edição 28 | MAIO/JUNHO 2011 | R$12,00

www.twitter.com/Revista_High | www.facebook.com/RevistHiGH

WT-9 DYNAMIC

bonito e ainda

voa bem

maio • junho

Gastronomia A influência de MOnet na cozinha
produto A moto no câmbio do dia
Mercado o águia pronto para a açãO                 
Turismo A maior metrópole vista em seus detalhes

SÃO TODOS
BRASILEIROS

livro intitulado “Agora Deus vai te pegar lá fora”. Uma jóia de texto.
Tempos atrás estava querendo fazer à ele uma proposta de editar
um livro sobre a Fumaça. Já havia participado de outro durante
as comemorações do cinquentenário do Esquadrão de Demonstrações Aéreas em 2002 e achava que já estava na hora de fazer
outro com fotos mais bonitas. Um lá me disse que talvez a idéia
não fosse boa, o padre talvez não tivesse uma boa recordação de
militares, melhor chamar outra pessoa. Era uma preocupação válida, apesar do militar hoje não ser a mesma coisa que o militar
daquela época, há muitas pessoas ainda com ojeriza de qualquer
um que vista farda. Mesmo assim ele era a pessoa que eu queria
ver escrevendo nesse projeto. Falei com ele da proposta e mostrei
o livro de 2002. Ele folheou e na parte onde é mostrado o retrato
de cada um dos integrantes ele parou por vários instantes, olhando um por um, nessa hora em que na minha cabeça só aparecia
a palavra f.... ele me sai com a seguinte sabedoria. Ele achava que
os pilotos e mecânicos poderiam ter um perfil de top gun, mas
vendo as fotos ele havia gostado porque, na verdade, eles tinham
é cara de brasileiros. g

No dia 14 de maio a Fumaça fez 59 anos. Show com
portões abertos na base aérea de Pirassununga (SP). Pena
que não deu para ir, mas no dia lembrei de uma boa história. Carlos Moraes eu conheci jornalista, editor da Ícaro – revista
de bordo da Varig - por décadas, mas o bacana é que ele tinha
sido padre. E em plena época da ditadura ele foi preso. Apesar
de nunca ter comentado, esse gaúcho deve ter apanhado um
bocado, regra básica passível para qualquer um naqueles tempos sombrios. As histórias sobre seus dias de cadeia viraram até
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WT-9 Dynamic
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Nós tínhamos que ver para crer.
Quem dissera isto era Rodrigo Scoda, diretor da Edra Aeronáutica falando ao telefone a respeito do Dynamic WT-9 que agora vinha
equipado com winglets. A HiGH já havia voado o WT-9 em 2009, na edição 14,
e a impressão que ficara do bem acabado avião projetado na Eslováquia e trazido e montado no Brasil pela Edra, era de
um modelo com supremas qualidades
de voo, veloz e eficiente como poucos
no mercado de ultraleves avançados.
Com os novos apêndices aerodinâmicos
ele ganharia em muito na qualidade de
voo. Por isso vamos novamente pegar
estrada em direção à Ipeúna, cidade
onde fica a sede da Edra. De cara, o novo
WT-9 aparentemente não mudou muito.
As esguias linhas estão lá e o novo winglet não interferiu com o desenho geral
da máquina. Segundo Scoda não foi feito nenhuma modificação estrutural de
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grande amplitude. As duas vigias na parte posterior do cockpit também ajudam
a visão para trás, facilitando inclusive, a
inspeção de comando de profundor antes do voo. Para cima a perfeição, afinal é
tudo transparente, o único senão é a exigência do uso de boné, óculos escuros e
protetor solar. No painel, tudo muito prático. A chapa que serve de base pode
receber até duas telas de 10 e 7 polegadas do sistema Dynon Skyview (R$ 15
mil extras) que integra TCAS, TAWS, piloto automático, arquivos de cartas de navegação Jeppensen e sistema de visão
sintética da área voada. No exemplar testado aqui, duas telas de 7” Dynon D120,
transponder, rádio, GPS Garmin Aera 500
e alguns instrumentos analágicos. É possível também conectar o seu iPod ou
iPhone via Bluetooth ou por tomada P2,
a boa trilha sonora para passar o tempo
durante o voo está garantida. Pronto,
não é preciso de muitos argumentos a
mais para querer decolar logo. Fogo no
boné do guarda e o Rotax 912 aspirado
dá os primeiros sinais de vida. São 100hp
para carregar 600kg, sendo que o Dynamic tem uma das melhores marcas de
relação peso vazio (310kg) e carga que
ponta de asa, basicamente alguns centímetros na envergadura foram trocados
pela área do winglet. E apesar do mesmo
perfil aerodinâmico o encaixe da asa na
fuselagem é diferente. Na inspeção em
torno do bicho, o bom acabamento ainda se destaca. Todas as frestas e junções
de comandos são revestidas de forma a
melhorar a eficiência aerodinâmica. Não
há nada nele que você fique olhando
com sensação de estranheza. Entrar no
cockpit do WT-9 é fácil, o avião é baixinho e o canopy que abre para frente garante espaço de sobra para qualquer um
se ajeitar confortavelmente. Há a possibilidade de pedir o estofamento dos assentos em três opções, mais ou menos
espessas, adaptando ao uso das pessoas.
Na largura a cabine é bem generosa,
mesmo com o corpanzil maior não há a
possibilidade de aperto na altura dos
ombros. A visibilidade do entorno é fantástica, mesmo sendo um asa baixa é
possível ver a paisagem abaixo com

UMA PEQUENA ALTERAÇÃO NO PROJETO
TROUXE MAIS ALEGRIA NA HOA DE VOAR

A principal diferença do novo
Dynamic está na ponta das asas. Os
winglets além de deixar o avião mais
elegante, serviram para melhorar o
controle e estabilidade lateral.

pode transportar (290kg). Apontado na
cabeceira 13 da pista gramada da Edra é
só colocar 15º de flape e mandar ver na
manete tipo Cessna. O WT-9 acelera rápido e mal dá para esboçar um sorriso que
em menos de 200m, com 40milhas indicadas no velocímetro, o avião já está voando. Com o nariz bem em cima, depois
de tirar o flape aos 500 pés, o avião vai
mantendo uma razão de subida de 950
pés por minuto numa tarde de temperatura amena e nada de turbulência. No
motor, 4.980 rpm com um fluxo de combustível de 27 polegadas e uma velocidade de 85 mph. Caprichando um pouco mais com o motor a 4.960rpm, 26,4
polegadas de fluxo de combustível e
uma velocidade variando entre 68 a 70
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mph dá para manter uma razão de subida de 1.200 pés por minuto. Saindo do
circuito de tráfego de Ipeúna, logo já é
possível colocar o Dynamic para voar em
padrão de cruzeiro. Mantendo o motor a
75% de potência, com 5.250rpm e 25” de
fluxo, o velocimetro indicando 133 nós
(cinco a mais com relação a versão anterior graças aos winglets), o consumo se
mantém, segundo o Rodrigo Scoda, a 20
litros por hora e vai garantindo 6,5 horas
de autonomia. Daria para ir fácil de Ipeúna até Porto Alegre. Se quiser economizar um pouco mais, mantenha 65% de
potência, o consumo cairá para 17 lt/h, a
velocidade será de cerca de 110-120 nós
e você poderá ficar até quase 7 horas voando. Os seus glúteos determinarão o limite de voo. Numa condição ou outra o
que mais impressiona é o baixo nível de
ruídos na cabine. O Rotax 912 é sabidamente muito bom nesse quesito, mas a
aerodinâmica e a construção do WT-9
ajudam muito, o próprio Super Petrel LS
feito pela EDRA sequer chega aos pés da
condição encontrada no Dynamic, e
olhe que o anfíbio tem motor traseiro e
com a hélice virada para trás. Vale lembrar que bom espaço de cabine e silêncio diminuem a fadiga de quem está pilotando, aumentando a segurança de
voo. Visto a questão de qualidade de voo
de cruzeiro, passamos para a demonstra-
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ção de voo planado. Colocando o motor
do Dynamic para girar a 3.300rpm e
mantendo o nariz levemente elevado, a
velocidade se estabiliza a 65mph e a razão de descida varia de 350 a 450 pés por
minuto. Imagine essa calmaria na hora
do pouso. E nesse cenário começa a aparecer a vantagem do winglet. O Dynamic
se mostra muito estável, colocando-o
em curva não é sentido nenhum tipo de
desgarrada, há pouco trabalho de pedal
para manter centrada a bolinha de derrapagem. Vale lembrar que o dia estava
sem rajadas de vento. Trazendo o comando de manche mais para o peito é o
momento de ver como se comporta o
novo WT-9 nos estóis. Se a versão anterior já era mansa como o Garfield esse é
– no bom sentido - pior ainda. O WT-9
tem três posições de flape, 15º, 25º e 38º
além da recolhida. Sem motor as velocidades até a perda de sustentação foram
anotadas de 52nós a 33nós, sendo que o
número mais alto foi conseguido mais
por ter aliviado o manche um tanto prematuramente, daria para manter o avião
voando sem flape e motor com uma
marca mais baixa. Com 4.000 rpm no
motor as velocidades de estol variaram
de 36nós até os 30nós e em todas as
ocasiões o comportamento foi soberbo.
Nada de quedas de asa mesmo deixan-

Fácil de ser pilotado, o WT-9 pode
ser uma excelente opção para quem
precisa de um transporte com baixos
custos de aquisição e manutenção.

do o nariz escorregar para o lado por
conta do torque de motor. E se sem potência era só aliviar um pouco o manche
para o WT-9 voltar a voar, com motor o
seu comportamento era de seguir adiante, um teco a menos de força no manche
e ele ia recuperando sustentação. Mais
uma vez os winglets trabalharam para
deixar as reações do WT-9 muito previsíveis em termos de estabilidade. Parece
um trem de tão nos trilhos. Indo para o
pouso parece que tudo é mamão com
açúcar. Mais adaptado com os comandos de compensador e flape, o primeiro
tem inúmeras possibilidades de posicionamento com um manicoto passeando
por uma grelha e o segundo é trabalhado com uma espécie de manete destravada por gatilho e correndo por uma
canaleta (este poderia ser um tanto mais
fácil de acionar, a posição de flape à pleno poderia ficar um pouco à frente de
onde está, mas acostumando tudo fica
fácil), o WT-9 é fácil de conduzir para a
pista. Trimando o avião com nariz levemente em cima e deixando ele se estabilizar numa final com 65 milhas no velocímetro, com todo flape em baixo, a pista
se aproxima calmamente. A manete de
potência tipo agulha está bem regulada,
o acionamento é leve e preciso tanto nas
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correções pela rosca milimétrica como a
empurrando ou trazendo de uma vez,
facilitando qualquer intervenção de motor na rampa de descida. Passando a cabeceira é só deixar o nariz um pouco
mais a cima do horizonte, sem ficar dando aquelas bombeadas no manche que
o toque no solo acontece com firmeza.
Em menos de 180 metros é possível parar a máquina e olhe que o acionamento
do freio é por alavanca na mão e não nos
pés. De volta ao pátio da Edra é hora de
fazer contas. A partir de R$ 230 mil reais
você consegue ter um WT-9 Dynamic,
dependendo do padrão de equipamentos que vá colocar, calcule R$ 25 mil a
mais (um paraquedas balístico BRS sai
por R$ 12 mil). A conta pode ser paga em
até 8 vezes e no final você vai ter um
avião que para ser mantido e utilizá-lo
bem, vai precisar de cerca de R$ 1.400,00
por mês. Um BMW série 3 pode ser mais
caro que isso, dependendo de onde
more, até um Honda Accord V6 pode
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custar relativamente igual. O fabricante
ainda tem a versão com trem retrátil, mas
na ponta do lápis, as vantagens não são
muitas. Essa versão pesa 25kg a mais e
embora a velocidade de cruzeiro seja um
pouco maior, ele atinge 140nós, o tanque de combustível é menor, o alcance
acaba ficando um pouco mais restrito e a
manutenção é mais complexa. Para aviões que voam nessa faixa de velocidade,
até os 170 nós, o trem de pouso fixo trabalhado com uma aerodinâmica mais
apurada tem se mostrado mais eficiente
do que sistemas de trem de pouso retráteis, vide exemplos como Cirrus ou Cessna Corvalis. Na nova versão do WT-9 Dynamic, os winglets deixaram o que era
muito bom melhor ainda, uma verdadeira referência na classe e o custo benefício
bem positivo só poderia resultar nos números de vendas. A Edra tem colocado
20 Dynamic no mercado brasileiro ao
ano e só não coloca mais por que os eslovacos não querem abrir mão da qualidade de fabricação por algum fluxo ligeiramente maior de vendas.

