓN

com o tempo, o corpo iria cobrar por isso. Mas na alegria da vida, o regime foi meio que deixado de lado. Até que um dia ele apareceu definitivamente mais esbelto. Numa outra ocasião, mais em forma ainda.
Num cumprimento ao revê-lo, os parabéns foram acompanhados da
pergunta de qual regime estava fazendo. A resposta foi Anac. Num
dos exames médicos periódicos, o doutor lá dissera que ou ele perdia
peso ou perdia o brevê. Preferiu a primeira opção. Pegou a Mônica,
incansável companheira, e foi fazer caminhadas. O poder da aviação
realmente não conhece limites.
Marcio Jumpei - Editor chefe
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Saiu outro dia na internet que um taxista alemão havia comprado um carro novo
para trabalhar. O camarada comprara uma
Porsche Panamera. Por mais incentivos fiscais que a classe possa receber, a idéia de
um carro como esse ostentando aquela luzinha no seu cocuruto pode soar loucura.
Mas convenhamos, imagem às vezes é tudo e
muito provavelmente muita gente deve ter tentado fazer uma corrida exclusivamente com esse
taxista só pelo inusitado do carro. Provavelmente ele deve ter compensado o gasto extra que
possa ter feito na aquisição. Juntou o útil ao agradável. Devaneio surgido ao olhar o enorme nariz
do Socata TBM 850, o avião francês que prima
pela performance bruta. Se fosse um carro poderia ser uma Panamera, ou um sedã de grande
performance como uma BMW M5. Especiais até

quando imóveis. Da mesma forma que esses
modelos, que pouco provável serão comprados
levando em conta fatores como preço inicial ou
consumo e muito provavelmente serão escolhidos pelo que são e o quanto de felicidade ao
pilotá-los vão proporcionar, o TBM 850 bem que
pode analisado dessa forma. Quem compra esse
turboélice não quer saber se ele recebe a sina de
ser um pouco mais caro do que se oferece no
mercado como opção de compra, ele preza a
performance antes de tudo e debaixo daquela carenagem vive uma turbina Pratt&Whitney
PT6A-66D originalmente de 1.825 shp limitada
em 850shp, um tanto mais que o encontrado no
Embraer T-27 Tucano (750shp).
E não é só no desenho do nariz que esse
avião demonstra que desempenho é a chave
da questão. Dando uma volta em torno do TBM

O painel Garmin G1000 com três
enormes telas é para míope não reclamar.
Na página ao lado, é visível o tamanho
do nariz do TBM850 com relação ao
resto da aeronave.

850, vários outros detalhes saltam aos olhos.
Apesar do avião ser de metal e não de fibra de
carbono, na fuselagem, poucos são os rebites
que aparecem pronunciados. A mesma coisa
nas asas, a limpeza aerodinâmica só é interrompida pelos spoilers que auxiliam a atuação
dos ailerons e pelo radome do radar na asa
esquerda. Na parte traseira é intrigante a configuração do conjunto leme e profundores com
os elementos horizontais bem atrasados com
relação à deriva vertical. E ainda por cima can-

tivo, foi usado para a melhora do comportamento dos modelos de Learjet mais recentes.
Melhoram também o controle longitudinal da
aeronave. E como é grande esse avião de seis
lugares. Abrindo a enorme porta traseira (fácil
por sinal, por um comando de um botão na
fuselagem) o que salta à vista é o espaço para
os seis passageiros. É maior que de um Piper
Meridian, Seneca V ou Beech Bonanza e ligeiramente menor em largura (1,21m) que o
encontrado num Piper Navajo. Um dos assen-

EssE francês Esbanja charmE com sEu Espírito
Esportivo, vElocidadE Em rota é com ElE mEsmo
tam. Parado no solo, com um vento de cauda,
um assovio era notado. Era o ar passando nas
justas frestas existentes entre as partes móveis
e as fixas. Duas barbatanas ventrais na parte
traseira indicam que os projetistas da Socata
também se preocuparam com a performance
do avião em operações em baixa velocidade,
traduzindo, em pistas curtas. Esse mesmo tipo
de apêndice aerodinâmico, pelo mesmo mo-
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tos traseiros pode ser dobrado e deslocado à
frente, como o que existe no Honda Fit, para
melhorar o acesso ao bagageiro capaz de levar até 100kg (há outro compartimento para
50kg no nariz do avião). Volta a imagem do
Panamera, um Porsche capaz de levar a família
inteira. Na cabine de pilotagem, uma pequena
decepção, a Socata que se vangloriou de ter
feito o interior de seus monomotores leves à
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FICHA
TéCNICA
Daher-Socata tBM850

A porta abre para o generoso espaço de cabine. Abaixo,
uma das características dos modelos Socata, o conjunto da
empenagem com o profundor bem atrasado.

Fabricante: Daher-Socata
Motor: um Pratt&Whitney Pt6
a-66D de 850shp
Capacidade: 1 piloto + 5 passageiros
Envergadura: 12,68m
Comprimento: 10,64m
Capacidade dos tanques: 291 galões
Peso máximo de decolagem: 3.354kg
Velocidade máxima de cruzeiro:
320 nós
Distância de decolagem: 866m
Distância de pouso: 741m
Alcance máximo: 1.800mn
Razão de subida: 1.650 pés/min com
seis a bordo e tanque cheio

lhido, compensador de guinada acionado
e os números de velocidade e de ascensão
vão passando rapidamente nas barras dos
PFD. os melhores números indicam uma
velocidade de 130 nós com uma subida
de 2.300 pés por minuto, isso com dois a
bordo e tanques pela metade. Uma bala.
Brincando um pouco com o bicho, a mordida dos ailerons auxiliados pelos spoilers
no extradorso das asas aparenta ser bem
eficiente. Mais uma vez, tudo se assemelha
à um carro esportivo. os comandos são
justos, precisos e impressionantemente
leves pelo tamanho do tBM850. estolar
com ele é uma baba. com nada de motor
e limpo de flapes, a escandalosa buzina
de alerta começa a berrar no seu ouvido
até ele perder a sustentação aos 69 nós.
Não existe tremedeiras, não há inclusive,
sistema de stick shaker, que alerta o piloto vibrando o manche, e a recuperação é
simples para qualquer novato. com flape
de aproximação, o número chegou aos

63 nós. Dando 40% de torque na turbina,
sem flape, ele para de voar aos 66 nós, com
flape aos 63 nós.
No pouso, ele é fácil como qualquer
monomotor de seu porte com o toque na
pista é seco, lembrando mais uma vez o
tucano com seu trem de pouso de Navajo, ou se quiser, parece um carro esportivo
calçado com pneus e rodas aro 21. Segundo rogério elian, da algar aviation, representante da marca no Brasil desde 2007, o
seu tBM 850 faz Macapá à Uberlândia em
4,4h de viagem. a empresa que começou
a parceria como um centro de serviços já
colocou 9 tBM850 e um tBM700, versão
antecessora, no país. Para ele, o avião de
US$ 3,172 milhões é difícil de ser comparado com o que existe no mercado. Levando
em conta a configuração de monoturboélice pressurizado, o Piper Malibu Meridian é
menor e o Pilatus Pc-12 é maior. Segundo
ele, o comprador do tBM gosta de pilotar
a sua aeronave e clama por performan-

pistão, Tampico, Trinidad e Tobago, com inspiração automobilística, com resultados bacanas no painel, parece que deixou
para outro engenheiro o trabalho no TBM. O desenho é quase
militar, reto, sem muita inspiração. Com a introdução da suíte
de aviônicos Garmin G1000, sobraram alguns espaços vazios
na chapa do painel. E você vai se sentir um anão olhando para
o Garmin. Os dois PFD com telas de 10,4” parecem bem maiores e o MFD central numa tela de 15” lembra mais o monitor
de 42” da sua sala. Assim fica fácil visualizar as informações e
qualquer piloto acostumado a voar em Cirrus ou qualquer
aeronave com painel digital, vai se sentir em casa. Olhando o
manual do TBM 850 é visto que existe a opção de instalar uma
porta dianteira esquerda para o piloto por US$ 105 mil. Pode
ser uma boa para não atrapalhar a vida dos passageiros. Dar a
partida na PT6 é simples mesmo ele não tendo Fadec, um olho
na temperatura da turbina no acionamento e estamos prontos
para ver o que esse francês é capaz de fazer entre as nuvens. O
trabalho direcional nos pedais é bem afinado. Freio na cabeceira e é só pedir ao Capitão Sulu mandar ver na manete toda
à frente. Uma administrada na força do torque com a aplicação
dos pedais e ninguém sai caçando galinhas pela pista. A aceleração é vigorosa, mais uma vez parece a do Tucano. Torque em
100%, nariz em cima e aos 80 nós estamos voando. Trem reco-
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ce. Com uma velocidade de cruzeiro de
600km/h (320 nós) e gastando por isso cerca de 210lt de combustível na primeira hora
de voo e 190lt nas demais, é difícil encontrar
algo que entregue tanta velocidade por gasto de combustível. Rogério ainda completa
que colocando ao lado de um VLJ, um Cessna Mustang por exemplo, o TBM 850 pode
entregar maior alcance e melhor facilidade
em operar em pistas curtas e sem preparo.
O voo entre Uberlândia e Macapá, segundo
o diretor, não é possível de ser feito de Phenom 100 sem escalas e lotação máxima. De
TBM 850 ele faz. Considerando a velocidade
de cruzeiro falado anteriormente, numa altitude 28 mil pés, a ideal dentro de um limite
máximo de 31 mil pés, a Algar diz que o seu
avião faz etapas de até 1.540mn. A Vanguarda do Brasil, empresa do setor agrícola sediada em Nova Mutum (MT), comprou um
TBM 850 há dois anos pois precisava de um
avião mais veloz que o Beechcraft Bonanza
e Piper Seneca, ambos também de seis lugares, que compunha a sua frota, para fazer
os voos para cidades como Cuiabá, Lucas do
Rio Verde (MT) ou Barreiras (BA). Segundo
a diretoria da empresa outro fator determinante pela escolha foi o custo operacional
de R$ 3,70 por quilômetro voado. Para o
empresário Marcos Ermínio de Moraes, a
versatilidade (segundo a Algar, o avião deco-

la em 866m e pousa usando 741m) e o novo
painel Garmim G1000 serviram de apelo
para a compra de seu TBM 850 que substituiu um Beech King Air F90. Vendo assim, a
questão dele ser considerado um tanto mais
caro para adquirir, pode bem dizendo, ser
um tanto quanto discutível. Nas palavras dos
vendedores da Algar, caro é o avião que não
se adéqua ao seu perfil de utilização. Então
fica combinado assim. g

ONDEACHAR
Algar Aviation
Tel.: (34) 3292-6655
www.algaraviation.com.br
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PRAZER

em re vê-lo
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Bem estruturado, o
rio Quente resorts atrai
gerações de famílias ano
após ano

turismo

controlador (a Algar, a mesma que representa a Socata, em sociedade com a Gepebar) almeja lucro, é necessário um grande
fluxo de turistas. Muita gente, receita nem sempre adequada
para manter a qualidade em alta. Pouso completo na pista do
município de Rio Quente e a sequência de imagens não condiz
com o que foi pensado antes. Primeiro hotel do resort, batizado
de Turismo, mostra uma arquitetura moderna e clara, o hall de
entrada em estilo hotel americano é caminho para os quartos,
que vejam só, entregam muito capricho nos detalhes de decoração. O estilo se mantém moderno, onde a sofisticação está na
simplicidade. Nada de decoração rebuscada ou sem critério. A
suíte Super Luxo, única entre os 144 apartamentos disponíveis,
é para lua de mel. Dois andares, pé direito generoso, ofurô de
madeira e vista para um dos melhores pôr do sol do planeta.
Vamos dar mais um tempo antes de ver as atrações que o
resort oferece, para checar se a outra unidade de hospedagem,

a Pousada, mantém a boa impressão.
Também grande, são 239 apartamentos, está sendo ao longo dos dias,
reformada para chegar ao padrão do
exemplo anterior. Mesmo nos apartamentos básicos, o nível de conforto e
decoração está acima do que se imagina. No ano passado, o Rio Quente
também começou a oferecer planos
de propriedade por tempo compartilhada de chalés, financiados em 36
vezes, e que podem ser uma melhor
escolha para que é de fora de Goiás,
mas vem com uma certa regularidade até o lugar. E acredite, o índice de
retorno de frequentadores bate os

80%, calcule isso sobre uma média
de 1,5 milhão de clientes por ano. Se
as pessoas voltam é porque o lugar
tem bastante o que oferecer.
Comida por exemplo, há muitas
bocas para alimentar, se fosse tudo
por sistema à la carte, provavelmente a eficiência implodiria na primeira
meia hora de pedidos. Mas o esquema alternativo de self service foi
bem planejado. No restaurante Cora,
existem ilhas onde os hóspedes vão
se servindo à vontade. O sistema permite, por exemplo, que alguns pratos
sejam preparados em quantidades de
acordo com a demanda. Graças aos

A variedade faz a diferença no Rio Quente. Tem programa
para quem não quer deixar a água, tem programa fora da
água. A família agradece e volta mais vezes.