FICHA
TéCNICA
WT-9 Dynamic
Fabricante: Edra Aeronáutica
Preço: A partir de R$ 230 mil
Motor: Rotax 912S de 100hp
Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro
Envergadura: 9m
Comprimento: 6,40m
Capacidade dos tanques: 125 lts
Peso vazio: 310kg
velocidade de cruzeiro: 133 nós
Teto de serviço: 12.000 pés

turismo

TRABALHANDO PELA

Texto E Fotos: Marcio Jumpei

COMUNIDADE
Parece coisa de sonho. Daqueles que
você acorda e imagina que ainda está
sonhando. Você olha para os lados
e vai ver que a tranquilidade mora
atrás dos primeiros morros do Vale
do Paraíba. Sensação depois de rodar
poucos quilômetros da estrada que
liga as cidades de Caçapava e Monteiro Lobato, bem próximo à São José
dos Campos. O caminho é conhecido
por Estrada do Livro porque já no
seu início, depois da curva, há o sitio
de 141 anos aonde Monteiro Lobato
morou e serviu de berço para a Emília, Jeca Tatu, Tia Anastácia e todos os
sonhos de uma molecada que ainda
está por aí. Ali perto havia também o
Irerê, restaurante de decoração rústica
mas comida boa de fazenda. Fechou
não se sabe o porquê, mas não importa, a caminhada está sendo feita de
olho em morros, sentindo para onde o
vento vai e volta. Deve ter sido mais ou
menos assim que um grupo de amantes do voo a vela fez há 30 anos, quando buscavam um lugar para formar
uma comunidade diferente e acharam
a fazenda onde hoje está a Associação
Recreativa Centro de Voo a Vela Ipuã.

Portaria, ruelas gramadas, uma grande
sede com restaurante, piscina e sala de
jogos. Por enquanto nada diferente de
qualquer clube de campo, mas os primeiros sinais de que o lugar é singular
vem dos assovios no céu. É só virar a cabeça para cima, e olha como ele aparece majestoso. Tem um planador ali num
céu tinindo de azul com a brisa gelada
de outono, condição não tão ideal para
esse esporte, mas que serve perfeitamente para dar as boas vindas a quem
nunca voou ao sabor do vento. Ver
planador voando no Vale do Paraíba é
coisa antiga, o Aeroclube de Voo a Vela
CTA (CVV CTA) existe desde 1957 e foi
formado junto com o ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com ele os engenheiros podiam exercitar na prática,
o que era aprendido nas salas de aula.
Até os anos 80 sua base operacional era
no aeroporto de São José dos Campos
mas com o crescente movimento da
aviação maior, veio a necessidade de
buscar um novo endereço. O sossego
do voo a vela não combina com o ruído
de turbinas na decolagem. Depois de
uma busca que durou um ano e meio,
muitos vôos com simulações de pouso, um grupo de 33 pessoas lideradas
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com avisos de venda. Para entrar no
CVV há quatro planos básicos feitos em
cima do valor de uma jóia que vale cerca
de R$ 1.400,00. Para quem já é piloto de
planador formado em outro lugar e tem
mais de 25 anos paga-se o valor cheio.
Para quem deseja se formar no CVV, mas
é maior de 25 anos paga-se metade do
valor cheio. Essa condição também vale
para quem já é piloto só que tem menos
de 25 anos. E quem tem menos de 25
anos e deseja se brevetar no CVV o valor
a ser pago é de ¼ do valor cheio da jóia.
Para se ter uma base, para aprender a pi-

pelo engenheiro aeronáutico Olímpio
Sambatti fincou o pé então no terreno
da até então fazenda Ipuã e começaram
a construir um novo ninho para os seus
planadores. E bem dizendo, alertado oitocentas vezes por Rodrigo de La Fuente,
presidente da associação, o lugar não é
um condomínio aeronáutico, apesar das
casas ao redor da pista levarem a essa
conclusão. É uma associação recreativa
que tem uma pista e hangares ao invés
das estruturas normais de um clube. A
associação e o clube de voo a vela são
irmãs, instituições independentes, uma
convivendo dentro da estrutura da outra. O campo também serve de refúgio
para algumas outras aves raras. Tem Luscombe recém reformado, tem RV com
pintura de F-16 e tem o Bonanza mais
antigo do país morando lá. Ralph Correa,
presidente do CVV CTA, diz que como o
voo a vela é um esporte individual mas
que requer um esforço coletivo (tem
muito o que empurrar, carregar, montar
e desmontar), as novas instalações serviram também para agregar melhor a
família, namorados e namoradas nesse
ambiente. Ipuã funciona como uma instituição sem fins lucrativos, tem muito
trabalho voluntário, e como um clube,
há o titulo que cada um pode adquirir
sendo que cada novo integrante deve
ser convidado. Na miúda, estima-se que
este possa valer entre R$ 50 mil a R$ 500
mil, existem 144 títulos, e vez ou outra,
há algum que possa ser comprado de
pessoa para pessoa. Recentemente, no
mural da sede havia, alguns bilhetes
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A ESSÊNCIA do vOO encontra um espaço que é só seu.

Rotina de todos os finais de semana
em Ipuã. Ver avião decolar e saber que
por muito pouco, é possível saber
o que é a felicidade de voar.

lotar calcule mais ou menos R$ 10 mil de
gastos gerais por um período de 12 a 15
meses. Alguns gastam isso em jantares.
Entre alunos e sócios a turma do CVV
conta com 80 integrantes que por ano
realizam uma média de 1.500 pousos e
decolagens. Na frota estão três rebocadores, sendo 2 PA-18 e um AeroBoero,
dois motoplanadores Ximango, três planadores biplace de instrução (2 ASK 21 e
um Neiva B) e três monoplaces de treinamento (1 Jantar e 2 Junior). Luis Carlos
Affonso, um dos grandes nomes da engenharia da Embraer, responsável pelos
novos programas da companhia é uma
personagem que retrata bem o espírito
dessa comunidade. Apesar de sua função dentro do gigantismo da empresa,
sua rotina não deixa de lado essa ligação
com a essência do voo encontrado em
Ipuã. Está lá ele, segurando a ponta de

21

turismo

colinas. Na primavera e no outono geralmente são encontradas as melhores
condições para o voo. No verão chove
demais e no inverno tem pouca atividade convectiva. É subir e descer somente.
Há uma área designada a 4km distante
do campo que está sendo formalizada
junto as autoridades aeronáuticas para
ser usada pelo planadores. Ela fica entre Ipuã, Tremembé e Monteiro Lobato,
sempre ao norte do Rio Paraíba e com
limite de 7.500 pés de altitude. Espera-se que assim, o bom convívio entre os
planadores e o tráfego normal nos arredores de São José dos Campos e no corredor do Vale do Paraíba seja preservado.

asa do planador, durante o reboque até
a cabeceira da pista. Ele nos contou que
a Embraer vem mantendo um acordo
com o CVV premiando funcionários, independente da função, que se destacam
de uma forma ou outra no seu cotidiano,
com um par de vôos de planador. Em
um ano e meio, cerca de 80 pessoas já
passaram pela experiência. Dentro desse
grupo, quatro receberam uma bolsa de
50% de desconto no curso para se formar piloto e estão fazendo com um belo
sorriso no rosto. E realmente, depois que
o canopy de qualquer um dos modelos
se fecha e o silêncio cobre tudo em sua
volta, é corriqueiro uma sequência infindável de sorrisos. Ainda mais depois da
decolagem, quando cessa o ruído proveniente das rodas, se quiser ser mais
exigente, a perfeição vem depois que é
desconectado a corda que liga o planador ao rebocador. Aí tudo se torna maravilha. Um voo delicado onde todos os
problemas ficam e devem ser mantidos
para trás. Lá em cima a sua função é sentir e se deliciar com o voo, numa mistura
de técnica com instinto para saber aonde está aquela térmica que vai prolongar
a sua permanência no ar. Os morros ao
redor de Ipuã, se restringem um tanto as
opções para os pousos fora do campo,
garantem condições ímpares para o voo
a vela. Tem a boa formação de ondas
estacionárias, as térmicas e os vôos de
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Mapa de rotas
Melhor época:
As meias estações sempre são melhores
para voar de planador, todavia como a Região é forradas por morros, a incidência de
nevoeiros pela manhã pode atrasar os trabalhos. O agendamento dos vôos é até as
quintas feiras quando é organizada toda a
escala de vôos.
Como ir:
A Estrada do Livro liga Caçapava à Monteiro Lobato, é uma via de mão dupla, simples
e em alguns trechos requer atenção com
desníveis de asfalto maiores que o desejado. Pelo menos o tráfego não é intenso.
DICA DO PILOTO:
A pista é achada como Caçapava/Fazenda

Centro de Voo a Vela Ipuã no Rotaer (SDIP
23º02’36”S/045º46’32”W), e apesar de ter
1.200m de grama, 600 metros são oficialmente utilizáveis. Como há morros e plantação de eucaliptos nas duas cabeceiras
(08-26), o ideal é chegar um pouco alto e
fazer uma rampa um tanto íngrime. Fora
isso o estado da pista é ótimo.
Endereços:
Aeroclube de Voo a Vela CTA
Aeródromo Fazenda ipuã
Estrada Caçapava – Monteiro Lobato, KM 7
(12) 3944 4177
www.vooavelacta.com.br
aeroclube@vooavelacta.com.br

Não deve ser difícil, na Alemanha, a Terminal Munique, um dos grandes centros
de tráfego aéreo europeu, convive muito
bem com seis clubes de voo a vela em seu
redor. Coisas de costume histórico. No final da época da guerra fria, quando ainda
existia o Muro de Berlim, enquanto que
no Brasil a frota ativa de planadores era de
215 exemplares, só na Alemanha Ocidental, que possui área equivalente ao estado
de São Paulo, a frota deles era de 5.200
planadores. De uma forma ou outra, já há
o estudo em equipar os planadores de
Ipuã com transponder e rádio. Itens que
são sempre discutidos nas reuniões de
debriefing, ao final do dia, quando tudo é
esmiuçado e serve também para aumentar esse consciente coletivo de uma comunidade que trabalha em torno de um
único objetivo, ter uma melhor qualidade
de vida por meio da aviação. g
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COM O PÉ NA AREIA
A rede W Hotels Worldwide apresentou o hotel-condomínio The Residences em West South Beach (Miami). É o 31º empreendimento hoteleiro do grupo, tem todos os 408 apartamentos (parte deles funciona somente em padrão hotel) com vista para o mar e o design
combina, segundo a empresa, elementos de arquitetura orgânica com estilo contemporâneo para dar um estilo Art Decó. O tamanho dos apartamentos varia de 53m2 a 278m2 com
opções de um a três domritórios e a W Hotels também disponibiliza um completo serviço
de atendimento ao residente que vai desde o auxílio em compras nas mais exclusivas lojas
de South Beach a contratação de um jato particular.
No novo endereço também funciona o lounge The Wall capitaneado pela dupla Nicola
Siervo e Karim Masri (Mokai e restaurante Quattro) e pelos irmãos Francis e Eric Milon (Masion, Set em South Beach). No térreo funciona o restaurante Mr. Chow Miami que debuta
na Flórida, a gastronomia chinesa desse que é um dos melhores endereços no mundo está
em ala com o Soleá de cardápio mediterrâneo. E sim , há o Spa Bliss que para os residentes
e hóspedes oferece o serviço BIP – Blis Important Person que garante prioridade em resevas e exclusiva amostra de produtos Bliss nos quartos.

pras
W South Beach
2201 Collins Avenue – Miami Beach – Florida
tel.: (305) 938 3000
www.wsouthbeach.com

UM DÉCADA DE BRILHO
LHO

FOTO FÁCIL

Neste ano a joalheria dinamarquesa pandora comemora os 10 anos
de um de seus ícones, o bracelete com charms. Os charms são feitos
em formatos variados e trabalhados a mão podendo ser encontrados
em ouro,ouro com brilhantes, murano ou prata de lei entre alguns
dos acabamentos. Já os braceletes são confeccionados em ouro
amarelo, prata de lei e couro. Para esta comemoração a Pandora
lançou uma série especial com o charm em ouro e diamantes.
Preço: R$ 2.150,00
Pandora
Tel.: (11) 3081 3301

A Angel está trazendo para o Brasil a câmera compacta
Nikon Coolpix L120. Ela tem zoom ótico 21X mas que
ao mesmo tempo pode fazer fotos a apenas 1cm de
distância, sistema estabilizador de imagem VR e trabalha
com sensibilidade ISO de 400 até 3200 e sensorde 14MP,
garantindo versatilidade e qualidade de imagens mesmo
em locais com pouca luz. Ela também faz vídeos em HD.
Preço R$. 1.400,00
Angel Equipamentos Fotográficos
Rua 7 de Abril, 125 loja 29-31
Tel.: (11) 3257 3498 e 3259 5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

BELEZA ETERNA
CHAMADA ECOLÓGICA

A Avon lançou a linha Platinum do já conhecido cosmético anti-idade
Renew. São três produtos, o Renew Platinum Sérum Concentrado
Anti-Idade, o Renew Platinum Dia Creme Anti-Idade FPS 25 e o
Renew Platinum Noite Creme Anti-Idade. Todos utilizam a tecnologia
Paxillium que estimula a produção da Paxilina, proteína que regula a
formação de citoesqueleto, sistema de filamentos protéicos essencial
para o formato da célula, que por sua vez vai atenuar os principais
sinais de envelhecimento. Os novos produtos foram desenvolvidos
especialmente pata pessoas com mais de 60 anos ou com sinais
avançados de envelhecimento.
Preço sugerido:
Renew Platinum Sérum Concentrado Anti-Idade, R$ 148,00
Renew Platinum Dia Creme Anti-Idade FPS 25, R$ 78,00
Renew Platinum Noite Creme Anti-Idade, R$ 78,00)
SAC AVON : 0800 708 2866
Acesse o folheto virtual da Avon: www.folhetoavon.com.br

Boo é o nome do protetor para iPhone desenvolvido
pelo estúdio Casco feito em madeira ecológica,
feitas artesanalmente e apesar de terem estampas
predeterminadas, podem receber um nível maior de
customização. O apetrecho é encontrado na loja conceito
Choix que reúne e mostra peças com novas tendências
em moda, design, fotografia, música e arte.
Preço: R$ 149,00 para o iPhone 3G
e R$ 169,00 para o iPhone 4G
Choix
Tel.: (11) 2649 4265
www.lojachoix.com.br

DO ALTO DA SERRA
O VALOR DO TEMPO
A Maison suíça Baumer & Mercier que comemorar os seus 180
anos de existência atuando de forma mais presente no mercado
brasileiro. Para isso estão trazendo ao país versões redesenhadas
das linhas feminina Línea com caixa com 27 ou 32mm
de diâmetro e da masculina esportiva Capeland, com pulseira
de couro de vitelo e caixa em versão em aço ou ouro rosa de 18
quilates. E até o final do ano, os modelos elegantes Classima e
Hamptom também estrão disponíveis no mercado brasileiro.
Preço sob consulta
HStern
www.hstern.com.br
SAC 0800 022 7442

O Basalto é o segundo produto da Vinícula Pericó oriundo das altitudes e
da neve da serra catarinense de São Joaquim. Elaborado com 60% de uvas
Cabernet Sauvignon e 40% de Merlot é complexo, estruturado e indicado
carnes vermelhas, de caça, pratos típicos brasileiros como a feijoada ou de
cozimento lento feito a rabada, costela ou barreado.
Preço sob consulta
Pericó
www.viniculaperico.com.br

Sapatinho de cristal
Uma linha de sapatos perfeita para todas as Cinderelas de
plantão. A Ferri lançou seis modelos especiais com desenho
desenvolvido com cristais Swarovski, entre eles estão este scarpin
de cetim com 1.850 cristais cravejados e uma versão mais ousada
em camurça com 12 cristais aplicados em salto feito de acrílico.
Preço sob consulta
FERRI
Shopping Higienópolis – Piso Vilaboim.
Av. Higienópolis, 618, Higienópolis - Tel: 3823-2578
Shopping Morumbi – Piso Lazer.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Brooklin - Tel: 5181-1156
Shopping Villa-Lobos – Piso Pinheiros.
Av. Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros - Tel: 3024-3795
www.ferricouros.com.br

Sempre quentinho
A coleção Outono/Inverno 2011 da grife de moda
masculina Zapälla apresenta esse casaco de couro
todo forrado com pele sintética produzido nas
cercanias de Montevidéu no Uruguai. O casaco pode
ser encontrado com exclusividade nas araras da
Zapälla no shopping Cidade Jardim em São Paulo.
Preço: R$ 1.899,00
Zapälla Shopping Cidade Jardim.
Av. Magalhães de Castro, 12.000, 1º andar
São Paulo - Tel.: (11) 3552-3110
www.zapalla.com.br

Uma conversa segura
O livro Além dos Manuais de Nelson de Souza Taveira mostra a partir
de diálogos entre pilotos diversos assuntos referentes a segurança de
voo, tanto no segmento civil como o militar. No texto estão análises de
diversos acidentes que aconteceram no Brasil e exterior com principal
atenção aos casos onde houve o fator humano foram de relevância para os
acontecimentos. Nessas análises estão discutidas limites de aerodinâmica,
estruturais e de propulsão de uma aeronave. Leitura obrigatória para quem
está começando a carreira de aeronauta como para os mais experientes.
Preço: R$ 45,00 + o frete
Vendas pelo site www.somoseditora.com.br
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Texto e Fotos: Marcio Jumpei

AgustaWestland AW119Ke Koala

VIRANDO

CISNE

Nem tão visto quanto outros modelos
da marca, o Koala ganha válidos
atributos em sua nova versão.

ensaio em voo

Do heliponto no topo de um prédio o
piloto está à espera dos passageiros
para mais um vôo. Chegar e sair desse
jeito pode parecer corriqueiro para a
maioria dos paulistanos, nessa cidade
o número de lajes com estrutura para
esse tipo de operação passa das três
centenas enquanto que em lugares
como Nova Iorque você faz a conta
usando os dedos de uma mão. Entretanto, por mais normal que possa ser, quando os passageiros chegam e juntos formam
uma comissão de frente digna de campeonato de sumô, não há piloto que deixe de
coçar a testa pensando o quanto de combustível poderia ter deixado de colocar no
tanque para ter uma margem maior no limite de peso a ser embarcado, ou melhor,
o quanto de potência extra sua máquina
poderia ter no motor para garantir uma
vida mais sossegada depois de sair de cima
do edifício. Para complicar ainda mais a
vida, você pode colocar nesta história um
termômetro indicando mais de 27ºC e algumas rajadas de vento em parte provocadas pelo labirinto formado pelos muitos
prédios vizinhos. Nessas horas é que o tal
do termo conjunção de fatores, aquele tão
famoso em aparecer nos relatos de acidentes aéreos, vem à mente. Todos a bordo,
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O destaque do novo Koala Ke
é o seu rotor principal, de massa
maior tirado do irmão A109S
Grand. na página ao lado,
o interior, 30% maior se
comparado a outros helicópteros
monoturbina leves do mercado.

motor acionado e surpreendentemente ao
puxar o coletivo, o helicóptero decola em
frente saindo como se estivesse vazio. Com
1.002shp de potência (872shp em regime
de uso contínuo) na turbina Pratt & Whitney PT6B-37A que leva nas costas, toda
essa matemática se torna fácil para o AgustaWestland A119Ke Koala. Esse helicóptero
é a versão aprimorada do Koala lançado
em 1994 e que começou a ter uma boa
aceitação aqui no Brasil por conta da potência disponível no motor e pelo tamanho
de cabine, cerca de 30% maior se comparado com outros modelos de monoturbina
leves que existem no mercado. Entretanto,
um acidente com um exemplar em 30 de
agosto de 2004 foi determinante para que
a sua aceitação fosse menor do que é atualmente no Brasil. Naquele dia, logo após
uma decolagem, o sistema de controle de
combustível de um Koala começou a sofrer
instabilidades fazendo que a turbina funcionasse de forma erronea com diversas
oscilações de entrega potência. O pouso
de emergência em um estacionamento de
uma empresa num bairro na periferia de
São Paulo foi eminente. Por um azar, o terreno era na beira de um barranco, fazendo o
helicóptero ficar penso e escorregar, batendo as pás do rotor no solo até se escorar na
cerca ao lado da calçada. Perda total da máquina, mas por sorte, sem vítimas fatais. A
falha do sistema de alimentação foi comprovada em testes de bancada e a perícia
também detectou óleo em partes da turbi-

na Pratt & Whitney aonde isso não deveria
acontecer. O longo processo jurídico que
se seguiu, fechado de forma surpreendente livrando o fabricante tanto do helicóptero como da turbina da responsabilidade
pelo ocorrido, restando ao proprietário o
ressarcimento apenas do componente defeituoso e mais outros acidentes com causas semelhantes – e com vítimas fatais –
serviram para que a venda do Koala não
decolasse no Brasil como deveria. Se os
problemas que causaram o acidente foram
resolvidos, ao mesmo tempo, a AgustaWestland tratou de aprimorar a sua máquina lançando em 2008 a nova versão então
batizada de A119Ke – Koala Enhanced. Um
novo rotor principal, do mesmo tipo que é
usado no biturbina A109S Grand foi colocado no lugar do que era utilizado até então.
O novo conjunto é 44 kg mais pesado, 11kg
em cada pá, tem mais massa, e solucionou
uma questão que incomodava os pilotos
do Koala antigo. Em dias turbulentos, por
conta do rotor muito leve, o helicóptero tinha tendência a oscilar muito a RPM gerando limitações de manobra. Na sessão de
fotos, o comandante Maurici que acompanhou o voo, comprovou que não houve
nenhuma oscilação de RPM, mesmo com
as diversas e exigentes manobras de posicionamento feitas, situação impossível para
o modelo antigo. Com o novo rotor o Koala
ganhou em inércia, melhorou a autorotação e voa a cerca de 5 nós mais rápido que
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o antecessor. As operações em dias quentes ficaram mais tranquilas. E o trabalho de
pé e mão melhorou, o helicóptero agora
faz curvas de maneiras mais firme do que o
antigo. Ele também vibra menos nas transições de vôo em cruzeiro para o pairado.
Segundo Cleber Mansur, o piloto com mais
experiência no comando da máquina anglo-italiana no país, o conjunto de quatro
pás ainda vibra, mas sabendo como fazer a
transição, o efeito pode ser amenizado. A
dica é aproximar com nariz para cima e próximo ao pouso, puxar o coletivo antes de
nivelar o helicóptero e não chegar pendurado no rotor principal. Pouso mais com
deslocamento horizontal ao invés de ficar
abusando numa movimentação vertical. O
Koala também samba menos no vôo de
cruzeiro se comparado com um Helibras
Esquilo, que tem esta característica típica
de voo, principalmente se o seu tanque estiver pela metade. No Koala esse efeito não
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Abaixo o enorme porta malas que ocupa basicamente todo o cone
de cauda. O painel com uma suíte de aviônicos bem completo
e integrado está na página anterior. O Koala Ke usa da potência de sua
turbina de 1002shp para se destacar entre o segmento repleto de opções.
existe por conta da distribuição de 870lts
de querosene em até cinco células que podem compor o tanque de combustível.
Outro detalhe, o esqui do novo Koala é
maior, os tubos estruturais traseiros tem sistema de flutuação, semelhante ao que
existe no Bell 407, melhorando o amortecimento. O novo conjunto deixou o nariz do
helicóptero dez centímetros mais alto aumentando segurança no seu entorno. Nas
palavras do Mansur, não há outro monoturbina leve do mercado que faça o que o Koala faz. De um modo geral o Koala Ke é um
helicóptero que não necessita fazer muita
conta para voar. É possível sair com 1 piloto
mais 6 passageiros, tanque com 4 horas de
autonomia e 150 kg no enorme bagageiro,
que os mais maldosos acham que seria
perfeito para levar a sogra, sem entrar nos
limites da máquina. Com 2.850kg o Koala
Ke decola com os instrumentos no verde.