Nada de destino incerto. Pegamos o
TBM850 e disparamos em direção ao cerrado
de Goiás, para as termas naturais de Rio Quente. O lugar antes ligado à Caldas Novas, que
também vive da fama da temperatura elevada
da água, depois de uma disputa de interesses,
conseguiu o seu CEP diferenciado e pode explorar melhor a sua mina de ouro.
Rio Quente antes lembrada com o prefixo de
pousada cresceu para se tornar um resort, um complexo grande, muito grande. Sua imagem, bem dizendo, não faz jus ao que ele realmente é. A princípio é de se pensar num local para as grandes massas, público que chega a rodo, em ônibus fretado,
normalmente temperado com uma cozinha nada
aprazível e hospedagem um pouco abaixo do limite básico de conforto. A vista durante o sobrevoo
alimenta ainda mais essa idéia. A área de 49,7 hectares é enorme o suficiente para prever que se grupo
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deuses, não há aquela fileiras de rechaud
em banho maria com o cheiro de água
fervente misturado com óleo empesteando o ambiente. É produção em larga
escala, mas o resultado é mais do que
satisfatório, melhor do que outros exemplos encontrados em Caldas Novas. Mesmo assim, o desafio foi feito, uma série
de pratos foram pedidos ao chef Carlos
Pinheiro. As opções não estão no cardápio oficial, mas se você disser que viu e
quiser pedi-los, será atendido. O menu
trazido teve um Tranche Robalo sobre
uma cama de banana da terra ao molho
de champagne (R$ 23,00), em escalopinho de filé mignom com risoto de arroz
negro numa cesta de parmesão acompanhado de crispy de moyashi (R$ 41,00)
e espagete de camarão com legumes no
azeite trufado (R$ 45,00). De sobremesa,
uma tartelette de morango com creme pastisserie (R$ 17,00). Queimamos a
língua, mas não em função dos pratos.
A culinária venceu as nossas dúvidas e
mesmo se não quiser nada disso, ainda
há a salvação da terra, com um arroz com
pequi, de comer de joelhos, que sempre

sai das panelas da cozinha. Depois da
pança cheia, sejam bem vindas as atividades disponíveis em Rio Quente mesmo se elas forem um convite à preguiça,
resultado primário de horas passando
em piscinas com água quente, em média, com temperatura de 37,5ºC.
Curiosamente, há muito japonês na
área e a resposta chega a ser tão surpreendente de simples, a raça foi criada e
gosta de ofurôs. Nem é preciso explicar
a piada. O resort foge um tanto da imagem de programa de velho para ser mais
um programa para família. Certo que na
primeira atração, o Parque das Fontes,
datada da segunda metade da década
de 60, velho ou não, a diversão é ficar
cozinhando à beira da piscina, passando
o tempo naquele quase estado ador-
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mecido. Num estilo oposto, existe o Hot
Parque, conglomerado acessível até por
quem não é hóspede. Paga-se um bilhete por uma diária e você se sente com a
alma lavada. Praia com ondas, half pipes
feitos com enormes bóias, escorregadores e área para mergulho com fantásticos
pirarucus ou pacús enormes. Tudo no
quentinho. O lugar sustenta a viagem até
mesmo nos poucos dias de céu encoberto que ocorre durante o ano, e segundo o
resort são 2.600 horas de sol por ano. Na
grande praia, se você for hóspede, não se
assuste com o aglomerado de gente, há
determinadas áreas reservadas, tendas,
onde seu descanso será mais intocável. A
mordomia é completada de um kit frutas e mais espumante. Fora da água, há o
Bird Land, espaço que reúne vários tipos

de aves, alguns macacos e outros mamíferos, geralmente que foram resgatados
pelo Ibama e que ali conseguem um
tempo e espaço para a reabilitação. Para
alguns essa história não tem mais volta,
por um motivo o outro, a sua vida na natureza não seria mais viável. O Bird Land
vira então uma chance de sobrevivência
ou lugar de aposentadoria, para os humanos, um canal para a conscientização
de pequenos e adultos.
Ao cair da noite, os bichos se recolhem, mas para quem não deixa o plantão, a vontade de ficar na água continua
e é permitido mesmo. Jantar ou happy
hour, o Rio Quente tem espaços dignos
de Vila Madalena, bairro boêmio de São
Paulo, depois a direção é de volta ao Parque das Fontes. Isso se não quiser quei-
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Mapa de rotas
O que levar: Opções de roupa de banho, se
bem que há lojas no lugar para comprar aquele
biquíni que ficou faltando e os preços não são
tão selvagens como poderia se esperar. Fora
isso os trajes são mais do que informais.
Dica DO pilOtO: Há duas opções de aeroporto para chegar em Rio Quente. Para aeronaves que necessitem de pista maior, o jeito é ir
até Caldas Novas distante 20 minutos na van do
próprio resort. O aeroporto (SWKN 17º43’31”S/
048º36’38”W) tem pista de 2.100mx30m capaz
de receber aeronaves de grande porte. Mas
também existe o aeroporto municipal de Rio
Quente (SWTQ 17º45’26”S/048º45’18”W) com
uma pista de 1.100m e que pode ser uma melhor opção para quem deseja uma chegada
mais discreta. O resort também providencia o
traslado em van até a recepção dos hotéis.
tarifas: Os pacotes aéreos (TAM) custam a
partir de R$ 1.983,00 por pessoa e incluem a
hospedagem em quarto duplo, passagem aérea, meia pensão e traslados. Para cada adulto
pagante, uma criança
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de até 12 anos tem hospedagem gratuita,
pagando apenas R$ 398 pela parte aérea e R$
37,04 de taxa de embarque.
O pacote rodoviário partindo de São Paulo
sai a partir de R$ 1.422,00 por pessoa em
apartamento duplo. A cada adulto pagante,
uma criança de até 12 anos tem hospedagem
gratuita, pagando apenas R$ 198 pela parte
rodoviária.
Para os que preferem ir de carro, a diária sai a
partir de R$ 491 para casal em apartamento
duplo (mínimo de 2 noites). A cada adulto
pagante, uma criança de até 12 anos tem hospedagem gratuita.
Hot Park: Adultos – R$ 92,00, crianças de 5
a 11 anos – R$ 69,00 e adultos acima de 60
anos – R$ 49,00
enDereçO:
Rio Quente Resort
Central de vendas: (11) 3512-4830 ou
(64) 3512-8080
www.rioquenteresorts.com.br

mar mais calorias na academia ou melhorar a autoestima no novo spa. O novo
espaço é bem estruturado para você sair
de lá novo, com a disposição em alta para
enfrentar mais um dia de atividades.
O futuro do resort já está traçado,
até 2013 serão investidos mais de R$
172 milhões na construção de novos
hotéis voltados a mercado corporativo, clube de golfe com 220 suítes para
famílias, shopping center ao ar livre e
centro de convenções. Mas o de tudo
isso, o resort vive do seu passado da
melhor maneira. Lugar de retorno, o
Rio Quente é assim, da década de 70
vieram os primeiros curiosos, alguns
trouxeram seus filhos por mais de
uma vez, agora os filhos (alguns com
a terceira geração no colo) são quem
trazem os pais para passar um tempo
juntos num bem acalorado programa
de família. g

com

Banho modulado
A Roca e a Armani são agora parceiros comercializando novos produtos de salas de
banho. Disponíveis a partir de Janeiro de 2011 são móveis, iluminação e até acabamento
para o teto e revestimento para as paredes. Design puro e muito sofisticação nas áreas
de banho, configuradas como ilhas onde os espaços dos sanitários, lavatórios, banheiras
e chuveiros ficam concentrados. Essas ilhas são modulares e divididas em duas paletas
de cores, a Nero com cerâmica com textura inspirada no couro galuchat e o Greire, com
cerâmica com tons neutros. Para quem não abre mão da privacidade essas ilhas podem
ser fechadas com vidros opacos.
Os metais tem desenho simples e funcional, as banheiras tem sistemas de enchimento
interno inspirado nas piscinas de fundo infinito. Duchas tradicionais ou com jatos de
massagens integradas estão nos pacotes oferecidos.

pras
Roca
www.rocabrasil.com.br
Tel.: (11) 3061-5266

Brilho da luz

históRia à jato

A Cabaça é uma luminária escultura feita pela designer Bianca
Barbato e foi inspirada no vegetal de grande utilidade nas
culturas indígenas e nordestinas. Feita em resina de poliéster
e totalmente artesanal deixa qualquer ambiente mais
aconchegante e confortável. Preço: R$ 1.360,00
Bianca Barbato - www.biancabarbato.com

O jato de combate inglês Gloster Meteor, foi o primeiro caça usado
pela FAB e mesmo depois de 57 anos, nenhum livro sobre o modelo
havia sido lançado no Brasil. A correção chega às livrarias pela obra
do Coronel reformado Aparecido Camazano Alamino. O livro Gloster
Meteor – O primeiro jato do Brasil mostra que o significado da entrada
em serviço do avião na FAB vai além da sua motorização, a partir
dele foi preciso mudar a rotina operacionalm na qualificação de seus
militares e de toda uma infraestrutura. Preço: sob consulta
C&R Editora - www.revistaasas.com.br - Tel.: (11) 3835 2433

Fala que eu te escuto
O novo GPS TomTom GO 630 vem com a função
texto-fala. O aparelho diz em voz alta, as
informações da rota como nomes de ruas, avisos
de trânsito e até mesmo mensagens de texto que
chegam por celular. O GO 630 possui também
capacidade para viva-voz por meio de Bluetooth
o que permite falar ao celular enquanto dirige.
Segundo a fabricante, a cobertura é cerca de um
milhão de quilômetros em estradas e ruas nas
principais cidades brasileiras.
Preço: R$ 1.099,00
TomTom - Sac. 0800 773 1866

Relógio atempoRal
Um Rolex é para sempre, pode ser o presente de
uma data comemorativa ou simplesmente o modelo
de relógio que sempre sonhou. O Oyster perpetual
Datajust II, tem caixa de 41mm em aço e o aro é
gravado em ouro branco. A pulseira Oyster também
é feita em aço.
Preço: R$ 17.550,00
Sac. Rolex: (11) 3594-7000
www.rolex.com

corte perFeito
A faca KT-200 HIP da Kyocera é ideal para preparar sashimi
e outras iguarias. A lâmina em cerâmica de 20cm tem
dureza próxima ao diamante e poder de corte 15 vezes
superior ao aço pois é feita por processo isostático em
moldes de borracha em altíssima pressão e temperatura
(2000 toneladas de forca de compressão). O cabo é feito em
madeira nobre e fixada à lâmina por rebites especiais. Preço
especial para leitores da HiGH: De R$ 1.613,00 por R$ 1.113,00
Espaço do Gourmet - Tel.: (11) 5681 9055
www.espacodogourmet.com.br

e que coRpinho
A nova Canon Powershot SX210IS só é pequena
no tamanho, possui resolução de 14.1mp e uma
poderosa lente de 14x de zoom ótico, equivalente
a uma lente de 392mm. Para ajudar tem sistema
de redução de vibração, detector de face que
garante que até 35 pessoas estejam no foco e com
exposição correta na foto e ainda por cima, ela
pode fazer vídeos em HD. Preço: R$ 1.150,00
Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257 3498/3259 5450
vendas@angelfoto.com.br - www.angelfoto.com.br

Para deitar e rolar
No sofá Wall o design Sergio Fahrer aplicou técnicas de multilaminação de MDF
vergadas e prensadas. As peças tem desenho com traços orgânicos unindo
praticidade e versatilidade. As sete opções de madeira, walmut, ebony, carvalho
americano entre outras complementam o exclusivo estilo com o revestimento
que pode ser em tapeçaria ou recouro. Preço: R$ 8.790,00
Sergio Fahrer - Rua Conselheiro Brotero, 297 – São Paulo
Tel. (11) 3822-0584 - www.sergiofahrer.com.br

PerFume de mulher
O Moschino Glamour tem na sua fragrância toques de
Flor de Mandarina e de Absinto. Hibiscos, orquídea catléia
combinam também com elementos de flores aquáticas.
Essa mistura resulta numa delicada e inesperada forma de
sedução que chega ao surreal.
Preço:R$274,00 – Frasco com 50ml
SAC 5504-6610

Fogo amigo
O isqueiro Lotus L2500 que a Lenat está oferecendo tem
desenho exclusivo, bem no estilo europeu, inspirados
nos carros esportivos da marca que garantiu diversos
títulos na Fórmula 1. Ideal para apreciadores de charutos
e cachimbos pois tem dois tipos de chamas, lateral e
superior. Funciona com gás butano e tem garantia de
seis meses.
Preço: R$ 440,00
Lenat
www.lenat.com.br

ensaio em voo

texto e Fotos: marcio Jumpei

Fácil de voar a ponto
de você nem querer
deixá-lo guardado no
hangar por muito tempo

Van’s RV-9a

usediariam
Usediariam ente
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Enquanto não havia sido lançado
o RV-10, ele era o carro chefe na linha de produção da Flyer. A maioria
dos modelos que saíam pelas portas
na fábrica em Sumaré eram desse
biplace honesto até seu último parafuso. O RV-9 começou a ser montado
em 2005 e se tornou popular pelo seu
jeito manso de voar. Quem escolhe um
RV-9, ou o RV-9A, a versão com trem de
pouso triciclo, geralmente precisa de um
bom avião para fazer aquele voozinho
de etapas curtas ou médias, sem pretensões de se tornar um às nas acrobacias.
Tranquilidade é mote desse projeto da
Van’s Aircraft. Basicamente o RV-9 é um
RV-7, este sim acrobático, com asa de
envergadura maior e corda menor. A
fuselagem de ambos inclusive é idêntica, abrigando os assentos lado a lado.
A deriva do RV-9 tem formato retangular, também maior, enquanto que o do
RV-7 é trapezoidal. No nariz, o RV-9 tem
um motor Lycoming IO-320 de 160hp
(no RV-7 são 180hp) que gira uma hélice
Hartzell bipá de passo variável e governador, algo semelhante ao encontrado
em muitos Piper Corisco. A grande vantagem do RV-9 é que ele é enquadrado
na categoria ultraleve. É até difícil acreditar que uma aeronave daquele porte
possa ser ultraleve, mas ok, isso é bom
para fugir de diversos tipos de entraves
burocráticos que recaem tanto em cima

do avião como do próprio piloto. Carteira para piloto desportivo são bem mais
simples de tirar e manter.
De qualquer forma, sentado no cockpit do RV-9 essa condição não deixa de
ser surpreendente. As medidas internas
são semelhantes a de Cessna 152, diria
que até são melhores em alguns pontos,
como o do espaço para os ombros e acima da cabeça. Lembra um pouco o interior do T-23 Uirapuru ou um Thorp T-211.
A visão para fora é muito boa, o grande
canopy aumenta a sensação de espaço
interno, em contrapartida, para os cal-

No painel, complete os aviônicos ao seu gosto.
As linhas so RV-9 também estão presentes no irmão
maior RV-10. E faça as contas, o Citröen C4 Picasso
por R$75.990,00 mais US$ 137.340,00 pelo RV-9,
perfeita combinação para chegar e sair voando.

vos, o nível de insolação chega a incomodar. Para aliviar,
a Flyer oferece uma cortina de teto opcional por US$
300,00. Mas não esqueça o seu protetor solar. Motor em
funcionamento, nada mais resta que deixar o solo para
trás. É fácil taxiar com esse RV, a bequilha louca permite
giros bem apertados só no controle do freio nos pedais.
Pronto na cabeceira, flapes em 10º é só liberar os cavalos do Lycoming e já começar a sentir que a proporção
de potência versus peso o faz o modelo bem valente. A
corrida de decolagem é curta, bem curta. Oficialmente
é divulgado que em 300m você sai do chão, na prática,
nem usamos esse tanto de asfalto. Mal dá tempo de aliviar a bequilha e o RV-9 já começa a querer sair do chão,
atingindo as 60 milhas, não tem perdão, o jeito é sair vo-

ando. O motor está lá trabalhando a 2.400 rpm e 24” de
fluxo de combustível e a boa razão de subida começa a
se estabilizar em 700 pés por minuto com o ponteiro do
velocímetro indicando 120 milhas por hora.
Nivelado e mantendo as 2.400rpm e 24 polegadas no
fluxo de combustível, o RV-9 vai acelerando e consegue
atingir cerca de 188 mph, segundo a fábrica, com 55% de
potência a marca de referência é de 167mph. Se quiser
anotar o consumo tenha em mente algo como 30l/h. O
dia desse nosso voo, apesar do horário próximo ao meio
dia, não estava muito turbulento, nessas condições o avião
se mostrou extremamente estável, aplicando e soltando os
comandos numa curva ele mal altera a atitude, nada de
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O interior surpreende pelo bom espaço para os dois
ocupantes. E o que a boa pintura não faz, o RV-9A
ficauma beleza nesses tons de vinho metálico.
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entrar em uma espiral descendente, tanto
faz se o exercício fosse feito para a direita
ou para a esquerda. As coordenações de
pedal e manche saem tranquilas, como
também os estóis. Mantendo 15 polegadas no motor e aplicando os flapes, o
RV-9 segue voando com velocidades entre 60mph (0º de flape) e 55mph (32º de
flape), até perder a sustentação. Números
bem parecidos se a manobra for feita com
motor totalmente reduzido. Sem potência
e flape ele estola com 65mph indicadas,
com todo o flape estendido essa marca
chega as 55mph. Em qualquer um dos casos, a recuperação é mais do que simples,
depois de estolar é só aliviar o manche
(bacana, com desenho militar e que custa
US$ 350,00) e ele segue em frente, nada
de queda de asas ou intensas correções
de pedal. O avião gosta de voar mesmo.
Motor reduzido e hélice no mínimo, ainda dá para manter velocidades de 85mph
e uma razão de descida de -500pés por
minuto. Um bom planeio que vai ajudar
o mais manicaca dos pilotos durante seus
pousos. O circuito até a cabeceira começa selecionando 10º de flape na perna
do vento. Mantendo a velocidade de
100mph (motor com 15”) todo o trajeto
é feito na tranquilidade. Na reta final o
ideal é vir matando a velocidade até suas
85mph e seguir até o toque no asfalto. O
bom mesmo é estabilizar o avião na rampa de descida cabrado um pouco acima
da linha do horizonte e pimba. Com um
leve trabalho de arredondamento, muito
pouco, ele vai assentar na pista sem que
você passe vergonha. Se quiser arremeter,
é só dar motor que o RV-9 vai sair do chão
com vigor. Nem dá para contar muito na
curta corrida. Com todo o flape acionado
(32º), a aproximação é bem mais radical.
Iniciando o tráfego com 1.000 pés de al-