No antigo o batente acontecia com
2.720kg. Para os pilotos, a cabine de comando lembra bem um carro esportivo
italiano, isso quer dizer que o espaço é exíguo. Se os dois ocupantes forem parrudos,
eles vão ficar se batendo na altura dos ombros. Para os passageiros, se a configuração
dos assentos for no tradicional club seat
executivo, com os dois trios de poltronas
viradas frente à frente, os joelhos de todos
vão disputar o melhor lugar, situação semelhante de outros modelos Agusta da
família A109, mas de qualquer forma, a
condição é melhor do que a encontrada
por exemplo no Bell 407. Se colocar as fileiras todas viradas para frente essa questão
não existe. Pelo menos, o pé direito é suficiente alto até para quem joga basquete e
na largura, o Koala é imbatível. As grandes
janelas garantem uma sensação de maior
espaço. Se a utilização do helicóptero for
em serviço para-público, o Koala é capaz
de acomodar até duas macas, dois médicos e todo o equipamento para o resgate
aéreo. Essa condição foi crucial para que a
polícia militar de Santa Catarina escolhesse
o modelo. Goiás também, compraram 3 e
distribuíram entre os Bombeiros, Polícia Civil e Militar. Outro fato, o Koala é derivado
do A109C biturbina, herdando o duplo sistema hidráulico e o piloto automático já de
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fábrica. Sua velocidade também melhora a
condição de uso em missões mais longas.
No total, a frota desses monoturbinas no
Brasil é de 8 aeronaves sendo que ainda
existe um da versão antiga. Segundo José
Eduardo Ippólito Brandão, da Ocean Air
Táxi Aéreo, que representa a AgustaWestland no pais, o uso do Koala Ke, que na sua
versão executiva vale cerca de US$ 3,6 milhões (preço FOB), pode encontrar melhor
espaço dentre os proprietários que nem
sempre necessitam voar por instrumentos
e não precisariam, por exemplo, de um
Agusta A109E Power, modelo da própria
casa e que se você for ver, faz missões semelhantes. No manual, o Koala tem maior
autonomia em 18km enquanto que o Power é 32km/h mais veloz em regime de
cruzeiro. Mansur diz que no dia a dia, dentro da família A109 o único que acompanha o Koala Ke em velocidade é o GrandNew, o Power ficaria para trás. Se falarmos
em custos diretos operacionais você pode
anotar cerca de US$ 890,00 para o Koala
ante US$1.200,00 em média considerado
para o Power e claro, este tem um motor a
mais, que para alguns proprietários é condição sine qua non para embarcar. Mas segundo Mansur, no Power é preciso ficar fazendo contas para fazer o mesmo perfil de
missão que o seu Koala faz. Questão de escolha para antes do voo então. g

ONDE ACHAR
Ocean Air Taxi Aéreo
Tel.: (11) 2089 8020
www.oceanairtaxiaaereo.com.br

FICHA TéCNICA
AgustaWestland A119Ke Koala
Fabricante: AgustaWestland
Preço: US$ 3,6 milhões (FOB)
Motor: 1 Pratt&Whitney PT6B-37A
de 1002shp
Capacidade: 1 ou 2 pilotos + 7
ou 6 passageiros
Diâmetro do rotor principal: 10,83m
Comprimento: 12,92m
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Capacidade dos tanques: até 870l
em cinco células
Velocidade de cruzeiro: 139 nós
(257km/h)
VNE: 152 nós (282km/h)
Alcance máximo: 954km
Peso vazio: 1.455kg
Peso máximo de decolagem:
2.850 com carga interna 3.150kg com
carga externa

turismo

História
Texto: Eduardo Baskertin Fotos: Marcio Jumpei

Paulistana

turismo

Há alguns anos, durante as
madrugadas, dava para ouvir um Schweiser 300 indo e
vindo na noite de São Paulo.
Dava para perceber porque o ruído é
diferente do Robinson R-44 ou R-22,
mais compassado, mais grave. A boa
era descobrir quem estava voando à
aquela hora, serviço de rastreamento de veículos não era, esses usavam
R-22. Diz a lenda que era um senhor
que gostava de fazer o sobrevôo, ele
mesmo pilotava. Gostava de ver as luzes da cidade e só quem já o fez, sabe
que a noite de São Paulo lá de cima, é
impagável. Esse senhor também gostava de golfe e ia jogar chegando pelo
ar. É de cima, no sobrevoo, que é possível ver como o hábito de usar o helicóptero está tão enraizado no cotidiano
do paulistano. Tem até noiva indo – ou
fugindo – ao casamento de helicóptero.
Em certos bairros, em alguns pares de

Do alto a cidade dos helicópteros é opulenta. mas
basta desembarcar para desfrutar das suas surpresas
quarteirões, o número de helipontos é
maior que o de paradas de ônibus. Em
meia hora no trânsito dessa cidade dá
para entender o porquê. Voar de uma
reunião para outra é fato corriqueiro,
fazer romance nos ares nem tanto. Em
São Paulo dá. É chegar no Campo de
Marte, sentar com o seu par numa sala
vip - champagne por favor, para tirar
qualquer tensão – e embarcar para um
roteiro que nem em Paris existe. A Helimarte é quem oferece o pacote NightAir
(R$ 1.890,00) com sobrevoo noturno
de 17 minutos sobre os principais pontos da cidade e pousada no Hotel Sofitel
bem ao lado do Parque Ibirapuera. Lá
os espera o jantar no restaurante francês
P. Verger (vinhos são cobrados à parte)
e a suíte com as camas do conceito MyBed, que com um conjunto de futons e
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travesseiros de plumas de ganso eleva
a palavra conforto a níveis quase que
incomparáveis. De manhã, o dejejum
no restaurante Aquarelle e a surpresa
de ver o seu carro parado em frente ao
Sofitel, cortesia do pacote, pronto para
te levar embora apesar da vontade de
ficar mais um pouco. Pudera, o Sofitel
é exemplo de onde ficar com padrão
internacional na cidade. O estranho é
pensar como a cidade dos helicópteros,
maior metrópole da America do Sul, é
ainda sub-dimensionada em termos de
hotelaria. Não há quartos para tanta
gente. Desde a sacoleira que madruga
nos bairros do Bom Retiro ou do Brás
buscando os preços módicos da roupa
que vai levar para fazer sucesso na sua
cidade, passando pelo bando de pessoas que visitam uma das muitas feiras
de negócios (a cada três dias tem uma
nova), ao executivo sênior, que desembarca no heliponto no topo do prédio,
faltam camas para todo esse povo, mesmo que na cidade tenha todo o padrão
de acomodação. Curiosamente, não
existe por exemplo, um hotel de perfil de
roteiro de charme, pequeno, exclusivo.
Do alto do heliponto, São Paulo visto de
longe, de cima, é grande, opulente e
provoca medo. Tem sua beleza, mas ela
só permite que você apaixone-se chegando para conhecê-la bem de perto.
Hora de pousar, porque é na conjunção
de minúsculos elementos, importantes na
rotina de cada paulistano, que essa cidade se mostra mais claramente. Todos
aqui tem a sua padaria preferida, com
o melhor pão francês, a banca de jornal
com o jornaleiro da melhor conversa, o
pastel mais sequinho. É isso que faz a

cidade ter esse ar de ame-a ou deixe-a.
Nela há a maior das padarias do Brasil, e desculpem, mas não há lugar no
mundo que tenha as padarias e os pães
deste lugar. Pois bem, num novo endereço funciona então a maior de todas.
A bandeira é St. Etienne, que já tem
outros pontos na cidade. Esta funciona
24 horas e em 1.500m2, espalhados
em quatro andares perto do Parque Villa
Lobos, você pode desde comer sushi na
madrugada como achar um tipo de pão
diferenciado. Pão de forma australiano
(R$ 18,00 o quilo) com toques de mel
e cevada, pavês variados (R$ 5,50)
e sim, nessa padaria tem pão francês
(R$ 8,50 o quilo), e dos bons, porque
não adianta nada uma padaria ter um
monte de coisas se o pão diário não
seja bom. Só não exija aquele clima inti-
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No alto o Gijo das linguiças
e os bolinhos de arroz integral
do Platibanda. À esquerda os
quitutes do São Pedro São Paulo
que serve de moldura ao
nosso Citroën Aircross.

mista de papo de balcão, não há espaço para tanto no gigantismo do estabelecimento. Isso você consegue de outra
forma, em outros logradouros, e sim, vamos envolver a comida e a bebida nessa conversa. Paulistano é um cidadão
que fica de olho na boa mesa e procura
o que tem de melhor. Bairrismo ou não,
aqui tem a melhor linguiça do mundo.
Isso quem diz é o comendador Luiz Trozzi, o Gijo, que desde os 8 anos já trabalhava para o pai no mesmo ramo, e
hoje aos 79, continua atrás do balcão
de sua micro loja fincada há 60 anos
no bairro da Vila Mariana. E teve que
caprichar, pois quando era novo, o pai
lhe deu o primeiro comércio de linguiças
com a condição de mantê-lo próspero.
Se fechasse, as portas de casa também
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não estariam mais abertas à ele. Lugar
pequeno mas com tantas histórias. Calabresa seca (R$ 60,00 o quilo), a calabresa dinamite, com pimenta da boa
(R$ 38,00 o quilo), são algumas das
variedades que o Gijo produz e já foram saboreadas pelo agora beato João
Paulo II. Charles de Gaule viu que a seriedade desse país podia ser resumida
na qualidade da calabresa do Gijo,
que lhe ofereceram num churrasco quando de sua visita à cidade. E aproveite,
pois o Gijo diz que no dia que for desta
para melhor, e cantando em italiano,
seu hobby predileto, não vai ter mais
ninguém fazendo o que ele faz. Quem
comeu, comeu. Continuação do roteiro
engordativo. São Paulo é nome de bar
no Itaim Bibi, se tiver o prefixo São Pedro, melhor ainda. Reduto de quem gosta de uísque, charutos e um picadinho
imperdível, este é filho da história dos
bares, a tônica da noite paulistana. Bar
em toda a sua essência com decoração
que, segundo a moda, é vintage. Os armários e balcões são oriundos de uma
confeitaria do século passado e dão

ingrediente especial, o tempero de mãe. A do Hugo, bem
dizendo. E se você olhar em volta, parece que está tomando
cerveja num museu, as tranqueiras expostas ajudam na composição do folclore do lugar. Esses lugares são a antítese dos
endereços de luxo que fazem a fama da cidade como centro
gastronômico mundial. Mas enquanto um Fasano ou o Alex
Atala tem por obrigação em oferecer soberbas opções, em
alguns casos extremamente exclusivas, nesses cantos da matéria, o luxo do sabor é a lembrança, o fino é a simplicidade de
se sentir em casa. Tente sair para comer rabada com polenta
mole e salada de agrião, comida da avó, e que talvez nem
em cidades do interior seja possível encontrar esse tipo de
prato no cardápio. Uma bizarra contradição, é preciso ir à
capital para encontrar essa gastronomia de interior. No centro
boêmio e de artes da Vila Madalena tem a rabada e mais
manjar de coco com calda de ameixa. A casa se chama
Platibanda e se você não se lembra o que é isso, relembre as
antigas construções do início do século passado. Crianças,
nessa época as pessoas faziam uma espécie de murinho no
topo da fachada, a tal da Platibanda, para disfarçar o telhado. O cardápio segue o perfil da decoração de, vamos
lá outra vez, boteco antigo. Você pode dizer eca para uma

uma cara de pub. O cardápio cheio de petiscos também
é o mote do novo serviço da casa, o bufê em domicílio.
Vale uma sessão de Tapa Gorgonzola (R$ 25,00), canapé de salmão (R$ 34,00) ou uma porção Capresi no pão
(R$ 23,00). O espírito de boteco no conforto do seu lar,
mas isso fica para algum evento particular, o bom mesmo é
encostar na mesa e ver os sorrisos espalhados pelo salão do
São Pedro São Paulo. Não tem jeito, a conversa tenta sair
desse plano, mas é só facilitar que ela parece tomar rumo
de volta ao bar. E nada de endereços modernosos, vamos
atrás das boas histórias encravadas em anos de tradição.
A poucas quadras do São Pedro São Paulo, o Botequim
do Hugo é coisa de família. Alguns o chamam de bar do
mofo. Boteco de porta pequena, surpreendentemente resistiu
a especulação imobiliária ao seu redor. Ainda conserva os
mesmos ares de quando foi inaugurado em 1927, quando
as ruas do Itaim Bibi eram de terra e a família continua morando nos fundos. O balcão e os armários são do tempo do
avô do Hugo, na época em que o lugar ainda chamava-se
Empório Cabral.
O Hugo e a irmã tocam o lugar que parece não gostar de
invencionices. No cardápio tentaram oferecer quitudes modernos, não deu certo. O que sempre saiu bem foi pastel de carne
(R$ 4,00) e o Buraco Quente, pão francês com carne moída
(R$ 5,00), tudo simples mas com a diferença de ter aquele