titude na perna do vento, você vai achar
que está excessivamente alto, mas pode
colocar o nariz do RV-9 apontado bem
para baixo e manter uma velocidade de
90mph que você vai cruzar a cabeceira
sem achar que poderá varar a pista. Por
sinal, o pouso com um pouco de costume, ainda será curto.
De volta ao pátio da Flyer, é hora de
pensar para quem esse avião é indicado.
Pode ser que um RV-9 seja o próximo passo para quem já vinha voando um ultraleve mais simples. A bordo desse avião ele
vai ter mais comodidades com um painel
integrado Garmin e performance que vai
ampliar o seu horizonte de uso. Com a
hora de voo custando cerca de R$ 300,00
pode servir para aquele casal que não
tem filhos (ou que tem filhos já crescidos)
e que gosta de viajar num final de semana
para curtir uma praia ou cidade do interior
no estado. Quem sabe os dois podem ter
negócios entre lugares distantes 500km
e que perderiam muito do seu tempo se
o percurso fosse feito de carro. Talvez racharia o valor equivalente para comprar
um veículo de luxo para possuir um RV9 e mais um outro carro bem equipado,
mas de preço de tabela mais em conta.
Um complementaria o outro. Se fosse homologado, o RV-9 bem que poderia ser
uma ótima plataforma para instrução em
aeroclube. Seu voo é bem indicado para
quem tem poucas horas de experiência.
Salvo um grande erro de comando, é difícil achar que um RV-9 lhe colocasse numa
situação de risco. Definitivamente não é
um modelo que, dependendo da sua desatenção, estaria facilmente voando à sua
frente. E se um dia ele foi o carro chefe do
catálogo da Flyer, mas hoje só responde
por 30% das vendas da marca no Brasil,
o motivo chama-se RV-10. O irmão maior
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FICHA
TéCNICA
Van’s rV-9/rV-9 a
Fabricante: Van’s aircraft
Preço: Us$ 137.340,00 (básico)
Motor: um Lcoming IO-320 de 160hp
Hélice: hartzell bipá de passo variável e
governador
Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro
envergadura: 8,40m
Comprimento: 6,15m
Capacidade dos tanques: 136 litros
Velocidade de cruzeiro: rV-9
– 188mph / rV-9a – 194mph (75% de
potência)
distância de decolagem: 142m
Alcance máximo: 1.296km (75% de potência), 1.574km (55%)
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pode levar mais dois passageiros, o que
para uma família com crianças pode ter
uma importância relevante. Também a
magra diferença de valores num financiamento de um rV-9 que custa, básico, a
partir de Us$ 137,340 e um rV-10 que nas
mesmas condições tem preço de tabela
partindo de Us$ 197,190, pode explicar a
tendência pela escolha do modelo maior
pelo clientes da Flyer. Mesmo assim, rV-9
pode, pela condição de ser ultraleve, ser
menos complicado de se possuir, deixando o seu proprietário mais tranquilo para
desfrutar da essência do voo. afinal, é
para isso que ele existe. g

ondeachar
Flyer
www.flyer.com.br
glauco@flyer.com.br

turismo

Você Vai querer ir
Voando Ver essa
paisagem. um dos muitos
motiVos para estabelecer
raízes nesta cidade

peça
Peça por
Por
Socorro
TexTo: eduardo BaskerTin | FoTos: Marcio JuMpei
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De memória, Socorro, cidade paulista
numa das laterais dos morros da Serra da
Mantiqueira remonta a compra de malhas.
A mulherada gosta. Pois então minha cara,
essa matéria é para você. Nesta mesma cidade que enche de gente em busca de
boas roupas, na fonte da fábrica e a preços
mais camaradas, um novo condomínio está
surgindo e você irá voando saber do que se
trata o Air Venture Park Village. A diferença é
que ele tem cunho aeronáutico, garagens são
hangares e foi feita uma pista de 960m de comprimento por 20m de largura para chegar com o
seu avião. A pista possui outro diferencial que é a
tecnologia de compactação do piso que está
sendo muito usado nos Estados Unidos. Feito
com um líquido ecológico, ele transforma o chão
de terra batida em uma base tão resistente que
dispensa o uso de asfalto. E nada de poeira. O
empreendimento é idéia de Sérgio Franco, mais
lembrado pela organização da Adventure Sport
Fair e de seu primo Olímpio que possui o terreno
de 250 hectares. Ambos entraram em parceria

com a prefeitura que viu no condomínio, a chance de completar o leque de esportes de aventura
oferecidos no entorno da cidade. Segundo Sérgio, 40% da economia de Socorro vive da malharia, 30% na agricultura e cerca de 30% baseia-se
no turismo, só que esse número tende a mudar
visto o crescimento repentino na procura das atividades de aventura. No contexto do condomínio, ali vai funcionar um centro de esportes aéreos. O primeiro hangar, já construído, vai servir de
base para escolas de balonismo, o voo a vela do
aeroclube de Jundiaí, paraquedismo (Azul do
Vento) e estrutura para voos de asa delta rebocadas. O Aeroclube de São Paulo, ao que tudo indica, vai manter uma espécie de sucursal em Socorro. Se essas poucas linhas já são suficientes
para atiçar a curiosidade dos pilotos marmanjos,
para as moças, é preciso um pouco mais de motivos para convencê-las. Os homens em si vão se
contentar e muito, se houver espaço suficiente
para guardar e mexer na sua aeronave. Uma
grande caixa de brinquedo, é disso que eles precisam. Mas para elas a coisa é diferente. E esse é o

O pouso no condomínio em Socorro é só primeiro
passo para desfrutar de momentos gloriosos de lazer.
A estrutura na Região é super completa.

grande diferencial do novo empreendimento, ele é voltado
para agradar a família inteira. No seu perímetro interno, um spa
e muito provavelmente uma loja de motocicletas. Para a hora
do garfo e faca, o restaurante La Avion, de cozinha franco italiana, um irmão do Villa Italia, na cidade vizinha de Pinhalzinho, e
que pertence ao casal belga brasileiro Ludovic e Fernanda Requin. De sua cozinha saem pizzas e massas frescas e aos finais
de semana pratos à base, por exemplo, de pato ou cordeiro. A
inauguração está prevista para março de 2011 com 160 lugares
e se for levar em conta o padrão e preço praticado no Villa Italia,
o cliente sairá bem satisfeito. Com R$ 70,00 por pessoa é possível fazer uma bela refeição com vinho. O ravioli verde de ricota
com nozes da foto sai por R$ 17,50. Um prato do dia, que pode
ser o Marchand de vin, filé em molho de redução de vinho
tinto com batatas rústicas e echalotas custa R$ 29,00. Um risoto
de parmesão com rúcula vale R$ 18,00. Come-se muito bem
em Socorro, bem ao lado do condomínio há o Pennynsula
Don Raul, restaurante espanhol que prepara uma bela paella
(R$ 86,90 para duas pessoas) que, sem dúvidas, faz frente à do
tradicional Don Curro em São Paulo. O lugar, feito num antigo
mirante da cidade, em frente à queda d’água da abertura desta
matéria, pertence ao hotel Recanto da Cachoeira. Este serve de
exemplo também para mostrar outra diferença que o condo-
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mínio possui. A estrutura hoteleira nas cercanias é excelente. De charmosas pousadas
até hotéis 4 estrelas, recebem famílias que
em geral, vão fazer suas compras. Sim há
grupos, principalmente de terceira idade,
que acham boas acomodações como o do
hotel Grínberg’s Village, e que realmente valem a pena, mesmo com uma decoração
modesta de seus (enormes) quartos. Boa
parte dos hotéis, e só em volta do novo condomínio aeronáutico existem pelo menos
sete, trabalha com uma tarifa que não atrai
muito os chamados grupos de farofeiros.
No site do Recanto das Cachoeiras, a menor
tarifa em baixa temporada é de R$ 280,00 a
diária para casal com pensão completa. No

que há muito o que descobrir por detrás daqueles montes. Uma tirolesa tem 1km de
comprimento, difícil resistir, e as caminhadas
no sobe e desce das trilhas vem a calhar depois de tantos pratos da culinária caipira.
Minas Gerais fica logo ali e influencia por demais da conta a gastronomia de Socorro.
Esse hotel fazenda chama a atenção não só
pelo o que se pode fazer nele. Por conta do
tema acessibilidade que foi bastante levado
em consideração na hora de levantar o hotel, foram criados diferenciais que puderam
ser usadas inesperadamente por todos. Um
exemplo, o Campo dos Sonhos é todo
adaptado para quem possui deficiência visual, há demarcações guia padrão que facili-

O cenário da vida no condomínio Air Venture Park Village é pura emoção. Tudo saido da cabeça do idealizador Sergio Franco (à dir.).
Nós fomos de Honda Accord V6 até lá para conferir se tudo era de acordo com o prometido. A receita carro e avião se mostrou tão
boa quanto o prato encontrado no Villa Itália.

Grinsberg’s um apartamento duplo custa a
partir de R$ 390,00 e um chalé quádruplo sai
por R$ 640,00, todos também com pensão
completa. Comida não falta. Misturar a hotelaria com os esportes de aventura era a receita óbvia, o Rio do Peixe que passa nas redondezas tem corredeiras suficientemente
boas para a prática de rafting e até bóia
cross, a Aui Mauê, com base à beira de uma
prainha, tem toda a estrutura para essas atividades. Diversão e boa cama. No Hotel Fazenda Campo dos Sonhos o hóspede verá
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ta a vida até de quem enxerga longe. Alguns
chalés foram projetados para ter um canil
interno para acomodar o cão guia. Resultado, todo mundo queria ficar nesses chalés
para ter a companhia do fiel amigo canino.
Triciclos à pedal feitos originalmente para
quem tem dificuldade de locomoção também são visados para quem deseja ir para
todos os cantos de forma diferente. Até
mesmo a tirolesa, seus assentos foram feitos
para que qualquer um possa utilizá-la. Incrível como a estrutura originalmente pensa-

Mapa de rotas
Dica Do piloto: As coordenadas do aeroporto
são 22º33’39”S/046º32’44”W, a pista fica num altitude 790m e as rampas nas cabeceiras são bem livres
de obstáculos, ao contrário do que se possa imaginar por ser em Região serrana. Bragança Paulista e
Atibaia ficam a cerca de 15 minutos de voo e contam com abastecimento. Para o pessoal do helicóptero Campos do Jordão também é próximo.
EnDErEços:
• Air Venture Park Village
Tel.: (11) 3816 2227
www.airventureparkvillage.com.br
• Hotel Fazenda Campo dos Sonhos
Estrada dos Sonhos, km 6
Tel.: (19) 3895 3161/ 3865 7644
www.camposdossonhos.com.br
• Restaurante Pennynsula Don Raul
Hotel Recanto da Cachoeira

48 | jul • ago | 2010

Estrada Socorro Lindóia, km 25
Tel.: (19) 3895 7742
www.pennynsuladonraul.com.br
www.hotelrecantocachoeira.com.br
• Grinsberg’s Village Hotel
Estrada da Pompéia, 210
Tel.: (19) 3895 1902/ 3895 2909
www.grinsbergvillagehotel.com.br
• Villa Itália
Rua Ambrosina de Godoy, 171 – Pinhalzinho
Tel.: (19) 4018 2443
www.villaitalia.com.br
• Base 55
Tel.: (19) 3855 2050
www.base55.com.br
• Aui Mauê Rafting
Tel.: (19) 3855 7646
www.auimaue.com.br

da para quem tem algum tipo de deficiência física pode ser útil para quem não porta nenhum
problema. E é divertido. Esta visão mais moderna de como pode ser o turismo, usando a natureza de forma consciente, é que tem levado as
pessoas a reconhecer Socorro. Uma tarde fazendo rafting, levando água limpa na cara entre
uma remada e outra não é mais coisa comum
em cidade grande. É programação por exemplo, para quem é chega de São Paulo, distante
meia hora se o deslocamento for feito num Piper Cherokee 180. Para esses, o condomínio
será uma mão na roda. Em terrenos que variam
de 1.500m2 até 2 ou 3 mil metros quadrados (a
partir de R$ 100 mil é possível comprar um dos
65 lotes do lançamento) dá para levantar uma
casa e ainda sobra espaço no hangar suficientemente grande para abrigar duas aeronaves leves. O bom é que uma das regras do condomínio é de não permitir a chegada de empreendimentos como o de uma fábrica de aeronaves.
O que vale é que os lotes sejam usados para
serem erguidas residências e manter o ambiente familiar. Para quem até não se interessa em
manter uma casa, mas pretende ir constantemente até Socorro, se possível pelo ar, haverá a
possibilidade de alugar uma série de apartamentos de duas ou três suítes e hangar de
25x15m. E nem adianta chiar achando que o
problema do condomínio é o do deslocamento posterior ao voo. A confraria de Socorro planejou tudo, a empresa Base 55 vai oferecer todos os serviços de traslados. Do restaurante ao
hangar, ou até a próxima trilha um motorista
guia vai acompanhá-lo com ou sem cerimônias. Bom até para aderir à campanha se beber
não dirija. Estrutura, é o que atrai tanto interesse
pelo condomínio. Distante apenas 4 km do
centro da cidade, o seu usuário não vai ficar restrito ao limite da comodidade de seu lote. Só de
lojas de roupas, há cerca de 150 na cidade.
Águas de Lindóia e Serra Negra, outros dois
centros comerciais são próximos a ponto de serem vistas de cima dos morros. Se acabar a
Coca-Cola, será possível ir rapidamente ao supermercado, e se ao turista acidental Socorro
oferece opções suficientes para preencher o
tempo por uma semana inteira, imagine para
quem tem uma casa nesse condomínio. E a vista, ainda por cima, é soberba. g
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Fotos: Marcio JuMpei
Fotos: Marcio JuMpei
produção: equipe hiGh
Modelo: sarah rossner (Way Model)
Modelo: patrícia Werle (Way Models)
produção: equipe hiGh
aGradeciMento: taM aViação executiVa
hair/Make up: roberta custódio
caMareira: rita Vieira

bomde
péemão
Nem queira discutir, errar Na escolha da bolsa
e sapato pode ser item de caNcelameNto de voo.
mas o melhor é desembarcar sob os olhares
de todos e se seNtir coberta de razão