Um pão francês com carne moída. Cozinha caseira
encontrado no Botequim do Hugo. Ao lado e na outra
página a Vila Madalena em sua essência.
O Aircross aparece bem na foto por ser compacto
(bom para o uso na cidade), estiloso e cheio
de recursos para quem o conduz.
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prataço de moela ao vinho (R$ 22,90) ou
língua ao madeira. Tem gente que dirá oba.
Se achar muito estranho, pode pedir uma
porção de 20 bolinhos fritos de arroz integral
(R$ 19,90), são de comer de joelhos. No
ambiente, mesas cercadas de professores
da USP, senhores com muita história para
contar. Esses dão um salve à uma São Paulo
que ainda não sucumbiu a agressividade e
à competitividade exacerbada. Uma cidade
que em vários momentos cheira mal, mas
sabe brilhar sob a luz do sol de outono. Se
você ficar olhando de cima, pode ver que
ela tem sim um horizonte fantástico, e que
de baixo, em seus meandros mostra bem o
jeito paulistano de ser, a princípio fechado,
mas quando lhe abre as portas, é para uma
amizade compatível com o seu tamanho. g

Mapa de rotas
Melhor época:
Já deve ter visto no telejornal. De dezembro até meados de abril as chances de
você se afogar numa enchente é grande.
Nesta época, visitas somente se forem
necessárias, à negócio ou de específicas
oportunidades. Senão, melhor experimentar a cidade no outono ou primavera
épocas com temperatura mais agradável
e clima mais seco. Eventos e coisas para
fazer, isso tem todos os dias, o ano inteiro.
E os feriados e períodos de férias escolares
podem reservar uma grata surpresa com a
cidade mais tranquila e vazia.
Como ir:
Três dos aeroportos mais movimentados do
país, a maior rodoviária e ligação com as melhores rodovias, tudo está em São Paulo. Mas
passar por Congonhas ou Cumbica em Guarulhos pode ser um exercício de paciência,
da mesma forma que chegar ou sair da cidade por via terrestre. É muita gente e carro
para compor perfeitamente o significado da
palavra congestionamento no glossário do
seu cotidiano. Para quem chega de helicóp-
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tero São Paulo é a única do planeta que oferece centros dedicados somente a este tipo
de aviação, no seu entorno são pelo menos
cinco com serviços que vão desde a simples
hangaragem até manutenções e prestação
de serviços como a contratação de motoristas bilíngües com carros blindados.
o que levar:
Muitas vezes, o requisito básico é paciência. Dizem que fila é coisa de paulista e
a teoria pode ser comprovada na ida ao
banco, à padaria, no restaurante ou no cinema.
Endereços:
Helimarte Táxi Aéreo
Av. Olavo Fontoura, 1078
Campo de Marte – Santana
Tel.: (11) 2221 3200
www.helimarte.com.br
Hotel Sofitel
Rua Sena Madureira, 1355 bloco 1
Ibirapuera
Tel.: (11) 3201 0800

Fax.: (11) 5575 454
www.accorhotels.com/pt/hotel-0578-sofitel-sao-paulo/index.shtml
St. Etienne City
Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2555
Alto de Pinheiros
Tel.: (11) 3021 1200
www.stetienne.com.br
São Pedro São Paulo
Rua Renato Paes de Barros, 137 - Itaim
Bibi
Tel.: (11) 3079 4028
www.saopedrosaopaulo.com.br
Botequim do Hugo
Rua Pedroso Alvarenga, 1014 - Itaim Bibi
Tel.: (11) 3079 6090
www.botequimdohugo.com.br
Platibanda
Rua Mourato Coelho, 1365 - Pinheiros
Tel.: (11) 3034 5812
Gijo Linguiças
Rua Dr. Pinto Ferraz, 16 - Vila Mariana
Tel.: (11) 5579 2935
www.gijolinguica.com.br

F. 11 2691-1781/2691-1782
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atual para

FOTOS: Marcio Jumpei
MODELO : Patrícia Brito
HAIR-MAKE-UP: Tiago Santos
Produção: Equipe high

Sempre

Jaqueta Líder torcida Scrimn
Preço sob consulta
Legging prata – Scrimn – R$ 120,00
Bolsa Inglaterra – Scrimn – R$ 650,00
Oxford marinho laranja
Luíza Barcelos – R$ 350,00
Make-up Avon
Quarteto de sombras cintilantes
Ouro 24K – R$ 42,00
Quarteto de sombras cintilantes
coleção jeans, oceano – R$ 37,00
Batom Color Rich Ouro 24K,
vermelho ouro – R$ 24,00
Mascara para cílios Ouro 24K – R$ 29,00
Agradecimentos:
Sudeste Peças e Manutenções Ltda
Bragança Paulista
Mauricio Catelli (Piper J3)

O charme do estilo retro é que ele permite contínuas
reciclagens integrando novos conceitos e modernizando
o produto final,mas sempre mantendo aquele válido ar de saudade.

moda

Blusa devorê - Fock – R$ 89,00
Saia penas – Scrimn – R$ 650,00
Sandália verniz preta e vermelha
Luíza Barcelos – R$ 312,00
Relógio bracelete
Chilli Beans R$ 248,00
Poltrona Haus Wegner
Maria Jovem – R$ 3.200,00
Make-up Avon
Máscara para cílios
ouro 24K – R$ 29,00
Delineador e sombra para olhos
azul claro metálico - Avon
Color Trend Kajal – R$ 10,00
Quarteto de sombras cintilantes
coleção jeans – R$37,00
Baton Color Rich
Hydraseduction FPS 15 Lilás
luminoso – R$ 20,00
(usado também para um
toque nos olhos)

Regata nadador paetês
perolado – Alphorria
R$ 311,48
Calça pantalona
cetim estampa floresta
Alphorria – R$ 492,00
Sapatilha verniz
marinho/cinza –
Luíza Barcelos – R$ 240,00
Make-up Avon
Quarteto True
Color Ouro 24K,
violeta – R$ 42,00
Batom Color Rich
Hidraseduction FPS 15,
coral vibrante – R$ 20,00

moda

ondeachar
• Alphorria
Tel.: (11) 3304 0500
• Chilli Beans
Tel.: (11)
• Luíza Barcelos
Tel.: (31) 2102 0100
• Patachou
Tel: (31) 3239 0244
• Scrimn
Tel.: (11) 3060 8372
www.myspace.com/scrimn
• Fock
Tel.: (11) 3898 2898
• Arnaldo Ventura
Tel.: (11) 3060 9228 – Galeria OuroFino
www.arnaldoventura.com.br
• Avon
SAC 0800 708 2866
• Mini
BMW Group Brasil
SAC 0800 707 3578
• Maria Jovem
Tel.: (11) 3088 1396
www.mariajovem.com.br

Blusa Shantung Lurex
Arnaldo Ventura – R$ 560,00
Sandália – Arnaldo
ventura – R$ 298,00
Mini Cooper S
R$ 128.750,00
Make-up Avon
Quarteto de sombras
cintilantes Ouro 24K,
violeta ouro – R$ 42,00

moda

Vestido listrado
paetês roxo – Patachou – R$ 1.178,00
Sapato meia pata peep bordô –
Luíza Barcelos – R$ 345,00
Colar penas – Scrimn – R$ 220,00
Poltrona Funil vinil –
Maria Jovem –R$ 1.400,00

produto

conforto

supremo
Agradecimentos:
Bar do Santa – www.bardosanta.com.bR
Helicentro – www.helicentro.com.br
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Texto: Eduardo Baskertin
Texto:Fotos:
Eduardo
Baskertin:
Marcio
Jumpei
Fotos: Marcio Jumpei e divulgação
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Todos param para dar uma espiadela.
A Honda é supra imponente graças a
carenagem. No comando esquerdo
o detalhe da falta de manete de embreagem
e o agrupamento de teclas meio fora
do padrão encontrado no mercado.
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Alguém pode dizer que é moto de velho.
Andar numa moto que não precisa fazer
trocas de marcha significaria também coisa de preguiçoso. Nem uma coisa e nem
outra são cabíveis num texto descrevendo uma moto com 172cv, torque máximo
de 13.2 kgf.m a 8.250rpm e que pode fazer
fácil de 0-100km/h em menos de três segundos. Faz tempo que a Honda não trabalhava muito com o conceito de motor
V4 que difundiu como o futuro, aliando
entrega de torque a giros mais baixos típicos da arquitetura em V com picos de
potência em giros mais altos, perfil mais
comum de um quatro em linha. Para dar
uma revigorada nesse conceito e ainda
querendo mostrar ao mundo o porquê
dela ser a maior fabricante de motos do
planeta, a Honda mostrou em outubro de
2009 a VFR 1200, que não só era a volta de
um grande V4 no seu catálogo de produtos, mas era quase uma demonstração de
como aplicar tecnologia de ponta numa
moto. O destaque foi a introdução de um
câmbio automático de dupla embreagem. Motos que dispensam a manete de
embreagem e pedal de câmbio não são
novidades, a Yamaha já havia lançado a
FJR1300 há alguns anos, mas esse sistema de câmbio que você pode encontrar
em carros de alto desempenho é inédito
em duas rodas. Fora isso, a VFR tem o desenho. Enquanto a FJR1300 é clássica em
suas linhas, a Honda esbanja em modernidade. A carenagem impressiona pela dupla camada com o vento passando entre
elas. Isso ajuda tanto no arrefecimento do
motor como na proteção do piloto e do
garupa que deixam de receber o ar quente que vem do motor. Eixo cardã e sistema ABS nos freios completam o leque de
elementos tecnológicos a se destacar. A
frente é agressiva ao extremo com o farol em formato de Y, a carenagem ampla
chega a dar uma certo ar pesado deixando ela meio bochechuda, ainda mais se
comparar com a traseira afilada, apesar
da presença dos grandes piscas e lanterna. A VRF1200 parece ser mais longa que
os seus 2,24m declarados e montando
essa impressão é ainda mais acentuada.
De qualquer forma é uma moto grande,
uma Sport Touring e não uma superesportiva como a BMW S1000RR. Numa vi-

O painel lembra os carros da marca.
Quem já dirigiu um City vai notar
a semelhança. Abaixo,
o conjunto de escapamentos
com desenho intrigante.

sita ao Bar do Santa, local aonde quem
gosta de moto se reúne na Vila Madalena
(SP), era evidente a admiração que a VFR
provocava na clientela, a maioria proprietária de Harley. Esses senhores, já donos
de um certo apêndice corporal, viam na
Honda uma moto com perfil mais próximo ao estilo deles, mas com lado esportivo que eles almejavam. Pulando para
o lado prático, pilotá-la requer menos
tempo de adaptação que se imaginava.
Checando o posto de pilotagem, além
de tudo que normalmente é encontrado
numa moto, na manopla direita está a tecla que comanda o ponto morto, o modo
de câmbio automático (D) e o esportivo
(S). Com esse selecionado, as marchas são
passadas manualmente (sendo que os 8
mil giros é um bom limite para ser trabalhado) enquanto que em Drive o ritmo é
mais brando, com trocas de marchas no
máximo aos 4.000rpm. Na manopla da esquerda, as maiores diferenças, ali estão as
teclas para engatar as marchas, sendo que
o dedo indicador comanda as marchas
para cima – na parte posterior da manopla
aonde geralmente está o lampejador do
farol - e o dedão comanda as reduções. Os

engenheiros poderiam estudar melhor as
posições dos botões de buzina, farol, pisca e de pisca-alerta. Até você se adaptar
vai dar buzinadas ou reduzir a marcha enquanto quer mesmo é dar pisca. No pé esquerdo nada de pedaleira de câmbio, só a
de apoio. Como não há a manete esquerda, nada de ir administrando as saídas da
garagem usando a embreagem, a dica na
VFR é usar o freio traseiro para ir segurando a moto ao seu gosto. Como dissemos,
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a VFR 1200 não é uma peso pena, então
quando for estacionar, pense como irá sair
da vaga, se precisar dar ré com ela saiba
que isso vai requerer esforço e dedicação.
Para quem tem pernas curtas e cerca de
1.73m de altura, a geometria de pedais e
guidão poderia ser respectivamente dois
dedos mais para trás e para cima. Ou então o banco ser uns dois centímetros mais
baixo. Depois de cerca de 150 quilômetros
em cima da moto, em estrada, os braços
começaram a reclamar de uma forma um
tanto prematura. Curiosamente, na cidade essa 1200 vai bem mais uma vez por
conta do câmbio. Como deve saber, motos de alta cilindrada geralmente tem embreagem pesada e o sistema automático
da VFR garante o conforto que nenhuma
outra vai lhe proporcionar. Ainda falando
do câmbio, ele pode ser moderno mas o
funcionamento ainda é ruidoso. Em baixa velocidade até a 4ª marcha, ela parece
que está pedindo para passar a uma seguinte ou acelerar um tanto mais. Agora
assim que pega a estrada a VFR 1200 se
encontra. Apesar do modo Drive fazer as
trocas aos 4.000 rpm, é a partir desse pata-
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mar que o motor parece trabalhar melhor.
Só não esqueça que em sexta, aos 4 mil
giros, a sua velocidade já é de 120km/h.
O trabalho de aerodinâmica feito na carenagem é espetacular, nada de turbulências, o ar passa por cima do capacete
e torna a viagem muito menos cansativa.
Fazer curvas de grande raio com ela é
uma delícia e manter um ritmo em ilegal
150km/h é simples. Com um tanque de
18,5 lt deu para fazer etapas de 250km
tranquilamente, consumindo em média
15,22 km/l. E numa moto com tantos recursos, bem que poderia ter um fuel trip
que indicasse quantos quilômetros ainda
poderiam ser feito quando a gasolina chegasse a níveis mais baixos, o mostrador
em si é um tanto neurótico, pois quando
ele começava a piscar sinalizando tanque
vazio, ainda existiam cerca de 4 litros. Custando R$ 69.900,00 ela se sai muito bem
como opção para um público que deseja
ter uma produto com uma imagem mais
moderna – jovem é um termo muito capcioso – mas que não vai sacrificar o seu
físico que não é mais tão adequado as superesportivas. g

ondeachar
Moto Honda da Amazônia
0800 055 221
www.honda.com.br
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Texto Eduardo Baskertin Fotos: Marcio Jumpei e divulgação