•Sandália de couro azul
Alexandre Birman: R$ 760,00
•Bolsa Lila macadâmia – Saad: R$ 1.700,00

moda

•Sapato vegetal rústico mel
Saad: R$ 977,90
•Bolsa Floater branco/mel
Saad: R$ 1.898,60

•Sandália de pytton cinza
Alexandre Birman: R$ 1580,00
•Bolsa Snake Jac – Saad: R$ 1.740,00

moda

•Oxford preto e branco - Ferri: R$ 584,00
•Calça preta cargo - BoBô: R$ 248,00
•Bolsa Safari – Saad: R$ 1.740,20

•Sapato alfazema – Saad: R$ 878,90
•Vestido preto com riscos brancos
Spezzato: R$ 760,00
•Frasqueira crocodilo – Saad: R$ 1.740,20

moda
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•Bolsa marrom couro trabalhada
Jorge Alex: R$ 539,00
•Sapato Arraia preto – Saad: R$ 730,40

•Alexandre Birman - Tel.: (11) 3068-8677
•Ferri – Tel.: (11) 5181-1156
•Bo.Bô – Tel.: (11) 3032-6171
•Jorge Alex – Tel.: (11) 3321-7700
•Spezzato – Tel.: (11) 3032-0569
•Saad – Rua haddock Lobo, 1545 – São Paulo
Tel.: (11) 3081-1299 - www.saad.ind.br
•TAM Aviação Executiva – Tel.: 4002-7000
www.tamaviacaoexecutiva.com.br

texto: marcio jumpei
fotos: divulgação e maecio jumpei

entrevista

HiGH - Quem surgiu primeiro, o piloto
ou o ator?
Max – O ator, não, dúvida agora. Eu acho
que foi o piloto.
HiGH - Como veio a idéia de voar?
Max – Desde pequeno, aquela máxima
de criança, eu quero voar, quero ver avião,
quero ser astronauta, que era o eu queria
quando pequeno. E sempre fui incentivado a fazer de tudo na minha infância pela
minha família. Minha mãe quando iniciou
na aviação, não pode continuar por conta da minha carreira de ator, mas foi uma
coisa que foi tomando conta, eu digo a

totalmente ao contrário, nada de
padrão. Você tem que quebrar um
monte de paradigmas, como é isso
dentro da sua cabeça.
Max – Ator é muito intuitivo, é muito
efervescente na forma de ser, reage
muito ao presente, por isso você vê
muitos atores explosivos ou tensos e
tal. O piloto, se você parar e observar,
ele é muito mais comportado, inclusive
quando está exercendo a sua profissão,
então isso foi um equilíbrio, eu pude
me controlar um pouco mais também
neste sentido. Agora estou dentro de

minha carreira de ator. Eu fui me envolvendo e deixei de lado, mas possivelmente eu seria piloto se não fosse ator.
HiGH – Você seria um piloto comercial?
Max – Sem dúvidas, isso é o que eu quero
dizer, piloto comercial. Porque é uma profissão que te dá a possibilidade de viajar,
conhecer, o controle da máquina me fascina, a padronização, eu sou virginiano,
então eu gosto de seguir padrões. Eu
acho que além de ter a liberdade de voar,
tem essa questão do controle.
HiGH – Agora um ator tem que ser

um avião, vou viver o meu presente.
HiGH - A sua mãe iria fazer o quê?
Max – A minha mãe queria fazer voo à
vela, mas começou fazendo PP. Chegou
a fazer exame médico, chegou a frequentar umas aulas num curso de final de
semana em Jundiaí, só que para ela não
deu. Agora ela vai retomar, agora que eu
tenho avião ela falou, que desta vez ela
vira piloto.
HiGH – Os dois vão voar juntos?
Max – Com certeza, inclusive ela foi a primeira pessoa que voou comigo no voo
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solo. No aeroclube que eu frequentei, a
gente só podia fazer voo solo depois de
checado, antes disso só com instrutor. Depois de checar eu virei para a minha mãe e
disse, vamos comigo... Ela foi voar e filmou
tudo com o celular.
HiGH – Você se brevetou aonde?
Max – Em Jacarepaguá, no Aeroclube do
Brasil.
HiGH – Voou que tipo de avião?
Max – Guri e voei Tupi.
HiGH – Qual é o seu futuro na aviação?
Max – O próximo passo é tirar a carteira de
IFR mais uma vez pela segurança de voar.
HiGH – E você tem avião ou tem a pretensão de comprar um?
Max – Eu comprei um Cessna para fazer
a minha expedição. É um Cessna 172, um
avião bom pela facilidade de manutenção,
de operação, pequeno e muito intuitivo,
um excelente avião, um dos mais construídos do mundo.
HiGH – E agora que você é proprietário
de avião, isso é coisa de milionário?
Max – Não, não é. Porque é um hobby
caro, sem dúvida, mas mesmo eu, tendo
a carreira que eu tenho, que me remunera
bem, eu deixo de fazer algumas outras atividades por conta disso. Eu penso, quando
vou gastar um dinheiro, isso será menos

60 | jul • ago | 2010

uma horinha de voo. Eu preservo o meu
dinheiro para voar.
HiGH – Mas então é plausível ter um
avião?
Max – Totalmente, inclusive quando se fala
de aviação de ultraleve ou ultraleve avançado, que aí seria mais próprio para mim,
mais indicado por ser um hobby, mas com
tenho planos de fazer o IFR, quis me tornar
piloto e não ter um certificado de piloto,
esse modelos não me atendem. Existe
uma distância muito grande entre o piloto
de final de semana e o que o que tira a sua
licença de piloto privado.
HiGH – E fale um pouco dessa sua expedição.
Max – Nas asas do Brasil é uma expedição
pelo Brasil, onde eu quero reconhecer o
meu país nas questões sociais, ambientais
e culturais. Tudo que tiver relevância e for
mais escondido do grande público eu vou
querer conhecer. Eu tenho roteiros no deserto do Jalapão, arqueologias brasileiras
na pauta, tem a Amazônia sem dúvidas,
até pela dificuldade de voar por lá, e por
isso estou fazendo meu IFR. Quero inclusive, não tirar uma carteira de mecânico, mas
ter a instrução para alguma eventualidade.
HiGH - E quando vai começar?
Max – Eu imagino que será para o segundo semestre do ano que vem.
HiGH – E como você vai conciliar a sua
carreira de ator com essa expedição?
Max - Nesse momento vou me dedicar
exclusivamente à expedição. Vou abrir
mão de alguns projetos de televisão, de
cinema, mas para me dedicar à uma coisa
que eu acho que vai ser muito transformadora na minha vida, que é viajar pelo
meu país, conhecer a minha terra, as pessoas que moram por aqui. Coisa que eu já
faço, viajo muito a trabalho, mas eu quero
eu me levar, eu quero ser o condutor disso
e produzir um documentário para que as
pessoas tenham essa mesma experiência.
HiGH – O intuito é mostrar o Brasil ou a
aviação para as pessoas?
Max – Acho que vai ficar bem dividido aí, a
aviação é a pauta máxima ali, agora, o Brasil
tem tanta riqueza, tem tanta coisa interes-
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“SEM dúvida Eu

cOntinuO na
carrEira artíStica E
a aviaçãO vai SEr uM
HObby Para MiM”
Max Fercondini
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sante que é impossível eu passar pela Gruta da Lapinha em Minas Gerais e não fazer
a referência à ossada de Luzia, ao povo de
Luzia, que é o fóssil mais antigo das Américas. É impossível não fazer referência alguma à Amazônia, ter contato com índios
da Amazônia, passar pelo Maranhão e não
fazer referência à Alcântara. Então é por isso
é uma coisa está muito inerente à outra.
HiGH - E você pretende fazer essa expedição em quanto tempo?
Max – Pretendo fazer em seis meses, mas
com a pré e pós produção eu devo gastar
um ano para fazer esse negócio. É um projeto de vida.
HiGH – Sua mãe vai junto?
Max – Em alguns momentos, eu não sei se
ela estará em todos os momentos no avião
mas com certeza estará presente em alguma perna.
HiGH – O que mudou em você, como
pessoa e como ator, depois que tirou o
seu brevê?
Max – Eu acho que essa questão do controle, da padronização. Eu já era muito,
como falei, por ser virginiano, eu sou muito
organizado, muito metódico. Mas estava
num momento da minha vida, vivendo
um mundo que não é palpável, a televisão
é muito efêmera, você vê a imagem, mas
você não toca aquela pessoa, é uma história, uma dramaturgia que está sendo mostrada ali. E eu estava vivendo essa dramaturgia durante muito tempo, hoje eu tenho
já dez anos trabalhando na TV Globo, sempre nessa profissão e fui buscar alguma coisa que me acrescente. Passei acordar mais
cedo, porque o melhor horário de voar é
de manhã. Isso já foi uma grande mudança, eu deixava de sair na noite, e não que
eu saísse muito, mas realmente buscando
uma melhor qualidade de vida para que
me levasse à um lugar diferente. E me levou, foi lá para cima.
HiGH – Qual é o tipo de reação que o
público geral tem, quando ficam sabendo que você voa?
Max – Fascínio. As pessoas ficam encantadas, eu acho que é porque a profissão de
piloto por si só é um status social muito

positivo. Ser piloto é uma coisa que fascina
muito e vai fascinar cada vez mais. Inclusive quando as pessoas começarem a voar,
quando você tem a sensação de voar você
vai saber o que é ser piloto. Você se reconhece num papo. Por viajar muito eu converso muito com tripulação. Eu gosto da
primeira cadeira num avião comercial (se
o piloto quiser eu até sento na dele), uma
por questão de praticidade, não tenho que
ficar esperando todo mundo sair e depois
porque ali eu sempre converso com a comissária, sempre com o piloto. E muitos comissários sabem que eu sou piloto e muito
vem querendo saber onde eu tirei a carteira, quantas horas eu tenho.
HiGH – Por falar nisso, quantas horas
você tem?
Max – Eu estou com setenta e oito horas e
uns quebrados.
HiGH – e o que você acha que será o futuro, ator ou piloto?
Max – Ator.
HiGH – E isso é um futuro para o resto
da vida?
Max – Acho que é, eu hoje eu faço faculdade de jornalismo, muito por conta do
programa que eu apresento hoje, que é
Globo Ecologia e é um compromisso que
eu quis assumir para ter mais propriedade
enquanto apresento o programa. É uma
coisa pessoal, não fiz nenhuma exigência,
mas foi uma coisa que eu quis buscar. E
eu acho que no futuro eu vou seguir para
documentário para jornalismo, mas eu não
vou deixar de ser ator. Mas a responsabilidade social enquanto comunicador é uma
coisa que eu gostei de ter.
HiGH – Mais do que ficar no dia a dia de
personagem?
Max – Exatamente, porque ali não é minha
obra, não é o meu texto. Ali estou representando. Concordando ou não, eu estou
representando uma história, uma personagem. Eu acho que sem dúvida eu continuo
na carreira artística e a aviação vai ser um
hobby para mim.
HiGH – Se possível usando um avião para
fazer as suas reportagens.
Max – É pode ser. g
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TexTo e foTos: Marcio JuMpei

Mais cores e atividades na nova versão da Expo Aero Brasil. A
esperança é que esta fórmula traga de volta a importância deste
evento. Nós pegamos o Fiat Linea (abaixo) e fomos até São José
dos Campos conferir se o novo esquema é promissor.

correção
de proa

É como uma grande apresentação de teatro. Você vai lá, paga
o seu ingresso e fica na expectativa da abertura das cortinas. Durante um ano, as pessoas envolvidas na aviação estavam querendo
ver o que edição 2010 da Expo Aero Brasil seria capaz de oferecer.
No ano passado, em meio à crise financeira mundial e a pretensão da organizadora do evento em tornar a eaB numa versão brasileira de eventos
como Le Bourget ou farnborough, o que se viu foi uma feira de aviação um
tanto vazia de público como de expositores. Neste ano uma nova proa foi
estabelecida para que a eaB voltasse a ser o que um dia foi em sorocaba
e araras. o primeiro passo foi a de promover a volta dos shows aéreos. a
eaB trabalha melhor num nicho de segmento que feiras como a Labace não
atinge. esta é dedicada ao mercado que inicia num cirrus e vai até grandes
fabricantes como a Gulfstream. Já a eaB atrai o segmento que vai de um
ultraleve até um VLJ como o embraer phenom 100. uma boa fatia de mercado, só de experimentais a frota que circula pelo Brasil atinge a marca de
5.000 exemplares. Talvez são José dos campos, e leia-se área do cTa, ainda
não seja o local ideal para fazer uma feira de aviação. Há muitas restrições
militares para serem administradas. Neste ano por exemplo, uma boa parte
das apresentações aéreas tiveram que conviver com sessões de treinamento de aviadores militares estrangeiros que estavam fazendo intercâmbio no
cTa. e dá-lhe T-25 fazendo corrida na pista. Mas as pessoas queriam mais.
esta edição ainda sofreu um pouco, reflexo do que aconteceu no ano pas-
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sado. Muito expositor estava com o pé atrás
para seguir ou não para a cidade do Vale Paraibano. Segundo a organizadora do evento,
estiveram 143 expositores, num total de 324
empresas representadas. Nos quatro dias estima-se que o público foi de 35 mil pessoas e
a movimentação de grana bateu nos R$ 40
milhões. Poderia ser mais se não fosse o jogo
do Brasil na Copa do Mundo que aconteceu
no dia 20, pleno domingo de sol. Nem a Esquadrilha da Fumaça segurou a onda, voaram antes do jogo. Aliás, todo o cronograma
foi feito em função da partida, muito expositor fechou o seu estande já no sábado antevendo uma baixa frequência de visitantes.
Descrevendo assim, até parece que a feira
foi minguada. Tímida talvez, minguada não.
Empresas como a Flyer, Inpaer (que levou
o novo quadriplace Explorer), Edra e Cirrus
não saíram de mãos abanando. Um par de
contratos de venda aqui e acolá começaram
a ser formalizados na EAB. Teve gente nova
como a Volare que também apresentou o
mock up de um quadriplace asa baixa que

será feito em Bauru (SP) e a Wings que mostrou o Waiex testado pela HiGH na edição 22.
Houve até BMW nova na feira. No estande
da Agulhas Negras, revendedor da marca
bávara, foi mostrada a recém lançada série 5.
A aviação mais pesada também esteve com
a obrigatória presença da Embraer (Phenom
100 e 300, mais um Legacy, um E-195 da Azul
e um E-175 da Trip) e da Ocean Air que levou
um Learjet 40 estalando de novo. Cá entre
nós, para esses, a participação é mais institucional, o público mesmo está de olho na
aviação mais leve e tudo que circula em torno desse segmento. Bom lugar para aquele
dono de experimental ir ver um GPS novo ou
a mais recente versão de um painel Dynom.
Ano que vem a promessa é de continuar no
mesmo aeroporto, só que ocupando uma
área do lado oposto da pista. Talvez funcione melhor. Um local onde o visitante que
chega de avião não encontre tantas restrições por ser civil e que a EAB possa então
firmar o passo para voltar a ser uma feira
que esse mercado tanto precisa. g
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CARRo PARA seR visto, o FiAt 500, AtRAi
multidões Com seu jeito mAneiRo

PAGANDO
TexTo: eduardo BaskerTin | FoTos: Marcio JuMpei

Nele não cabe a bagagem da família nem a tralha das crianças, só o seu
entusiasmo. Esse é o Fiat 500, releitura do clássico italiano pós guerra, e se
naquele modelo a intenção era de oferecer um meio de transporte barato,
alinhado com a economia destroçada
da época, o atual vale-se do glamour
e charme do veículo que fez história.
O tamanico é inversamente proporcional
ao que ele chama a atenção, chega a ser

mais olhado que um Jaguar. Seu motor 1.4
de 100cv e torque máximo de 13,4kgfm a
4.250rpm parece superlativo num carro
de proporções reduzidas e peso de 935kg
na versão Sport Dualogic cedida pela fábrica. Mas antes de falar de como esse Fiat
anda, o melhor é falar dos
seus artifícios para
chamar a atenção. E isso ele
tem aos mon-
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tes tanto externamente como internamente. Seu desenho faz frente aos dois
modelos compactos premium que estão
na moda, o Smart e o Mini Cooper. Não
são nada comparáveis tecnicamente fora
o fato de serem carros essencialmente
urbanos e com muito estilo. Mas o mercado quis que os três fossem sempre
lembrados juntos. E se por fora o embate
pode ser duro, por dentro o Fiat 500 entrega um habitáculo cheio de chinfra. O
painel colorido, com o mostrador único
que concentra as principais informações
como o velocímetro, contagiros e marcha
selecionada, mais o próprio volante de
desenho bem feliz, é retrô mas ao mesmo tempo sofisticado. O nosso veio com
interior bicolor preto e vermelho, mas há
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como ter o acabamento em branco (volante incluso) e vermelho (bancos inclusos) por exemplo, Michael Caine usaria
um assim, baby. Os assentos dianteiros
tem desenho que garante o conforto,
mas neles você se sentirá seguro numa
tocada mais esportiva. Olhando para trás,
bom, não dá para fazer milagres. Quem
usar a parte traseira da cabine, deve ter
menos de 1,60m para achar que conforto existe depois de duas horas sentado
ali. O aspecto de coisa compacta vem
até do comando de regulagem da altura
do banco do motorista. Ele fica na base
direita do assento, no lado esquerdo
simplesmente não há espaço para fazer
nada, o banco está rente à porta. E por
conta disso, você deve manter a atenção
na hora de acionar o freio de mão. Um
descuido e você vai puxar a alavanca do
assento, dependendo do ímpeto que
faça isso, crec, a peça pode ficar na sua
mão. Olhando mais ao centro está a torre onde fica a alavanca de câmbio. Esta
é alta como a de um stock car e acima
dela os comandos de ar condicionado.
Nessa hora, surge o estranhamento por
conta desse equipamento ser de versão
convencional. Num carro que custa R$
67.980,00 (e que deve baixar de preço
quando ele começar a ser importado do
México), bem que poderia existir um ar
condicionado digital. Também poderia
ter uma entrada auxiliar P2 para o bom
iPod já que o sistema de áudio lê MP3.
Mas coloque sua parca de veludo e
mulheres, um pouco mais de cílios postiços. Esse Fiat vai desfilar. O termo é
mais do que adequado. O 500 merece
uma boa adaptação para ser bem conduzido, senão ele vai parecer lento. Tudo
responsabilidade do câmbio Dualogic.
Ele parece melhor que o encontrado no
Linea, mas as passagens de marchas ainda tem aquela característica de tempo,
seu corpo ainda vai e volta para frente e
para trás enquanto as marchas são trocadas. Se você lembra como as trocas
de marchas eram feitas antigamente,
quando era preciso ficar procurando o

Extra compacto no tamanho físico, mas uma enormidade
quando de trata de desenho e estilo. Esses dois itens são o que
determinam a compra do 500 da Fiat.

ponto certo no curso da alavanca, vai achar que o procedimento acontece também nesse 500 apesar dele ser um
modelo sequencial. Soa como o Mach 5 do Speed racer,
que apesar de ser um esportivo, trocava de marcha em
longos compassos. Nas reduções o Dualogic até faz um
punta taco sozinho. até aí é divertido. a questão é que em
alguns momentos ele se comporta com dúvidas. Numa
subida íngreme, em baixa velocidade, ele vai trabalhando
com giro alto no motor e pensa que está na hora de trocar
para a marcha seguinte, só que nesse momento ele perde
energia e precisa voltar à marcha anterior. O resultado é
que você vai perder tempo, o cambio fica um pouco indeciso não sabendo se prossegue com uma marcha mais
alta ou se troca para a seguinte. Nessa discussão, não foi
raro ter que parar o carro, colocar ordem na casa e seguir
em frente. Não, ele não peca por falta de motor. Os 100cv
são mais do que suficientes para este carro. O fato é que
você não pode ficar com o pé muito leve, esse carro é
como um baixinho invocado e tem que ser tocado meio
que agressivamente para poder tirar tudo dele. Tanto é
que ele se torna muito mais prazeroso de dirigir quando
acionamento do câmbio é feito de forma manual, tanto
pelas borboletas atrás do volante como pela alavanca
tradicional. No modo drive, tudo fica muito mais chato.
Fica a curiosidade sobre a versão abarth como motor de
170cv. Mesmo levando o carro na esportiva, e desculpas
pelo trocadilho, o consumo ficou na base de 18,75 km/h
na estrada, índice melhor que os 17km/l prometidos pelo
fabricante. Na cidade o prometido é de 13km/l. Desse jeito, a bordo desse Fiat 500, qualquer piriguete das moçoilas vai fazer sucesso g
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Um pouco mais que 11.200 pessoas passaram pelas catracas da
Feira Nacional de Aviação Civil.
Itinerante, desta vez ela aconteceu em São Paulo, no aeroporto de
Congonhas e foi a chance de muita
gente que nunca teve como chegar perto de uma aeronave, ver do
que é feito esse mundinho, muitas
vezes só lembrado na hora do acidente que aparece no noticiário.
No pátio do aeroporto, exposição de
avião e fila interminável para conhecer,
nem que por alguns poucos momen-

tos, o interior de um ATR da Trip ou um
Boeing 737 da Gol. Podia ser que, com
um bocado de paciência, você pudesse visitar o cockpit de um T-27 Tucano
usado na Academia da Força Aérea, em
Pirassununga. Tinha até novidade para
quem já é do meio, o Aeroclube de São
Paulo estava mostrando o seu primeiro
Diamond DA-40, monomotor de última
geração que vai ser usado na instrução
avançada, de voo por instrumento. Será
um grande passo para a entidade que
estava acostumada a utilizar modelos
de projeto de 50 anos ou mais.

domínio
público

A Embraer estava lá com um E-170 comemorativo da
certificação de seu uso no aeroporto London City. Bem
que poderia ter mais aviões experimentais, essa aviação
que pode servir como o primeiro degrau para muitos dos
visitantes que passaram por Congonhas e nem estimam o
quanto o segmento pode ser acessível. Mas a liberação para
esse tipo de aeronave operar no restrito aeroporto paulistano só saiu na véspera da abertura do evento. Surpreendente se lembrar que essa feira, organizada pela Anac é
feita incentivar a cultura aeronáutica. Pelo que foi visto ali,
aviação quer dizer linhas aéreas comerciais ou no máximo,
uma aviação executiva por conta do Cessna Corvalis TT e do
Beechcraft Premier 1A expostos pelos seus representantes,

Aproximar a população com a aviação é objetivo da
feira da ANAC. Ao que parece, uma característica da
aviação brasileira, as filas, também foram uma presente
constância no evento, só que desta vez, as pessoas as
enfrentavam com bom humor e disposição.

respectivamente TAM Aviação Executiva e Líder Aviação. Se
você quer experimentar outra coisa, é por sua conta e risco.
Contraditório, pois ao mesmo tempo ocorreram algumas
boas palestras como o jornalista e dublê de piloto William
Waack que falou do seu entusiasmo pelo assunto, ou do ator
Max Fercondini (leia a entrevista nessa mesma edição) que
prepara uma expedição aérea ao redor do país. Parece que
a Anac trabalha na base do morde e assopra pois o mote
dessas palestras era justamente forjar uma aproximação da
aviação com um tipo de público que normalmente é desprezado, ora por questão econômico social ora porque são
pouco lembrados como legítimos consumidores.
Mas no país da classe C e d, essa feira pode também
servir para mostrar a essa massa popular o que a aviação
pode significar no seu dia a dia. Talvez mais do que temas
como a falta de infraestrutura de aeroportos, tarifas caras
ou burocracia para ter a sua carteira. g
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mais

que uma

primeira

classe
Interior exclusivo para um destino
tão fora do comum. O destaque é a
integração de toda decoração com as
linhas originais da aeronave.
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quena cidade no estado alemão de
saxony anhalt e o modificou para se
transformar um dos mais luxuosos e
curiosos destinos do planeta. esse
ilyushin 18 construído no início dos
anos 60 e algo similar com o lockheed l-188 electra ii usados anos a fio
na ponte aérea Rio-são Paulo, era
usado como transporte pessoal de
erich Honecker, presidente da então
alemanha oriental, até 1964. Posteriormente teve uma rotina não tão
pomposa, foi usado pela interflug,
empresa aérea daquele país até 1984
em vôos comerciais com destinos à
Cuba, Rússia, China ou vietnã. Quem
deu a dica da pauta foi a grohe, fabricante de metais de banheiro de alto
padrão recém chegada ao Brasil. eles
foram os fornecedores dos equipamentos utilizados no Hotelsuites nl
a nova nomenclatura para o turboélice russo. então vamos entrar nesse
papo de banheiro, no bom sentido.
originalmente nos 37,40m da fuselagem do il 18 era possível abrigar até
120 passageiros fora os quatro tri-

Entre uma paisagem bucólica, próximo à cidade holandesa
de Apeldoom, onde a família real
daquela nação gosta de passar
seus momentos de lazer no palácio Het Loo e seus enormes
jardins, um avião russo estacionado num canto do aeroporto.
Em outras décadas, talvez um
registro de uma fuga mirabolante de alguém descontente com o
regime político da União Soviética. Hoje em dia, uma idéia ousada.
Ben Thijssen, empresário de turismo,
inventou um hotel butique dentro de
uma aeronave. Por €25 mil comprou
a carcaça do quadrimotor turboélice
Ilyushin Il18 que até três anos atrás
era a atração num pub de uma pe-
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pulantes da cabine e as duas ou três
comissárias, com €450 mil de investimentos a nova configuração pode
abrigar um casal numa mega suíte
– e não são aceitos como extras nem
animais, parentes ou eventuais visitas
- ou até 15 pessoas para uma eventual conferência de negócios. Marjolein
Garritsen, estudiosa na Academy des
Jan Bouvrie da cidade vizinha de Deventer, foi a responsável por arquitetar todo o novo interior da aeronave

estripulias do casal não avarie nada
dos equipamentos de voo e navegação que ainda estão instalados. As
comodidades aos hóspedes passageiros vem em forma de uma jacuzzi,
um bom par de duchas, sauna por
infravermelho, três televisores de tela
plana, tocador de blu ray com uma
vasta coleção de títulos para serem
assistidos, acesso gratuito de internet
e uma copa completa com forno de
microondas. O serviço como não poderia deixar de ser é 24 horas. Noites
em primeira classe mas sem tirar os
pés do chão, pelo menos fisicamente.
Claro, o sistema de ar condicionado é
bem efetivo, afinal estamos dentro de
um avião, e se você já passou por momentos sem o equipamento em uma

Um incansável avião se torna Um dos
mais lUxUosos hotéis do planeta
tendo em vista um desenho minimalista, simples, moderno, mas repleto de luxo. Superfícies brancas são
complementadas com elementos em
preto fosco. Muita curva foi utilizada
aproveitando as naturais linhas da
fuselagem de 3,5m de diâmetro, das
janelas ovais (pouca coisa foi modificada na estrutura geral da aeronave)
e levando em conta a parceria com
a Grohe, foi escolhido como mobiliário a linha Premium Ondus com
detalhes em preto aveludado e que
também abusa das formas curvas em
seu desenho. Essa linha também está
disponível para compra no Brasil. A
cabine de comando foi mantida original para a alegria dos amantes da
aviação, basicamente, somente a cor
verde esmeralda normalmente usada
nos interiores das aeronaves soviéticas foi substituída por um branco
mais a ver com o resto da decoração.
Mas é só tomar cuidado para que as

escala qualquer a bordo de algum
avião comercial, sabe o quanto o ambiente pode ficar quente, e as janelas,
não abrem. O receptivo quando você
chega é composta de um chá ou café
de boas vindas. Não seja muquirana,
abra uma boa garrafa de champagne
para comemorar (€45,00) e seja gentil, um buquê de rosas sai por €20,00.
Olhando assim, o hotel talvez não
tenha nada que não se possa ser encontrado em qualquer hotel de alto
padrão espalhado aos quatro cantos
do mundo. Mas das janelas é possível
ver o aeroporto de Teuge (no centro
do triângulo formado pelas cidades
históricas de Deventer, Apeeldoorn

77

mercado

e Zutphen) onde inclusive, é possível
chegar com sua aeronave, e nada mais,
nada menos, depois do taxiamento,
estacioná-la ao lado desse exclusivo
hotel. A partir desse aeródromo saem
passeios de balão, de helicóptero e se
quiser algo menos bucólico e mais, digamos, movimentado, uma sessão de
acrobacias também é possível de ser
agendada, outra alternativa é passar o
dia fazendo saltos de paraquedas. Vai
do seu gosto. A Região também possui muitas áreas de caminhadas nas
reservas naturais de Veluwe ou na de
Bussloo. Nesta última cidade há o Thermen Bussloo, belíssimo lugar com spa
e sauna. O entorno é bem pródigo em
termos de sauna, há um outro complexo cinco estrelas em Veluwsebron. Golfe, equitação e mergulho estão na lista
das opções do que fazer se preferir algo
menos a base de suor e temperaturas
altas. Mas há quem diga que o passeio
mesmo é dentro do HotelSuites NL, e
por um preço até surpreendente. O casal paga €350,00 pela diária que come-
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ça às 15h00 e vai até as 11h00 do dia
seguinte, com direito ao café da manhã e almoço, que não poderia deixar
de ser, também é um luxo só. Segundo
o material do hotel, vários elementos
que compõem a decoração do hotel
estão a venda, mas nem pense, o avião
você ainda não pode levar para casa.
Já os metais do banheiro, aí é mais fácil
falar com a própria Grohe, quem sabe
o seu banheiro não vire uma réplica do
que está instalado no Hotelsuites NL.
Não por isso, mas sim pelos produtos
da Grohe, sua casa será tão exclusiva
quanto o que existe nesse diferenciado
hotel na Holanda. g

ONDEACHAR
Hotelsuites NL
www.hotelsuitesnl/suites.php
Grohe
Tel.: (11) 3937-1444
www.grohe.com.br
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UM HANGAR
de paixões

ReUNiR o útil Ao
ReuniR
ao AGRAdável
agRadável viRoU
viRou
fóRmula de vidA
fóRMUlA
vida No
no AeRopoRto
aeRopoRto