Pode ser que a cidade de Atibaia (SP)
ganhe um aeroporto digno do potencial econômico da Região. Desde a sua
fundação o aeroporto municipal Olavo
Amorim Silveira basicamente está com a
sua estrutura original, pista de terra com
1.143m de comprimento, alguns hangares
foram construídos em uma das laterais da
pista e desde a década de 70 lá funciona o
aeroclube da Estância de Atibaia, que um
dia já foi ligado ao Mackenzie.

Atibaia sempre teve potencial para
abrigar um aeroporto com melhor
estrutura, mas a administração pública
nunca foi favorável.

acordando para

o mundo
A notícia é importante porque essa cidade é um dos poucos lugares num raio
de 100km da capital paulista que resta
com um estrutura que possa ser utilizada
para abrigar a aviação geral e executiva.
Congonhas tem problemas de slots para
operar por lá, Viracopos também, Cumbica
tem um pátio mirrado que absorve poucas
aeronaves e opções como Jundiaí, Amarais
(Campinas) e Sorocaba já estão trabalhando no seu limite. Atibaia fica a apenas 45
km da zona norte do maior centro econômico da América Latina e a menos de uma
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hora de carro do aeroporto de Cumbica. O
problema sempre recaiu no descaso que
diversas gestões da prefeitura local tiveram
com relação ao aeroporto. Pouquíssimo
controlado, já foi utilizado para o tráfico de
drogas. O espaço que ocupa, bem ao lado
da rodovia Fernão Dias e da entrada principal da cidade, foi frequentemente cobiçado para ser feito um shopping center ou
condomínios. Há alguns anos a prefeitura,
em conflito com os proprietários dos hangares, basicamente fechou o acesso à rua
que liga a rodovia ao aeroporto. Para che-
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gar até lá só dando algumas voltas desnecessárias por dentro da cidade. Asfalto na
pista nem pensar. Claro que isso influenciou na vida de quem trabalha e gera empregos naquele lugar. A Cheyenne sempre
foi uma das mais tradicionais oficinas mecânicas para a aviação leve no estado de
São Paulo, mas seus proprietários sabem
que a pista sem asfalto às vezes espanta
seus clientes. O aeroclube que hoje luta
por dias melhores, era considerado uma
referência na formação de pilotos viu outras escolas, como a da vizinha Bragança
Paulista, desenvolverem enquanto ela patinou com o tempo. Parte dessa situação

empresa na Região. A estrutura rodoviária
é muito boa, com a rodovia Dom Pedro I
fazendo ligação de um lado com o Vale
Paraibano e no outro sentido com cidades
como Campinas, isso sem falar da Fernão
Dias que liga São Paulo à Minas Gerais. A
cegueira a esse cenário chegava à beira da
burrice. No final de Abril uma comitiva do
poder público de Atibaia, DR. Denig prefeito incluso, teve uma reunião com o SRPV
– Serviço Regional de Proteção ao Voo em
São Paulo para colher os dados iniciais para

Uma novela que dura décadas talvez esteja
nos seus capítulos finais e todos os espectadores
estão ansiosos para um final feliz.
é devido as pobres condições que se encontra o aeroporto há mais de trinta anos.
Um desperdício sabendo o que uma boa
estrutura poderia trazer para a economia
da cidade. Empresários de São Paulo poderiam deixar suas aeronaves em Atibaia,
outros vindos até do exterior que fizeram
a nacionalização do voo em outros lugares
poderiam contar com uma base com melhor acessibilidade e menor tráfego aéreo.
Uma ligação de helicóptero até a avenida
Paulista é feita em 15 minutos e muitos poderiam ser atraídos a ter uma casa ou uma
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desenvolver um projeto de revitalização
do aeroporto. Ao que parece, acordaram
para as possibilidades de futuros negócios.
Segundo a prefeitura, há a possibilidade
de alguma delegação na Copa do Mundo
de 2014 se estabelecer naquela cidade.
Um plano diretor está sendo desenvolvido
com no mínimo novos hangares e pátio
de estacionamento. Para Noboru Yoshida,
diretor da Cheyenne, com as reformas é
possível prever um crescimento de 35%
nos serviços que presta. Resta conferir se
essa posição no comando do município
não é somente fogo de palha. g
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LIVRE

Concorrência

Uma nova empresa chega ao mercado de aeronaves
leves investindo pesado em produtos pronta entrega

Texto e Fotos: Marcio Jumpei
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oferecendo o produto para pronta entrega. Trouxeram nada menos que 20
exemplares de modelos sortidos de RV
e os deixaram em condições de vôo
antes mesmo de oferecer ao mercado.
Essa é a aposta da RV Brasil para um
segmento que só vem crescendo no
pais e que hoje já contabiliza perto de
seis mil aeronaves registradas. O fato de
ter um produto disponível para pronta
entrega a preços competitivos é uma
vantagem, pois o sucesso desses modelos era justamente o seu calcanhar

Rico é o mercado que oferece opções ao consumidor. Quanto mais
opções, maior o poder de barganha
de quem compra, os preços caem e
a qualidade aumenta. Essa regra está
sendo posta à prova em Americana
(SP). Na terra da Rita Lee os produtos
da Van’s Aircraft agora contam com um
novo endereço para você adquirir uma
das aeronaves de projeto de maior sucesso do mundo. Os RV´s se tornaram
verdadeira coqueluche no segmento
de aeronaves experimentais leves no
Brasil por serem versáteis, simples de
operar, manter e voar. São tão acessíveis que foram escolhidos como modelos a serem construídos – e voados - por
crianças no programa Young Eagles da
EAA- Experimental Aircraft Association.
E agora em Americana tem gente nova
apostando em comercializar bem esses modelos adotando um estratégia
arrojada. Essa história começou em
2009 com um grupo de empresários, foi
quando surgiu a RV Brasil. Para começar
ergueram dois hangares, cada um deles com 2.400m2, sendo um dedicado
exclusivamente para a linha de produção, o segundo vai hospedar aeronaves
à venda, próprias e de terceiros e conta com um FBO. Há ainda uma terceira
área disponível para uma nova construção a ser iniciada ainda este ano. Em
seguida quiseram entrar no mercado
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de Aquiles. Se você quiser hoje ter um
RV 0km precisaria esperar pelo menos
de 16 a 18 meses para recebê-lo. Na RV
Brasil a entrega é imediata. Outra vantagem anunciada pelo fato de terem
aeronaves prontas é a possibilidade de
ser feito financiamento. Eles estão trabalhando com planos bancários de até
36 meses e poderão receber aeronaves usadas como parte de pagamento
(o que abre a chance deles em atuar
no mercado de vendas de aeronaves
semi-novas). Outro diferencial segundo
a RV Brasil é a mão de obra que apesar
da empresa ser nova, conta com uma
equipe experiente no ramo. Pelas projeções de consultas as vendas maiores
serão do RV-10 seguido do RV-7, o RV-9
e RV-8. Os primeiros RV-12, LSA impulsionado por um motor Rotax 912S de
100hp chegará com o segundo lote de
12 aeronaves já encomendas, para não
abrir nenhuma lacuna ou gerar fila de
espera. A meta é chegar em dois anos
ao índice de cinco aeronaves fabricadas
a cada mês, 60 ao ano. A prefeitura de
Americana que deu incentivos a instalação da empresa, agradece. g

ONDEACHAR
RV Brasil
www.rvbrasil.com.br
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Texto e Fotos: Marcio Jumpei

Um quer vender aquela luzinha azul,
outro um infalível sistema de manuseio de bagagens, há ainda o melhor
sistema de raio x para averiguar se
não há nada de errado dentro daquela
mala suspeita. Tudo o que você precisa para o seu aeroporto ficar nos trinques podia ser encontrado na Airport
Infra Expo 2010, que aconteceu entre
os dias 26 e 28 de abril em São Paulo.
Só faltava mesmo era aeroporto.
A beira de uma crise de infraestrutura
aeroportuária, uma feira sobre o tema soa
no mínimo como uma brincadeira de mau
gosto ao cidadão comum que pasta nos
saguões espalhados pelo Brasil, ou talvez,
como um tapa de luva de pelica no governo que pouco planejamento reserva
ao setor. Você pode decidir para qual lado
queira seguir nessa história.
Na tela da televisão, no dia da abertura do evento, o ministro-chefe da Casa

Civil, Antônio Palocci, descarregava textos
e mais textos explicando o que deve ser
feito para melhorar as condições dos aeroportos pelos próximos anos e que a responsabilidade de construir e gerenciar, por
exemplo, novos terminais de passageiros
em lugares como Guarulhos, Brasília, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e Campinas deverá ser da iniciativa privada. Os primeiros
editais foram aberto em maio. Se a notícia
da decisão do governo Dilma foi avaliada
como ao menos correta pelos expositores,
o evento perdeu um pouco do seu brilho
na abertura, as autoridades ficaram em
Brasília. Mesmo assim, a feira tinha o que
mostrar. A maioria do expositores era de
equipamentos, fornecedores das mais variadas tecnologias para serem instaladas
em aeroportos, estrangeiros ou não, estavam pela primeira vez divulgando os seus
produtos. A pequena W.Z. chegou a vender

O contracenso de uma feira que
mostra o melhor da infraestrutura
aeroportuária no Brasil dos dias de
hoje, com precárias condições de
atendimento nos seus aeroportos.