Qualquer piloto quando recebe sua primeira carteira está nas
nuvens. Uma carreira promissora
está à sua frente, dias passados fazendo o que gosta, viajando muito e domando máquinas sonhos
de criança. A rotina frenética tem seu
preço, ser piloto pode muito bem ser a
prerrogativa de uma vida pessoal nada
perfeita e o tempo para gastar no final de semana, este pode esquecer. O
tempo algoz, a medida que passa, faz
aquele piloto perder até a vontade de
fazer o que mais gosta. Contornar esse
síndrome foi o que fez Sérgio Zanchetta. Brevetado na Prática Escola de
Aviação (RJ) teve sua carreira, desde
1979, baseada na aviação executiva de
helicóptero. Três décadas depois ele
estava em busca de um modo de vida

que pudesse conciliar a aviação, que
não poderia deixar de existir, com um
cotidiano, digamos mais normal. Como
piloto executivo, a não ser que você encontre uma rara condição de emprego,
fica muito difícil salvar-se dos pedidos
da família para uma vida mais presente.
Como bom piloto, no seu planejamento pessoal também foi procurar uma
alternativa para pouso. E na sua proa
viu que trabalhar com hangaragem poderia ser uma boa.
Durante dez anos passou por diversos processos de licitação para
conseguir um espaço que abrigasse
seu sonho. Acostumado a trabalhar
com Agusta, há 14 anos voa nessas
máquinas italianas a ponto de se tornar fã confesso, viu que no mercado
havia a necessidade de um ninho para
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esses modelos. O desejo era de construir um hangar com capacidade
de abrigar 22 a109 no campo de Marte. No final, teve que se contentar
com um projeto um pouco menor, o espaço que almejava fora conquistado por outra empresa, mas o hangar onde funcionava a Master
aviação, no mesmo aeroporto, estava à venda, o antigo proprietário
estava se aposentando. Essa chance ele não deixou escapar, mas havia
uma condição para a aquisição, além do hangar, o novo dono deveria
também levar adiante a vida da escola de formação de pilotos, um
táxi aéreo e a oficina de manutenção que já existiam. O piloto então
iria se transformar num administrador da aviação. O hangar recebeu
novo nome junto com uma pesada reforma, agora chama-se Go air e
debaixo desse chapéu, há uma nova estrutura de manutenção especializada em linha robinson. O atendimento tem sido de 20 a 30 dessas
aeronaves ao mês e para um futuro próximo, Zanchetta quer começar
a oferecer serviços para linha agusta. Na hangarem, espaço para seis
a109, nada de outra marca, opção do novo administrador. a escola tem
se tornado sua grande e nova paixão. Zanchetta explica que mesmo só
ministrando a parte prática do curso, em pouco tempo a Go air atraiu
gente de fora do Estado. Segundo Zanchetta, 30 pessoas atraídas pela
qualidade. O preço de hora de voo de instrução por r$ 680,00 (ou r$
630,00 se comprar um pacote de 10 horas) colabora como também o
mercado que sofre com uma carência de novos pilotos.
Montado isso, a avaliação do novo negócio Zanchetta pode ser bem
retratada da seguinte forma, 70% do seu tempo agora é voltado para o cotidiano do hangar, contudo os 30% que restaram para o papel de piloto,
voando cerca de 10 horas ao mês, hoje é a cereja que finaliza o bolo. g

ondeachar
www.goair.com.br
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Sobre a base já feita, foi usado o blush SAAD Damasco (R$ 109,70)
uma boa dica para um make noite-balada. Nos olhos foi usado
mais uma vez o quarteto True Color da Avon escolhendo os tons
bege e marrom. Para complementar, o lápis preto da SAAD (R$
75,50) que possui uma esponja numa das pontas que facilita na
hora de fazer um efeito esfumaçado no olho. Na boca, o baton
Avon Ultra Color Vinho Impact (R$ 19,00) que tem um brilho que
deixa qualquer boca sedutora.

Belezasemtruques

TExTO: EDuARDO BASkERTin/ROBERTA CuSTóDiO
FOTOS: MARCiO JuMpEi
MODElO: pATRíCiA WERlE (WAy MODElS)
MAkE-up: ROBERTA CuSTóDiO

Experimentamos o corretivo líquido da SAAD
(R$73,70) na área dos olhos e funcionou
perfeitamente. A sombra foi feita usando o Jade
dourado em todo o côncavo e esfumaçada com
os dedos. O complemento para os olhos veio
com o contorno dentro e fora usando o lápis
de olho preto da SAAD e com o uso da máscara
de rímel SAAD à prova d’água (R$ 65,60 ). Já o
blush usamos o Damasco da SAAD e na boca
um gloss SAAD Rosa Brilhante (R$ 62,90) para a
perfeita finalização.
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O primeiro passo foi usar um
corretivo (acervo pessoal) na área
dos olhos e nariz. A base Avon
Magic bege (R$ 42,00) disfarçou as
linhas e cobriu os poros de modo
bem leve. Em seguida veio o uso
da base compacta bege clara Avon
Smooth Minerals (R$32,00) que
mostrou o mesmo efeito de uma
base líquida com resultado bem
natural. O blush Avon Smooth
Minerals Rose Radiance (R$ 22,00)
deu um belo e leve brilho, podendo
ser usado como iluminador
também. Para as sombras a
brincadeira foi usar as quatro cores
do quarteto de sombras True Color
da Avon (R$ 35,00). A paleta em
café, marrom, expresso e bege tem
acabamento aveludado e cintilante.
Para os olhos, cílios e lápis foram
usados do acervo pessoal enquanto
para a boca foi escolhido o baton
SAAD Just Nude rosa claro frozen
(R$ 75,50)

ondeACHAR
Avon
SAC: 0800 708 2866
www.folhetoavon.com.br
www.maquiagemavon.com.br
SAAD
Loja São Paulo
Rua Haddock Lobo, 1545 – Jardins
Tel.: (11) 3081 1299
www.saad.ind.br
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CálCulo
de frete
Na hora de fretar uma
aeroNave, tem geNte que
oferece mais que preço em coNta

A cada dia a idéia sob à cabeça.
Mais e mais brasileiros correm atrás
de uma aeronave para fazer seus
negócios. Até então, nada demais,
notícia de ontem. Mas a estrutura
desse serviço de fretamento é que
tem mudado. O usuário que depois de
experimentar o gosto dessa conveniência, está de olho num melhor fornecedor,
até mesmo porque nesse segmento a
gama de ofertas é vasta, mas nem sempre com a qualidade devida. Quem tem
crescido no Brasil pautado nesse sentido
é a Jet Aviation, empresa de origem suíça
e que agora faz parte do mesmo grupo
dona da fábrica de jatos executivos Gulfstream. Seus funcionários, à postos 24h,
vem recebido uma maior quantidade
de pedidos de fretamento por parte de
clientes brasileiros. Em termos de receita, a empresa estima que neste primeiro
semestre de 2010, tenha faturado o total
que havia feito no ano passado. A principal razão é sua padronização de aten-
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dimento, alta, fruto de pesado programa
de auditoria. Da manutenção à qualificação das aeronaves e tripulantes, tudo
passa por um crivo que não permite, por
exemplo, que o cliente utilize uma aeronave monomotora, avião ou helicóptero.
Para os serviços de fretamento no Brasil
a Jet Aviation certificou um Cessna Citation CJ3 para atender a maior parte das
chamadas. Claro que para determinados
serviços, o leque de modelos é maior, 25
aeronaves (cinco helicópteros) de frotas
terceirizadas são utilizadas, e pode deixar,
que também passaram pela auditoria da
Jet Aviation. E o mercado local tem descoberto isso. O aumento da sua participação também tem a ver com a melhora na
percepção do próprio cliente em enxergar
que fretar uma aeronave pode ser bem mais
simples do que o imaginado. Por enquanto,
na partilha do bolo do fretamento, a proporção de requisições para uso de helicóptero e
avião está na base do três para um (movido
pelo grande mercado paulistano, onde só
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cresce o uso de aeronaves de asas rotativas), mas a curiosidade está no aumento de clientes e de prestação de serviços
envolve etapas feitas fora do país. Muita
gente acaba solicitando os serviços da
empresa para fazer as etapas domésticas
em outros países. Daqui vão de Executiva
ou Primeira Classe de alguma companhia
aérea. A história melhora quando devido
a assessoria da Jet Aviation, o cliente fica
sabendo que numa rota de percurso semelhante em termos de distância, o que
ele faria aqui no Brasil voando num Citation X, nos Estados Unidos ele pode utilizar uma aeronave maior, um Gulfstream
G550, e nem por isso gastando mais. Os
dedos coçam. A facilidade pode incentivar planos de voos com destinos em
Regiões específicas sem ou com pouco
atendimento de voos comerciais.
Esse mesmo cliente, o brasileiro, também tem suas particularidades que servem como plataforma de atendimento
para a Jet Aviation. O sujeito aqui gosta de
ser bem tratado, adora os mimos que a
companhia faz para conquistá-lo, mas ao
mesmo tempo, é uma pessoa que preza
pela discrição. Talvez porque neste país,

muitos tenham receio da imagem ostentação que o uso de uma aeronave corporativa possa resultar. A experiência da Jet
Aviation então a faz trabalhar para mostrar
que o uso de um CJ3 tenha muito mais a
ver com eficiência do que glamour. Mas já
existe esposa que viu a mulher do amigo
utilizar os serviços da Jet Aviation e perguntar ao marido quando ela também iria
terá a mesma regalia. Segundo a Jet Aviation, o costume em utilizar uma aeronave
executiva e a aprovação dos seus serviços
tem crescido a ponto de que 58% da sua
receita já ser referente a clientes que já voaram com a empresa na Europa e Estados
Unidos e estão repetindo o prato. Então,
senhor garçom, por favor, me traga mais
uma porção. g

ondeAChAR
Jet Aviation
Tel.: (11) 5053 3508
www.jetaviation.com
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Resultado do trabalho de bastidores da
Jet Aviation é visto nessas imagens. Faça
seu pedido e deixe as preocupações para
eles resolverem.

dia-a-dia da cachaça

TexTo:eduardo BaskerTin
FoTos: divulgação/Marcio JuMpei

O
mUnDo
como o conhecemos

O que era o Museu Asas de um Sonho
ganhou corpo e sua nova realidade, o Museu TAM, o deixa capaz de ser admirável
como os principais de aviação do planeta.
Já era bom, num Brasil onde a cultura aeronáutica sempre foi relegada à um plano
secundário, ver que uma empresa investiu
um bocado de dinheiro para montar uma
exposição que mostra muita coisa boa do
assunto. agora com a nova versão, o visitante
encontra uma estrutura moderna e garantia de
excelente divertimento e nem precisa ser aficionado pelo assunto. Quando foi aberto pela
primeira vez em novembro de 2006, o acervo
exposto era de 32 aeronaves de um total de
68. Havia ainda muita história para contar. essa
primeira fase serviu para toda a equipe capitaneada por João amaro sentir e ver como funcionava o cotidiano dessa estrutura. Hoje, r$
30 milhões de investimento depois (só pela lei
rouanet entraram r$ 11 milhões), com a área
útil ampliada de 9,5mil m2 para 22 mil m2, a
coleção que o público tem acesso computa
72 aeronaves e o acervo que registra 96 mo-

delos não para de receber raridades. na fila de
restauro tem Junkers Ju-52 – trocado com um
museu português pela réplica do 14bis feito
pelo goiano alan calassa -, de Havilland dover
e até um aTr-42 que pode ser visto pelos quatro cantos do Brasil sendo operado por empresas regionais como a Trip ou pantanal. Mais do
que o crescimento da frota, o museu ganhou
dinâmica e interatividade. reaberto em 12 de
junho, dia dos namorados, ele quer é engatar
um novo romance com o seu público. antes
a visita no museu era basicamente uma caminhada olhando as raridades. algumas como o
p-47d ou o savoia-Marchetti sM-55 Jahú, um
dia peças do Museu da aeronáutica de são
paulo, podem ser revistas impecáveis. o dassault Mirage iiidBr que ayrton senna voou,
aviões que formaram a frota da empresa como
o F-27 Mk600, o Fokker 100 e o embraer e-110c
Bandeirante, um dHc-5 Buffalo, um grumman
Tracker ambos da FaB e até um sikorsky s-61
sea king da marinha brasileira são algumas das
novidades do novo acervo. porém mais do que
a impecável coleção, o que vale é a atenção
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que o Museu TAM relevou em não deixar
o passeio cansativo, principalmente para
as crianças. Depois de compradas as entradas (R$ 25,00 ou meia de R$ 12,50, sendo que crianças até 6 anos e maiores de
65 não pagam) e o último café, o visitante
entra num corredor que conta a história
da aviação com vídeos e inúmeras miniaturas em escala, do primeiro balão até as
mais modernas aeronaves. É só uma prévia do que o museu está para mostrar. Ao
passar por uma última sala, onde um vídeo com nada menos que o comandante
Rolim Adolfo Amaro faz a vez de anfitrião,
as portas se abrem para o salão principal.
A primeira vista, de um deque elevado,
enche os olhos. A aviação está ali na sua
frente. Você pode escolher diversos caminhos e a curiosidade não recai somente
aos modelos em si. Numa das esquinas o
Museu TAM preparou uma área em que os
aviões são apresentados em fase de restauração. Por ventura, um ou outro estará
ali fazendo os trabalhos para que o público veja como é complexo e maravilhoso,
digno de artesão, recuperar uma máquina que há pouco era quase um monte de
ferro retorcido. Essa rotina de dar vida ao
que é exposto nos corredores também
vem na forma de dioramas, reproduções
de ambientações, cenários que mostram
um pouco de como era o cotidiano onde
aquele tal avião pertencia. Um Vought
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que perdido na sua navegação, acabou
pousando por falta de combustível, numa
clareira na floresta boliviana em 1960 entre Corumbá e Santa Cruz de La Sierra. Era
29 de agosto de 1960. Junto estava o seu
cunhado Antônio Augusto Gonçalves. A
história dos dois foi publicada no livro Diário da Morte de Walter Dias, baseado nos
relatos que o piloto escreveu em páginas
de uma revista O Cruzeiro, mapas ou documentos que levava a bordo. O cunhado morreu depois de, por desespero pela
falta d’água, tomar gasolina e loção de
barbear. Verdi ainda resistiu por 70 dias.
Foram encontrados em 24 de dezembro
de 1960. Em 2000, o Cessna foi localizado
novamente e trazido ao museu. Parece
até que o piloto estava ainda lá pedindo
para não deixar seu avião para trás. Agora
ele encontra um lar sossegado e digno.
Talvez o ritmo das crianças não esteja
muito alinhado com uma andança de ver
avião ou essas histórias boas de contar
em roda de fogueira, mas convenhamos,
mesmo para a geração que nasce com
um iPad na mão o assunto desperta curiosidade. Para esses há o espaço TAM Kids
um canto recreativo para quem tem até 12
anos. Podem passar horas só naquele espaço, que conta com monitores para vigiálos enquanto os pais seguem seu percurso
entre asas e lemes. E por favor DJ, mais
uma guarânia. Essa é a trilha oficial do Museu e que sempre arranca sorrisos do seu