Desejo

coletivo

Uma feira que mostra o sonho de consumo de todo
passageiro. Um aeroporto digno de seu respeito.
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o terceiro ambulift, (veículo que permite o
embarque mais cômodo e eficiente de
cadeirantes, portadores de alguma deficiência motora ou até de macas em aeronaves de grande porte) para a Azul durante
a feira. A BR Aviation montou uma grande estrutura para mostrar não só os seus
produtos primários como combustíveis e
lubrificantes, mas também os produtos da
linha Care, para limpeza e conservação de
aeronaves. Natercia de Souza caminhava
pelos corredores em busca de mais expositores que fosse do segmento de implementação de aeroportos, empresas que
trabalhassem mais com a mão de obra e
tecnologia para se construir um aeroporto.
A empresa que representa, a Hatch Consultoria, deve entrar no mercado de off-shore
construindo heliportos no Rio de Janeiro.
Ela esperava mais desse setor na feira. Para
Mário Baptista, diretor geral da Protege, a
feira pode crescer mais, até por conta da
própria eminência do desenvolvimento na
infraestrutura aeroportuária que se faz necessário para os próximos anos. A questão
é que sua empresa foi mais procurada pelos fornecedores que estavam no próprio
evento do que por clientes em geral. O
foco da Airport Infra Expo para ele poderia ser mais forte para este último público.
A Protege estima que se o setor crescer
como deve, seus negócios podem acusar
uma ampliação de cerca de 25% ao ano.
Mas ele como outros participantes da feira,
faz coro ao desejo de um setor com um
modelo mais claro e eficiente de gestão.
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Para Marcos, a política de administração de
empresas como a Infraero, maior gestora
de aeroportos do Brasil, não é compatível
com o atual mercado onde ela atua, que
cresce em patamares de 15% ao ano. Palestras de executivos da IATA, da Anac, de
administradores de aeroportos de sucesso
de critica no exterior foram as tônicas dos
eventos que aconteceram em três dias
de feira. Muito discurso, mas a impressão
que fica é que quem está do lado de cá do
balcão não terá muito mesmo o que fazer
para enfrentar o que virá em termos de
transtornos nos próximos meses ou anos.
Talvez se pudesse ser mais divulgada
entre quem tem um aeródromo particular ou os de menor porte, do que ficar
concentrando as atenções nos aeroportos
operados pelas companhias aéreas, a feira
poderia trazer mais retorno para os expositores e público. Quem sabe da próxima
vez, no ano que vem, entre os dias 24 e 26
de abril, em lugar ainda ser definido, pois
na área onde a feira de infraestrura ocorreu, deverá estar, e assim se espera, acontecendo as obras de melhorias de infraestrura do aeroporto de Congonhas. g

Equipamentos de última geracão foram
expostos para quem deseja oferecer um
serviço digno aos passageiros.
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Texto E Fotos: Marcio Jumpei

Tartare de Salmão
Gravlax: R$ 18,00

Filé Rossini com escalope
de foie grãs, purê de batata
e mix de cogumelos com
molho de trufas: R$ 78,00
Para a harmonização foi
um vinho Rosso Toscano
(uvas canaiollo, sanguiovese,
merlot e cabernet savignon)
da Região Toscana: R$ 65,00

PINTURAS NO PRATO

Tabule
Salada de salsinha, tomate, trigo,
azeite, limão e temperado com
uma seleção de sete especiarias,
um dos melhores tabules a ser
experimentado em São Paulo.
Porção para
uma pessoa: R$ 15,80
Babaganush

gastronomia

A delicada entrada de
marisco com farofinha
de limão e bacon sai
por R$ 18,00, é só o
começo da história.
Acompanhando o sabor
do mar a sugestão de
bebida recai no vinho
verde português Moura
Bastos (R$ 64,00)

Lá fora pode estar frio ou calor, nos
arredores a movimentação frenética
de São Paulo. Mas depois de passar
pela porta você está em Paris, talvez
no bairro de Montmartre, e pelas cores, sempre é primavera, um quadro
de Claude Monet. A fachada por sinal
é inspirada na casa do pintor impressionista que também serviu para batizar o
restaurante. O cardápio está a cargo do

Pasta de berinjela com molho
de gergelim e limão. O picante
característico estava no ponto
certo e o defumado enchia
o prato de charme. Vem
acompanhado de pão da casa
que é outra atração. Porção
para duas pessoas:R$ 13,40

chef Thiago Cerqueira, que trabalha em
vertentes clássicas da cozinha francesa,
e bem dizendo, da linha mais do campo, nada de nouvelle cousine. Pode ser
tudo novo, de endereço ao chef, mas o
Casinha de Monet mostrou maturidade nas opções mostradas, come-se lá
uma cozinha francesa sem ser rebuscada e com ambiente leve, descontraído
e despretencioso.

Assiette de frutos do
mar (polvo, robalo, lula
e camarão) em cama de
pupunha, com emulsão de
ouriço, acompanhado de
farofa de mariscos. R$ 64,00
Na taça, a sugestão recaiu
no poderoso Brumont,
Vin de Pays dês Cotes
Gascongne, francês que
mescla uvas Tannat e
Merlot: R$ 80,00

Kebab
Massa fina e filé mignon bem tenro,
mais uma vez bem temperado com a
mistura de sete especiarias - R$ 23,80
Também existe a versão feita com
quibe cru e pasta de alho que,
surpresa, não deixa mal hálito.

gastronomia

Trio de sobremesa com mini
profiterole, mil folhas e mousse
de chocolate amargo: R$ 18,00

ONDEACHAR
Casinha de Monet Bistrô
Rua Fradique Coutinho, 37
Pinheiros – São Paulo - SP
Tel.: (11) 3032-7403
www.casinhademonet.com.br
Horário de funcionamento:
De 3ª a 5ª feira das 12h às 15h
e das 19h às 23h
6ª feira das 12 às 15h
e das 19h às 23h30
Sábado das 12h às 17h
e das 19h às 23h30
Domingo das 12h às 17h

panorama

A hora de

ouro

Em Campinas, a PM investe no trabalho de
resgate aéreo com equipamentos exclusivos.
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Cinco grandes rodovias, um aeroporto
internacional, a segunda maior cidade
do estado, centros
de tecnologia industrial e diversas universidades e fazendas.
Num raio de 20 minutos de
voo o que se vê através do parabrisas do Esquilo da PM paulista
baseado em Campinas é esse panorama. A maior cidade do interior
de São Paulo já tinha sido a primeira, fora a base da capital, a contar
com um helicóptero do Grupamento de Radiopatrulha Aérea. Agora
o trabalho deles parte para um outro patamar com a introdução dos
equipamentos para fazer missões de
resgate aeromédico. Trabalho corriqueiramente mostrado na TV, não
há jornal vespertino que não fique
de olho em que os helicópteros do
Águia estão fazendo, as pessoas entenderam que levar um motoboy
de helicóptero para o hospital vale
cada centavo gasto. Há um estudo
alemão de 1993 que calculou que
os custos de um helicóptero é pago
a cada duas pessoas resgatadas ao
ano, independente do status social
da vítima. Pelos relatórios gerais do
grupamento, eles fazem, em média,
3 resgates ao dia. Os relatórios do
Hospital das Clínicas em São Paulo
contam que de cada dez vítimas socorridas pelo Águia, 8 voltam para
casa. Em Campinas, de junho de
2010, quando foi disponibilizado o
equipamento de resgate aeromédico, até abril de 2011, foram voadas

95 horas e realizados 511 atendimentos (196 só neste ano) sendo
que 112 pessoas foram salvas. Números apresentados com apenas
uma aeronave disponível, sendo
que ela também faz outros tipos
de missões que vão da vigilância e
combate ao crime, ao trabalho de
bombeiro em cima de incêndios florestais. O valor do resgate tem sido
de tanta importância que o projeto
é da base ter num futuro breve, uma
aeronave dedicada exclusivamente
a esse tipo de missão. Trabalho vão
ter, o pessoal de Campinas estima
que a unidade lá seja responsável no
atendimento de uma população de
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3 milhões de pessoas de perfil muito ativo, produtivo e não há Região,
fora dos perímetros das capitais, que
concentre tanta atividade e malha
rodoviária como em Campinas. Esse
projeto é a segunda etapa de um
plano de equipar com helicóptero
todas as Regiões administrativas do
estado onde exista um comando de
policiamento. Atualmente 85% da
área do Estado está a menos de 15
minutos do alcance de um helicóptero. São 10 Esquilos operando no
interior, cinco na capital e outros
seis são usados para cobrir as aeronaves que entram em períodos de
manutenção. A médio prazo o desejo é de que cada uma das bases
tenha uma aeronave para ser dedicada ao serviço de resgate aeromédico em tempo integral. Quem sabe
com um modelo maior, que possa
transportar mais equipamentos e
ter espaço onde caibam pelo menos
duas macas.
Justificativas são apresentadas
em histórias. Uma ambulância fazendo o transporte de uma paciente e sua acompanhante de Itatiba
para Bragança Paulista para fazer
uma hemodiálise bate na traseira de
um ônibus na rodovia Dom Pedro I,
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o motorista da ambulância morre e além da paciente, agora é
a acompanhante que requer
cuidados médicos urgentes. No km 44 da Rodovia
dos Bandeirantes num acidente
de ônibus um dos casos mais
graves é de um passageiro que
teve a mão amputada. Apesar de
um pronto atendimento e já estar numa ambulância a caminho do
Hospital das Clínicas em São Paulo
para realizar o re-implante da mão,
o horário de 17h45, plena hora do
rush paulistano, previa o pior. Em
outra estrada um motociclista acidentado está estendido no chão, a
cena terrível mostra que parte dos

pulmões extrapolara os limites da
caixa toráxica. Em todos os casos,
o acionamento do Águia da PM de
Campinas fez que cada uma das
vítimas chegasse mais rapidamente ao hospital, dentro do que eles
chamam de hora de ouro, evitando
uma tragédia maior. E nem sempre
quem está sendo atendido precisa
de remoção aérea, poder colocar
um médico ao lado da vítima para
estabilizá-la o quanto antes possível
é outro segredo do uso do helicóptero nesse tipo de missão. Chegar
em cima do lance e com segurança
é outro diferencial das equipes que
trabalham no Águia. Médicos que
vão a bordo, são formados para executar atividades pouco comuns para
o seu perfil de trabalho. Algumas
vezes para chegar ao paciente é necessária a habilidade em fazer rapel
para descer do helicóptero e chegar
à aquele fazendeiro que levou uma
picada de cobra e que está numa
encosta aonde o helicóptero não
consegue pousar. Até um cachorro
que avance na equipe que tenta se
aproximar do seu dono acidentado,
pode comprometer a segurança da
missão. Um poste pendente em decorrência de uma batida de carros
e a própria curiosidade da população são eminências de perigo que
devem ser observadas pelos tripulantes. O trabalho de resgate da PM
também tem feito que a estrutura
hospitalar na Região se modificasse.
E são nove os hospitais referência
para o trabalho deles. Novas áreas
de pouso estão sendo feitas e o que
existia está sendo remodelado. Ha-

via até um caso de um hospital que
tinha heliponto, mas pelo desuso, o
lugar estava sendo usado como estacionamento. O novo costume de
ter um helicóptero de resgate aeromédico disponível também exige
uma nova integração entre diversos
personagens que atuam nesse teatro. Samu, bombeiros, agentes de
trânsito, Polícia Rodoviária Federal,
guardas municipais e concessionários de rodovias estão sendo reorientados a contar com a prestação
deste tipo de serviço. Culturas que
vão dar apoio ao trabalho de Gaspares, Hassans ou Hervens, uma equipe
de quatro comandantes, um co-piloto, mais 15 médicos e toda o time
de suporte avançado que segue por
terra, assim que a turbina do Esquilo for acionada para o Águia decolar
para mais uma missão. g
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outra empresa associada na feira?
Decio Corrêa – Em primeiro lugar porque chegou um momento da EAB dar o
seu grande salto internacional. O caminho
é trazer as empresas do trade aeronáutico
internacional que tenham interesse no
mercado brasileiro e que tenham interesse de expandir seus negócios. Só que
chegamos ao nosso limite de experiência
e recursos de investimento para dar esse
salto que já começamos no final de 2010.

Prévia dos
acontecimentos
Em uma conversa com os dois nomes à frente da
organização da EAB – Expo Aero Brasil, é mostrado
o plano para torná-la maior e mais internacional. O
objetivo é de transformá-la na terceira maior feira aeronáutica do mundo. Para isso, uma das atitudes de Decio Corrêa, nome à frente da feira há 14 anos, foi a de se associar
com Domingos Meirelles, diretor da Exponor, para agregar
experiência de mercado e lastro nos investimentos.
HiGH - Como é a participação da Exponor na EAB?
Domingos Meirelles– A Exponor Brasil está no Brasil
desde 1998 especializada em feiras e eventos, em São Paulo também administra o espaço de eventos Feicomércio.
Nós fazemos vários eventos sendo que a porta bandeira
é a Expovinis que já está na 15ª edição. Tal como a feira
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HiGH – Vocês falam em um salto para internacionalizar a feira. O que isso significa
perante o perfil da EAB?
Domingos Meirelles – Isto é um projeto
de médio para longo prazo, de quatro a
cinco anos no mínimo. Então as pessoas
não podem pensar que as coisas vão mudar de um ano para outro. Neste primeiro ano é um período de arrumar a casa,
preocuparmos com pequenos detalhes
do expositor, ver como ele chegava, documentação, pequenas coisas que vão fazer a diferença e que provavelmente em
2012 ou 2013 vai ter uma espiral positiva
na captação de novos expositores.
de vinhos, a nossa parceria com o Decio
começou com a compra de 33% e deve
chegar em até 50%, mas sempre mantendo a sociedade aonde nós trazemos o expertise de organização e o Comandante
Decio trazendo a experiência de aviação
que nós não temos.

Trabalho árduo durante os dias do
evento, tudo em busca da satisfação dos
expositores e visitantes que esperam ver
na EAB a boa oportunidade de negócios.