F4U-1 Corsair usado nos combates no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial
está numa praia, o Me-109 usado na campanha da África tem seu espaço simulando o deserto e o Spitfire Mk. IX já aparece
num cenário que remonta um campo
inglês. Desses dioramas, talvez o mais
impressionante seja o que mostra um
Cessna 140 corroído pelo tempo envolto
em densa vegetação. Talvez esse Cessna
seja um das mais valiosas peças do Museu
TAM. Ele pertencia ao piloto Milton Verdi
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mentor. Talvez tanto quanto a aviação, essa
ligação com a música faz a alegria de João
amaro, que nunca deixa de reparar como
aquela ou outra viola toca bem. Ele que
gosta de mostrar a seção com a aviação
feita de pano, pau e cano, a que ele se identifica mais, da mesma forma como a parte
do museu que apresenta os diversos tipos
de motores usados pelos céus afora. Tem
motor radial rotativo, tem turbofan de 747.
Numa ala os impecáveis uniformes usados
pelas comissárias de diversas companhias
aéreas do planeta e numa ala central o espaço dedicado ao irmão rolim. cheio de
detalhes, ele mostra como foi toda a sua
história e como ela se entrelaça com a da
companhia aérea. Detalhes, o Museu TaM
é cheio deles. Uma homenagem discreta
ao comandante José antonio Moreno, fale-
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cido no acidente do voo 402 de 1996, está
no nariz do Fokker 100. as diversas mensagens pintadas ao redor do cessna da
ada rogato, outra peça que foi resgatada
do acervo da Fundação Santos-Dumont,
mostra como foi o voo pelas américas feito por essa mulher. caminho longo como
também é o do museu, que na sua nova
vida, mostra que além de uma natural aula
de história, é uma realização de uma história de paixão de dois irmãos, quem um dia
acharam que viveriam de voar. g

ondeachar
Museu TaM
Tel.: (16) 3306-2020
www.museutam.com.br

galeria
Todo mundo quer fazer fotos ótimas mas geralmente ninguém quer pagar o
alto valor que é cobrado pelas câmeras profissionais de alto desempenho. Uma
boa alternativa é esta Fuji Finepix HS-10, o custo de R$ 1.700,00 pedido pela Angel
Equipamentos Fotográficos é revertido num excelente benefício. Essa câmera possui
zoom ótico de 30x (que equivale a uma lente 24-720mm F2.8-5.6) que aliado ao sensor CMOS
de 10.3mp e o sistema de estabilização de imagem garante que você vai captar as melhores
imagens com maior facilidade. Até mesmo a imagem desse TBM 850 feita em Minas Gerais, na
Região do Triângulo Mineiro. Uma imagem capciosa devido ao seus intensos brilhos e todo o
tipo de fator como turbulência, força G e a própria movimentação das aeronaves usadas para
fazer esse tipo de foto. A Fuji também tem um sistema de exposição contínua de até 7 quadros
por segundo, que auxilia captar imagens de aeronaves à hélice. Nunca se sabe qual é a posição
da hélice quando em movimento, e o sistema ajuda em captar o melhor momento. Outros
recursos que podem deixar a brincadeira mais bacana são o sistema que possibilita fazer uma
foto panorâmica em movimento e outro que remove objetos e pessoas. E a Finepix HS-10
também faz vídeos em HD em altíssima velocidade de 10.000 qps. Super completa, e ainda
por cima, num preço camarada. g
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entre parceiros
Angel Equipamentos Fotográficos
Rua 7 de Abril, 125, loja 29-31
Centro – São Paulo – SP – 01043-000
Tel.: (11) 3257-3498 e 3259-5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

Phenom 300 desempenho nas alturas
moda reunimos o melhor de todos os mundos
S1000RR a melhor superesportiva nas suas mãos
PanoRama o que mais se espera do futuro

produto

EmbraEr PhEnom 300

Extrapolando
ExtraPolando

seus limites
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Legacy 600 e o próprio Phenom 100 fora
assim. Chega a hora do voo, aplausos de
todos que não arredaram o pé nem com
a longa espera. Mas a oportunidade de ver
esse jato decolando valeu e superou as expectativas. No vídeo o avião parece ainda
mais elegante passeando pelas nuvens sobre Gavião Peixoto, e sim, dá para ver isso
no YouTube. Fred Curado pula de alegria.
Sucesso com a expectativa de que isso
repita nos números de venda daqui para
frente. Pano rápido e se passam dois anos
com a agenda preenchida nos processos
de certificação que saiu no final de 2009.
Livre para decolar, da linha de produção
em Gavião Peixoto começam sair os primeiros exemplares. A primeira encomenda é entregue em 29 de dezembro para a
americana Executive Flight Services, em 14
de maio sai o primeiro Phenom 300 para
cliente brasileiro. No planeta já existe uma
dezena de exemplares entregues.
Do primeiro encontro com o Phenom
300, pelado, sem pintura, para uma segunda, desta vez já completo com interior e
tudo, a ótima impressão como não poderia
deixar de ser, melhora. De cara, apesar de

serem irmãos e nascerem juntos, o Phenom 300 é um outro projeto. Tem alí uma
barbatana ventral com uma seção que
funciona como auxiliar do compensador
de guinada, se esse falhar, a barbatana atua
no seu lugar. No extradorso das asas, um
spoiler comandado por fly-by-wire que
pode atuar como auxiliar de aileron, freio
aerodinâmico em voo ou durante pousos.
No voo ele é desarmado automaticamente
quando os flapes são estendidos ou quando a velocidade fica abaixo de 110 nós. No
pouso, abre assim que o jato se assenta sobre seus trens de pouso e as manetes estão
em marcha lenta. A parte motriz fica a cargo de duas turbinas Pratt&Whitney PW535E
de 3.360lbs de empuxo cada e com o generoso tempo entre revisões de 5.000h,
muito maior que os concorrentes mais
próximos. E detalhes de quem aprendeu a
fazer avião visando a melhor rentabilidade.
Para abastecer existe apenas um ponto, e
em cerca de 10 minutos os tanques estão
cheios. Para subir a bordo, outro diferencial. A escada, que é a própria porta, tem
desenho sólido, o que facilita em muito o
acesso de pessoas mais idosas. As moças

Novidade Na categoria, ele cria Novos
padrões a serem seguidos
A platéia é nobre. No dia 29 de abril
de 2008 os funcionários da unidade
de Gavião Peixoto (SP) da Embraer se
alinharam no pátio para ver a novidade, o primeiro voo do Phenom 300. O
ritual demora quase o dia inteiro, sistemas
e mais sistemas são triplamente checados.
São Pedro parece impaciente e começa a
mandar uma formação de nuvens pesadas
para cima das cabeças de todos. O novo
jato não merecia isso no seu voo inaugural. O tempo no solo serve também para
ficar observado o primeiro exemplar desse
jato leve. Ele é mais que um irmão maior
do Phenom 100 de quem compartilha
aviônicos e a base de construção da fusela-
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gem. A aposta da Embraer quando decidiu
entrar para esse mercado mostra, mesmo
sem pintura, um desenho muito elegante. Esguias asas com envergadura total de
15,64m, grandes até para a categoria, com
enflechamento de 24,5º dão um ar esportivo ao novo jato. A fita métrica mostra bem
como é o estilo da Embraer na hora de
projetar seus produtos. Difícil é dizer que o
Phenom 300 é um light jet quando na memória a imagem de referência para a categoria é um Cessna CJ2 ou CJ3. O Embraer
parece bem maior. O fabricante gosta de
trabalhar no limite, criando nichos dentro
de um mercado existente e novos padrões
a serem levados daqui em diante. Com o
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de salto também vão achar melhor. A medida da porta de
0,73m de largura por 1,46m de altura também é o melhor na
categoria. Agora a escolha é sua, para a esquerda o cockpit
dos pilotos, à direita as comodidades aos passageiros. Nessa
hora uma pegadinha, você ter que colocar na mente que
está a bordo de um lightjet e não um midlight que custa
em torno de US$ 4 milhões a mais. Mas olhando para o que
lhe é oferecido em termos de dimensões internas fica difícil.
De volume de cabine, 9,2 m3, ele é maior que Citation CJ3
(8,1m3), CJ4 (8,86m3) e até do Hawker 400XP (8,6m3). A cabine do Phenom 300 mede 1,5m de altura por 1,55m de largura, as mesmas medidas de um Learjet 40. Outro detalhe, só
de bagageiro externo traseiro há 66 pés cúbicos de espaço,
num Hawker 400XP são 26 pés cúbicos. O desenho de todo
o interior foi feito pela BMW Group Designworks e o resultado foi a nítida sensação de ganho de espaço. O formato
ovalado da fuselagem ao invés de redondo, a grande sacada
da engenharia da Embraer para ganhar centímetros extras e
as grandes janelas – característica típica dos modelos Embraer desde os tempos do Bandeirante – ajudam em muito.
Neste jato o passageiro não vai ficar com o corpo curvado
lateralmente, e pessoas de alta estatura também não terão

dificuldade em se acomodar, sobra espaço
acima das cabeças e mesmo a área das pernas, entre os dois pares das oito poltronas
que podem ser colocadas frente à frente,
é bem satisfatório. O pequeno estribo no
meio do corredor, que também existe no
Phenom 100, obra da BMW, é um toque de
gênio. Como muito pouco aumenta consideravelmente o conforto. A elegância no
projeto do interior é pego também nos comandos de luz e no próprio desenho das
poltronas. O Phenom 300 gosta do jogo
de luzes, no teto da cabine o acerto da iluminação por LEDs que a BMW fez deixou o
avião mais longo, abaixo das mesas centrais
escamoteáveis, uma discreta luz azul dá
outro charme. Há os mimos como entrada
P2 para iPod, a boa galley na parte frontal,
ar condicionado com regulagem diferenciada em duas zonas, e sim, um banheiro
com porta na parte traseira. Para um jato
que vai fazer cerca de 2.000mn (3.700km)

esse item chega a ser de primeira importância. Para os pilotos o conforto também
é bom, de acordo com a categoria. A cabine com a versão Prodigy do sistema de
aviônicos Garmim G1000 é, excluindo um
ou outro comando do sistema hidráulico, xerox do que é visto no Phenom 100.
Um arranjo simples, claro e bem intuitivo.
No Phenom 300 não existe switches de
master caution ou master warning, todos
os alertas são feitos através das telas de

Para um avião capaz de voar 1900 mn, ter um banheiro disponível é mais
do que providencial. À dir., o painel Garmin G1000 Prodigy, tão fácil de
manipular quanto ao de um monomotor de última geração.
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12,4”, dois laterais servindo como PDF e
um central como MFD. Segundo os pilotos
que consultamos, o sistema é facílimo de
utilizar. Na verdade, será bem familiar para
quem está acostumado a voar um monomotor à pistão de nova geração, como um
Cirrus SR22 G3 ou um Cessna Corvalis, só
que anabolizado para funcionar num jato
bem mais complexo. A facilidade operacional, claro, foi feita pensando em cima da
possibilidade do Phenom 300 ser pilotado
por apenas uma pessoa. Sorte do passageiro que por ventura, poderá ocupar durante
o voo, o nobre assento da direita. Dar partida
no Phenom 300 é basicamente o apertar de
um botão, o resto ele faz sozinho. A lista prévoo é mínima. Na cabeceira a expectativa é
de ver como ele sobe. Botão da manete de
take-off/go around apertado, liberando potência, solta-se os freios e o jato segue faceiro

pela pista. A V1 chega rápido e em instantes,
entre 99 e 103 nós é só deixar o bicho voar.
Nos números da Embraer, o Phenom 300
no peso máximo de decolagem usa 932m.
O Embraer surpreende e alcança os 45 mil
pés direto em cerca de 19 minutos, sobra
motor nesse avião. No dia a dia o número
de alcance para ser trabalhado sem muita
preocupação é de 1.970mn de alcance, com
quatro passageiros adultos a bordo (padrão
de utilização mais comum), suas bagagens e
tanque cheio de combustível. Nesse cenário,
semelhante ao que a Embraer usa na divulgação de seu produto, o Phenom 300 vai ter
mais alcance que um CJ2, bate até um CJ3
em 200mn. Com ele é possível sair de São
Paulo e ir com folga para Manaus, de Brasília
dá para ir até Buenos Aires. É possível sair do
aeroporto de Santos-Dumont (RJ) com uma
temperatura de 30ºC, com peso máximo e

Bata Crotoni – Spezzato: R$ 399,00
Calça Brindisi – Spezzato: R$ 299,00
Brinco luxo cristal prata – Sandra Pinheiro: R$ 1.082,00
Sapato papoula – Saad: R$ 766,04
Embraer Phenom 300: US$ 8,410 milhões
BMW S1000RR Tricolor– R$ 77.750,00
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alcançar as tais 1.900mn. E decolando curto.
No pouso o 300 se mostra até mais fácil que
seu irmão menor. Basicamente depois de
estabilizá-lo na rampa é só dar flape e acertar o motor. Passado o cruzamento da cabeceira, na Vref (que dependendo do peso
vai de 98 a 117nós), é só tirar motor aos 50
pés de altura e pronto, o Phenom 300 toca
no solo que é uma beleza. O pouso também curto é bem ajudado com os freios de
carbono comandados por brake-by-wire.
Simples. A Embraer está disponibilizando o
treinamento em simulador nas instalações
da CAE em Dallas (há também um na Inglaterra para Phenom 100), em cerca de oito
sessões, algo como 16 horas de instrução, já
é o bastante para checar que a manobrabilidade desse novo jato é muito boa, com docilidade de comandos. Mesmo em grandes
altitudes o Phenom 300 sustenta curvas de
grande inclinação sem dar nada de sustos
ou perda de performance. Encarando até
modelos de classe superior, o Phenom 300
mostra números bem positivos. Seus custos operacionais chegam a ser 35% menores com relação a um Learjet 40. O Phenom
300 voa a Mach 0.80, mais rápido que um
Cessna Citation Excel (mach 0.75) que é um
midlight além de fazer etapas 500mn maiores. Outro ponto, filho da escola de quem
faz aeronaves regionais, para uso intenso
uso, a vida útil desse jato foi planejada para
35.000h algo inédito para qualquer avião
executivo, de qualquer classe. Para o passageiro ou melhor, para quem paga a conta, o
Phenom 300 se apresenta como um novo
padrão, voos dentro do Brasil ou na América do Sul podem ser feitos agora, pelos
US$ 8,410 milhões pedidos pelo fabricante, com muito mais eficiência e sobretudo
com um conforto que, se você quiser algo
semelhante, vai ter que desembolsar mais
dinheiro. g

ondeAChAr
Embraer
www.embraerexecutivejets.com.br
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moda

A título de
comparação

Duas máquinas que a palavra performance traduz tudo. Feitos para quebrar barreiras e ir mais longe, o Embraer Phenom
300 e a BMW S1000RR são a pura síntese da perfeição da engenharia e mostram o que cada uma das marcas é capaz de fazer
quando encaram o desafio de entrar em novos nichos de mercado e determinam novos parâmetros de referência. Para a empresa
aeronáutica, o mercado de jatos corporativos, para o fabricante de Munique, o mundo das motos superesportivas. Para a passageira,
a grande dúvida, em qual ela embarca primeiro.

Fotos: Marcio JuMpei
Modelo: FerNaNda toriNo
produção: FaBiaNe MoNteiro
Hair/Make up: roBerta custódio

Blusa pele de flor – Garnús: r$ 114,00
calça penafiel – spezzato: r$ 299,00
Brinco luxo cristal prata – sandra pinheiro: r$ 1.082,00
colar longo pérolas disco – sandra pinheiro: r$ 198,00
colar curto pérola oval – sandra pinheiro: r$ 318,00 colar
pérola redondo – sandra pinheiro: r$ 328,00
sapato meia pata de VZ – Ferri: r$ 598,00
piloto - Macacão duas peças Four – alex Barros: r$ 1.750,00
luva sidi power Black – Barros shop: r$ 675,00
Bota sidi Vertigo- Barros shop: r$ 1.130,00
embraer phenom 300 - us$8,410 milhões
BMW s1000rr tricolor - r$ 77.750,00

moda

Vestido Cambris – Spezzato: R$ 699,00
Brinco pérola oval/gota clips prata – Sandra Pinheiro: R$ 712,00
Bracelete fios trabalhado prata – Sandra Pinheiro: R$ 885,00
Peep Toe caqui com pedras – Jorge Alex: R$ 199,00

Top Monza – Spezzato: R$ 189,00
Calça listras mescals – GArnús: R$ 191,00
Colar Coração Jade vermelho – Sandra Pinheiro: R$ 328,00
Anel oval Jade vermelha – Sandra Pinheiro: R$ 358,00
Peep Toe preto com tachas – Jorge Alex: R$ 199,00

moda

Blusa Tuareg – Spezzato: R$ 299,00
Calça Brindisi – Spezzato: R$ 299,00
Bracelete folhas índia banhado a ouro
– Sandra Pinheiro: R$ 778,00
Sapato Namíbia branco – Saad: R$ 871,20

moda
Vestido Rouche viscose – GArnús: R$ 636,00
Brinco folha índia banhado a ouro – Sandra Pinheiro: R$ 478,00
Sandália musgo – Saad: R$ 1.051,16

ondeachar
alex Barros – Tel.: (11) 4195-5177
Ferri – Tel.: (11) 3823-2578
Spezzato – Tel.: (11) 5181-1971
Sandra Pinheiro – Tel.: (11) 3086-3706 (SP) (85)
3224-0033 (cE)
Jorge alex – Tel.: (11) 3321-7700
Barros Shop - Tel.: (11) 5044-4648
Garnús – Tel.: (11) 2691-1781
caltabiano BMW Motorrad
r. Oscar Freire, 1233 – SP
www.caltabiano.com.br/bmw
Embraer – www.embraerexecutivejets.com.br

Vestido Tammy – Spezzato: r$ 379,00
Bracelete pedras diversas prata – Sandra Pinheiro: r$ 1.322,00
Brinco laço prata – Sandra Pinheiro: r$ 540,00
Sandália macadamia – Saad: r$ 928,40

produto

Essência dE
liberdade

Uma moto para ter para
o resto da vida, aliás
com a fUnção de dar
mais sabor à sUa vida

TexTo e foTos: Marcio JuMpei
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Ewan McGregor, o escocês que
virou Obi-Wan Kenobi e cantou no
Moulin Rouge, mostrou para todos,
o potencial das BMW quando se trata de enfrentar as piores condições
de estrada sob duas rodas. Ele saiu
de John o’Groats na sua terra natal e
foi até Cape Town na África do Sul a
bordo de uma R1200GS Adventure.
Um jornada e tanto. Essa moto e seu indestrutível motor bicilíndrico boxer pode
muito bem ser considerada a essência
da marca, principalmente aqui no Brasil,
mercado onde ela encontrou uma alta

receptividade pela sua robustez, porte e
concentração de tecnologia embarcada.
Até hoje é um dos modelos mais vendido da marca por aqui. Ela impressiona.
Grande, alta, cara de pesada, intimida os
mais baixinhos. A mecânica quase toda
exposta mostra que os alemães a fizeram
em vista a enfrentar pauladas, e agora, a
BMW colocou nela o motor com cabeçote de quatro válvulas por cilindro que
era usado na esportiva HP2. Visualmente
você nota a diferença pelos dois parafusos de fixação da tampa do cabeçote ao
invés dos quatro que existiam no modelo anterior, de 2009. Se ao lado, todos
vão achá-la grandalhona, ao subir nela,
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todas essas impressões vão sumindo. A
primeira causa, o banco. A BMW oferece
um banco opcional mais baixo (820mm
do chão, ainda há um banco mais alto,
regulável para 880/900mm de altura),
ótimo para quem tem até 1,75m de altura. O conforto continua soberbo, a geometria guidão, pedaleiras e banco é perfeita. Se o ator escocês fez a viagem dele
para a África, podemos sair daqui e ir até
o Piauí sem pestanejar. Imagine como
seria uma viagem de São Paulo para o
Pantanal, divina só pelas trocas de paisagens, algumas só acessíveis de moto. O
banco mesmo baixo, não falta espuma,
entrega conforto de poltrona do papai.

O guidão extra largo, totalmente regulável na distância para o piloto, lhe faz sentir numa custom, mas com muito mais
agilidade. Segundo a fabricante, o novo
motor de 1.170cc e 105cv é cerca de 5%
a mais potente que a versão 2009 e chega aos 8.000rpm. O torque declarado é
de 115Nm a 5.750rpm. Andando, é uma
moto que você não vai querer mais deixar na garagem. Mesmo na cidade com
o trânsito caótico, que já não é exclusividade de megalópoles como São Paulo, a
GS pode ser tocada com facilidade, boa
parte devido o conjunto de suspensões
de arquitetura típica BMW. Na frente o
sistema Telelever e na traseira o Paralever, ambos com amortecimento único.
Com o curso generoso, 190 e 200mm
respectivamente, buracos e imperfeições do asfalto estilo brasileiro são coisas
do passado. O conjunto também pode
ser regulado eletronicamente na pré-
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Pontos marcantes da R1200GS. O proenimente
bico de pato e a transmissão por eixo cardã, que
pouco requer manutenção. O fora de estrada com
esta moto é surpreendentemente fácil.

carga da mola traseira pelo botão ESA.
Existem três tipos básicos de modos de
amortecimento, esporte , normal e conforto que vão do mais firme ao mais macio. O sistema também pode entender
que há uma ou duas pessoas na moto.
Na R1200GS o ESA também trabalha na
função para a condução no fora de estrada, dessa forma a pré-carga da moda
pode ser ajustada de 50% a 100% a mais
tanto na suspensão dianteira como traseira. No modo máximo, a suspensão é
elevada em 2cm com relação ao modo
para andar no asfalto. A bem verdade é
que no modo normal, do jeito mais neutro entre as regulagens, a R1200GS será
capaz de enfrentar a maioria dos terrenos que você vai querer ter pela frente. O
bom mesmo é deixar as avenidas e ruas
para abrir espaço numa estrada e nem
precisa ser asfaltada. Talvez em um momento ou outro, você estaria em situação
melhor se a moto estivesse com pneus
mais adequados ao fora de estrada, mas
os originais de uso misto, também en-

caram um piso de terra, desde que não
encontre muita lama. O primeiro e contínuo desejo que vem na cabeça quando
se tem uma R1200GS na mão é de chegar
aonde nunca pensou em ir antes, lugares que de carro chega a ser impossível
e nem sempre dá para ir com uma esportiva. Um alto de um morro para ver o
por do sol ou a beira daquela lagoa para
passar o dia pescando. Ir para a fazenda
tem outro gosto. Claro, uma moto dessas
não foi feita para ser colocada numa estreita trilha de enduro, o seu lugar são os
campos abertos. Vamos em busca do horizonte infinito e aproveite o jogo de malas que vem na lista de opcionais. Tocada
de forma mansa a R1200GS chega a fazer
18km/l, um número mais normalmente
atingido é de 15 ou 16km/h, com um
tanque de 20 é possível fazer etapas de
340-360km. Seu corpo nem vai reclamar
se fossem mais 150km de autonomia. E
teoricamente, essa moto consegue sobreviver a qualquer tipo de lodo que se
passa por gasolina que é vendido nos
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rincões deste país. O importante é que
mesmo com seu porte avantajado, a
sensação de segurança que ela entrega
é fascinante. Na estrada, pela sua altura,
não existe tanto problema para os motoristas de carro verem que você está atrás,
e se possível, esperando pela aquela passagem camarada. Numa superesportiva,
por tão compactas que são, não é raro
você ficar fora do alcance visual traseiro dos carros. Andando em proibidos
150km/h ela se comporta como se estivesse andados em trilhos, a aerodinâmica é boa, apesar da área frontal enorme
complementado pelo parabrisas regulável na altura. Esse, que protege bem,
poderia ser fonte de uma instabilidade,
mas seu desenho não compromete. Curvas de alta, com raio longo, são uma delícia de serem feitas nessa moto, e o belo
torque ajudam na hora de pegar uma
estrada mais tortuosa. Aos 120km/h seu
motor está ronronando a 4.000rpm e se
você desejar, a coisa pode melhorar com
a instalação da ponteira Akrapovic que
a própria BMW tem como opcional. Segundo um engenheiro da fábrica, nada
da performance vai mudar, mas o som,
esse vai ficar bem melhor.
Parar também não é problema, a
R1200GS vem equipada com sistema
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ABS e que funciona bem também em
piso de terra. Com tantos recursos, essa
moto pode ser o mote para você pegar
a pessoa querida, colocá-la na garupa e
sair de férias. Com certeza, você vai chegar aonde pretendia ou talvez à um destino além das expectativas. g

Preços
R1200GS básica – R$ 59.900,00
R1200GS Sport – R$ 69.900,00
R1200GS Premium – R$ 79,900
R1200GS Adventure Top – R$ 84.900,00
R$ 1200 GS Adventure
Premium – R$ 89.900,00

ondeAChAR
Caltabiano BMW Motorrad
Rua Oscar Freire, 1233 - São Paulo
Tel.: (11)3891-3000
www.caltabiano.com.br/bmw

Tudo é superdimensionado para
aguentar percursos nem sempre
tranquilos. O resultado é uma máquina
de confiabilidade extrema.

produto

Quando a Embraer começou a
planejar a sua entrada no segmento
de aeronaves executivas há alguns
anos, apresentou o Legacy 600, versão do jato regional ERJ-135 com
tanques de combustível maiores e
interior todo diferenciado. Oferecer
um avião desses é uma coisa, uma oportunidade a ser aproveitada a partir de
um projeto comprovado, outra é chegar
em um mercado que a empresa não tinha quase nenhuma tradição com uma

Preenchendo

lacunas
TexTo: Marcio JuMpei | FoTos: eMbraer

Lição de casa, oferecer mais do que existe
e marcar presença no mercado
gama de novos produtos e dizer a todos
que os aviões da marca valeriam a pena.
Teriam que convencer as pessoas que
um modelo saído de uma folha de papel
em branco poderia servir melhor. A lição
de casa foi então tanto investigar o que
já existia no mercado como ver o que
este estava pedindo ou até que ponto
aceitaria mudar suas compras com opções tradicionais por um modelo novo.
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E teriam que fazer melhor. De certa forma, a Embraer já era acostumada a fazer
isso no mercado de aeronaves regionais.
Mas para o setor corporativo, um item foi
agregado na estratégia de marketing. Se
é para entrar no negócio, vamos é partir
para as cabeças. O cliente teria um leque
de opções que o supriria desde um jato
menor até uma mega suíte alada. A primeira surpresa aconteceu na apresentação dos Phenom 100 e 300. Dois jatos
leves, de entrada para o mundo novo e
nada comparável com o que a empresa
de São José dos Campos tinha em seu
catálogo. Passando esse primeiro momento, começaram as indagações sobre
o futuro. Era fácil ver lacunas a serem preenchidas. Do Phenom 300 para o Legacy
600 era um pulo considerável e as perguntas sobre o que poderia ser lançado
eram sempre respondidas com evasivas
pelos engenheiros e executivos da Em-

braer. Mas era uma charada fácil, solucionada em 2008 com a apresentação dos
Legacy 450 e 500. Os dois se enquadram
na categoria de médio porte – A Embraer
os chama de midlight e midsized - oferecendo quase que duas opções para
quem procura uma aeronave com preço de tabela entre US$ 15 e 19 milhões.
Como é de praxe, esses jatos quando
chegarem ao mercado, o 500 em 2012 e
o 450 em 2013, vão trazer novos padrões
dentro da categoria. Para o passageiro, a
cabine com pé direito de 1,82m e piso
plano, para os pilotos o sistema de controle de voo com tecnologia fly-by-wire.
O Legacy 450 foi projetado para fazer de
4.070km (2.200mn) com oito passageiros,
ou até 4.260km (2.300mn) com quatro
passageiros a bordo, voando em velocidade mach 0.78. Isso lhe garante sair do
Rio de Janeiro e ir até Bariloche sem escalas. Prepare seus esquis. O Legacy 500 vai

um pouco mais longe, com 8 passageiros
estima-se que ele chegue a fazer etapas
de 5.190km (2.800mn), com quatro completaria 5.560km (3.000mn), tudo voando
a mach 0.80. Esses são números levam
em consideração a média de ocupação
registrado no mercado. O 450 (US$15,25
milhões) tem cabine para nove passageiros e o 500 (US$ 18,4 milhões) até doze.
O grupo formado por Gulfstream G250,
Bombardier Challenger 300, Hawker 850
e 900XP além do Cessna Citation X vai
encontrar severa concorrência. O usuário
da cabine de passageiros dos dois novos
Embraer vai desfrutar, mais uma vez, de
um interior projetado pela BMW Group
Designworks, significando que terá um
ambiente claro, moderno e com sensação de espaço generoso. Ano passado
a Embraer fechou parceria com a Honeywell para o fornecimento do sistema
de áudio e vídeo Ovation de alta definição e controle digital e extremamente intuitivo. O sistema disponibilizará controle
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por toque dos dedos, de componentes
como Blu-ray, mapeamento móvel tridimensional, conexão para i-Pod ou outro aparelho de áudio e vídeo portátil.
Regulagens de temperatura ambiente,
dos alto-falantes na cabine e a iluminação também serão feitas pelo sistema da
Honeywell.
Os dois pilotos terão uma suíte de
aviônicos Rockwell Collins Pro-Line
Fusion com quatro telas de 15,1” com
sistema de visão sintética, EVS- Enhance Vision Sistem, HUD (outra novidade na categoria) entre tantos equipamentos. Nas mãos, pela primeira vez
em um Embraer, os pilotos terão que
comandar o jato por meio de controles laterais e não pelos manches estilo
guidão da BMW S1000RR. Outro diferencial para marcar bem a chegada do
controle fly-by-wire e que desta vez
é completo, nada de ser uma artifício
para acionar um ou outro comando
somente. O sistema recebeu até o
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As imagens não mentem jamais. O futuro
dos produtos da Embraer é claro, sofisticado
e moderno. Feitos na medida para
conquistar novos clientes e se firmar nesse
concorrido segmento da aviação executiva.

prêmio Flightglobal achievementaward pela sua inovação na categoria.
certamente os aviadores vão gostar
da idéia. Para empurrar os novos jatos, um par de turbinas honeywell
hTF7500E com 6.080lbs de empuxo
para o Legacy 450 e 6.540lbs para o
500. Esses motores devem assegurar
um ascensão até o nível 430 em aproximadamente 20 minutos. Segundo a
Embraer, a meta é tornar os dois modelos nos mais velozes da categoria.
Muitos dados serão alterados até que o
primeiro voo do Legacy 500 aconteça no
ano que vem, mas a chegada deles também abre a temporada para uma série de
outras perguntas sobre o que aparecerá
para cobrir o espaço que existe entre o
novo Legacy 650 e o modelo Lineage 1000
que está no topo da pirâmide do catálogo
da Embraer. Seguindo a lógica de fazer nomenclaturas de 50 em 50, há pelo menos
seis espaços em branco para serem preenchidos, isso sem falar do que poderia ser
feito para oferecer um jato que fosse algo
entre um Phenom 300 e um Legacy 400.
Mercado pedindo, é lição de casa para os
engenheiros da Embraer. g

ondeachar
Embraer
www.embraerexecutivejets.com.br

32 | jul • ago | 2010