HiGH - Por que o interesse em uma feira
de aviação?
Domingos Meirelles – Antes da feira,
o interesse é de um setor. Nós sentimos
que é um setor que, não tem como, vai
crescer no Brasil e se tornam atrativo.
Desse modo procuramos eventos que
haviam para investir e dentre as possibilidades nós, por cultura, achamos mais fácil
nos aproximarmos de uma pessoa como
o comandante Decio, até pelas características da empresa dele, uma organização
familiar, reduzida e que poderíamos agregar valor.
HiGH – Decio, você vem fazendo a feira
há 13 anos, por que decidiu colocar uma
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HiGH – Muita gente fala que Labace e a
EAB convivem numa seguinte diferença.
Duas feiras abrangendo dois segmentos
diferentes da aviação. Vocês acham que
esse cenário é assim mesmo?
Domingos Meirelles – Da minha percepção isso é uma constatação da realidade, não aconteceu por um planejamento estratégico. Aconteceu porque
aconteceu, e se o consumidor assim vê,
cabe a nós alterar essa percepção. Porque
da nossa parte, isso não é estratégico. Da
nossa parte existe uma feira de aviação
executiva. E a nossa feira é de aviação
em geral que não está limitada a um valor y ou x. Agora cabe a nós criarmos as
condições de negócio para que todas as
empresas do setor sintam que aqui é uma
boa aposta. Relembro que temos algumas vantagens sobre outras feiras, como
por exemplo, o fato da nossa feira ter uma
pista onde possa ser usada, o que facilita
a venda de um avião.
Decio Corrêa – A razão é elementar, a
Expo Aero Brasil em Sorocaba ou Araras
não tinha espaço e possibilidade de absorver todo esse crescimento violento
que ela provocou. Vale lembrar que antes
dela, nada. Depois dela aconteceram várias tentativas com diversos setores com
ultraleves, agrícola, a aviação desportiva
ou como o Broa Fly-In etc. Aqui no Brasil e
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Domingos Meirelles – Na minha visão
de feiras, obviamente se alguém perguntasse se eu preferiria ter uma feira uma
mês antes ou um mês depois, no setor
da aeronáutica, eu diria que não. Porque
algum ou outro expositor terá que escolher por uma ou outra, mas se ele quiser
fazer negócios, ele terá que ir em todas.
Eu não deixo de fazer uma feira se eu deixo de fazer negócio .

no mundo não cabe tanta segmentação.
Porque é um desperdício muito grande.
Portanto cabe a nós o desafio de trabalhar o mercado para que ele sinta que é
mais interessante e inteligente termos
uma grande feira internacional, para valer,
do que ter uma série de pequenas feiras.
HiGH – Mas aí tem uma questão. A EAB e
a Labace estão separadas por vinte dias.
Uma Gulfstream vai ter que escolher uma
feira ou outra, a mesma coisa uma Flyer
porque eles não vão ter bala e nem estrutura de logística para assumir as duas feiras. Se vocês querem internacionalizar a
feira, como pensam em resgatar grandes
nomes como Gulfstream ou Falcon?
Decio Corrêa – O setor aeronáutico
mundial é muito grande, estamos falando talvez de 50 a 60 mil empresas. Então
quando quisermos fazer uma grande feira
com duas mil empresas, nós vamos verificar que o mundo é muito grande para
tão pouca feira. Então, nós estamos ainda
brigando pelo mesmo cliente quando
não existe mais a necessidade desta briga. O que vai demandar é a capacidade
de nós estarmos ao lado de um grande
número de clientes do mercado internacional e as trazermos para o Brasil. Esta-

mos falando de Índia, em África, América
Latina como um todo, no Leste Europeu.
O mundo é muito grande e nós ficamos
aqui brigando só por uma Gulfstream. Se
quiser fazer uma feira só de MRO (setor de
manutenção), nós botamos 2 mil expositores. Quando nós falamos em todo segmento de aviação, falando de asa rotativa, manutenção, aviação aerodesportiva,
formação aeronáutica, enfim, o universo
é monstruoso. Na verdade, com ou sem
Gulfstream, com TAM ou sem TAM, com
Gol ou sem Gol, não vai fazer diferença
nenhuma. O que as nossas empresas estão fazendo hoje, quando o Domingos
cautelosamente diz que estamos num
projeto de médio para longo prazo, ninguém quer perder o fôlego em seis meses. Nós temos que fazer uma boa feira,
em qualidade, com mudanças sutis de
qualidade em atendimento, de conforto,
de modernidade, de lay out, de encantamento. Ou seja, é inútil querer sair de
um ano para outro de uma pequena para
uma grande feira, é uma bobagem quando precisamos de uma forma cautelosa,
construir um alicerce que é um dos padrões da Exponor naquilo que ela faz, e
a partir daí sim, darmos os nosso passos
para o mercado internacional.

HiGH - Mas aí tem uma questão de logística com vinte dias de diferença entre
uma e outra.
Domingos Meirelles – Mas caríssimo, eu
garanto a você que uma fábrica de aviões
ou um representante de aviões se quiser
fazer negócios, vinte dias não será impedimento. O nosso desafio da nossa parte é
criar um ambiente de negócios para que
as pessoas sintam-se confortáveis, pois
da mesma forma que alguns clientes que
eram da EAB e optaram pela Labace, outros podem sair da Labace e ir para a EAB,
outros vão fazer as duas feiras. Isso é do
mercado, não é da proximidade.

o decorador e gasta-se dinheiro. Nós estamos fazendo coisas diferentes com mais
dinheiro. Temos preocupações mais sérias,
por exemplo, com os seminários. Nós nunca trabalhamos com o cuidados com que
estamos trabalhando agora. É importantíssimo que o Congresso Brasileiro de Formação Aeronáutica seja realmente um grande evento e repercussão para subsidiar a
ANAC de elementos e ferramentas que
indique o caminho a seguir, porque nós
estamos totalmente perdidos. Igualmente
com o Fórum de Manutenção Aeronáutica. Eu diria que nesses 14 anos de EAB nós
jamais fizemos algo tão significativo. Revoada Nacional de Aeroclubes. Nós estamos
resgatando aquele conceito de fly-in, de
feira voadora. Isso nos custa uma organização muito sofisticada. Estamos criando
normas específicas para a feira.
Domingos Meirelles – Vamos ter um
lounge da BR Aviation para a recepção
dos pilotos para proporcionar a um ambiente mais agradável.
Decio Corrêa – Ele ser recebido com uma
taça de champagne é sempre bom.

HiGH – Quais serão as maiores novidades
que o visitante vai perceber com relação à
EAB do ano passado?
Decio Corrêa - Não diferente, mas melhor trabalhada. É como a sala de visita,
você pode usar dois sofás das Casas Bahia
ou criar um ambiente onde você chama

HiGH – Mas mais do que uma taça de
champagne, se você quer trazer mais esse
pessoal que vem voando, eles vão perguntar se vai ter show aéreo.
Domingos Meirelles – Essa parte é que
vai manter um pouco a tradição da EAB,
porque não queríamos mudar tudo.

Quase uma década e meia de experiência
fez com que a EAB atraísse novos sócios
para poder expandir seus horizontes.
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HiGH - Mas falando efetivamente, o que
terá neste ano?
Decio Corrêa – A previsão é de ter a Esquadrilha da Fumaça, a Esquadrilha Oi, estamos convidando o Richieri, o Tike Bazaia,
o Lucas, o Francis Barros, paraquedismo,
mas estamos procurando fazer que várias
coisas trabalhem em conjunto. Temos que
lembrar que a EAB, e esse é o grande diferencial, é ver avião voando. Quer seja o Embraer, ou voo de performance, um GEEV,
todos eles são show. Mas os estandes são
show, estamos trabalhando para que exista
o show no tanto dentro como fora da feira.
HiGH –Para 2012, existe a possibilidade
de mudança de datas?
Decio Corrêa – Existe três regras para
ser feito um evento aeronáutico, a mais
importante é segurança. O segundo é
meteorologia, não pode fugir de junho,
julho ou agosto. Outubro é pau, pode ter
um sol de rachar, ou chuva torrencial. O
terceiro não se pode encavalar com um
grande evento internacional como Le
Bourget ou Farnborough. Os dois se alternam entre junho e julho e se tornam um
problema se queremos fazer a terceira
maior feira de aviação do mundo.
HiGH – Esse é o objetivo da EAB?
Decio Corrêa – É, mas dentro daquele
plano de longo prazo. Você vai reparar o
seguinte, nunca teve data nenhuma de
feira no Brasil, quem começou a ter data foi
a EAB e todos vieram cercando. Teve gente que começou a fazer em abril e mudou
para agosto. Na verdade o nosso grande
objetivo é dos outros se movimentarem
em razão do nosso movimento.
HiGH – Como vocês vão fazer para abranger tantos aspectos do segmento da aviação? Como você vão fazer para a feira ser
tão vantajosa para uma Flyer como para
uma Boeing? Até mesmo com relação a
preço, como cobrar o mesmo pelo metro
quadrado de pátio de exposição de uma
Boeing e de uma Flyer?
Domingos Meirelles – O Boeing também ocupa mais metros quadrados (risos).
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Mas o que eu quero dizer é que esse projeto é para longo prazo. Nem nós podemos
fazer a feira aonde ela está por causa do
DCTA. Para nós atingirmos os nossos objetivos, muitas coisas vão ter que coincidir
para que as coisas aconteçam. Como por
exemplo, o Brasil entender que a feira será
a terceira maior do mundo. Se isso acontecer, tudo será fácil, as empresas vão ver que
terão que participar.
HiGH - Falando em espaço. Hoje em dia
vocês tem uma série de restrições de
onde acontece a EAB por ser espaço militar. Como anda o projeto de ocupação
do outro lado do aeroporto de São José
dos Campos?
Decio Corrêa – Existem as vantagens do
DCTA em termos de segurança. O lado
ruim são as questões de padrões de uma
área de segurança nacional. Nós chegamos felizmente ao limite de ocupação.
Mas nós estamos trabalhando em novas
áreas do lado da Rodovia dos Tamoios,
está dentro dos planos do futuro, envolve
o comando da aeronáutica, a prefeitura,
não é segredo nenhum.

HiGH – Mas esse pátio, tem alguma data
para sair?
Decio Corrêa – Hoje trabalhamos com a
data de 2012.
HiGH – Há algumas edições passadas a
EAB quis abrir mão do público geral para
concentrar no visitante de negócios somente. Atualmente a feira está voltando
a olhar esse público geral?
Domingos Meirelles – O que nós decidimos fazer foi tentar, dentro do possível,
segmentar esses dois públicos sem prejudicar nenhum dos dois. O que nós pensamos é direcionar o visitante profissional
para a quinta ou sexta feira e público geral que o faça no sábado e no domingo,
até por causa da Esquadrilha da Fumaça,
que será no domingo, e aí temos que ter
os portões abertos.
Decio Corrêa – Nós estamos procurando um aumento de público, mas
antes de tudo, de um público qualificado. Gente que hoje não é do setor mas
que pode no futuro ser aquele dono de
avião ou de helicóptero. g
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espanhola
A origem é a
Região de Montsant na
Espanha. Os vinhos Portal de
Montsant, trazidos ao Brasil pela
Emporio del Mundo, são orgânicos
e feitos numa mescla de uvas
cariñena, garnacha e syrah colhidas
sempre à mão em noites mais frias e o
mais importante, sem interferências em
laboratório. Complexos em aromas e sabores
podem tanto agradar aqueles que pretendem
degustar o vinho de imediato como quem deseja
guardá-los para bebê-los no futuro. Dicas de
pratos para a devida harmonização segue a linha
de uma culinária mais potente. Opções de carne de
caça e queijos bem curados vão bem com todos os
vinhos, o Blueberry por exemplo, pode muito bem ser
companhia de uma boa massa de molho vermelho, uma
opção mais tranqüila. g
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Cruzar quase todas as Américas
de ponta a ponta e ainda assim,
sem sacrifício não é para qualquer um

O dia nem havia amanhecido e as portas do hangar começam a ser abertas para colocar o
Pilatus PC-12 no pátio de manobras. Desta vez, a partida da cabeceira da pista do aeroporto
de Americana daria início a uma longa jornada, o destino era Aspen, nos Estados Unidos.
Um voo planejado para matar uma curiosidade e realizar um sonho, ir voando o próprio avião para
esse centro de esqui e para ver se era viável fazer uma viagem tão longa a bordo de um avião como
o PC-12 quando normalmente um jato da categoria SuperMidSized seria mais indicado. A máquina
não iria reclamar em nada, as considerações recairiam mais a respeito de itens como conforto e nível
de desgaste aos passageiros durante uma viagem percorrendo 9.492 km. O que era para começar às
quatro da manhã foi transferido para uma hora mais tarde por conta da intenção de decolarmos rumo
à Manaus, primeira escala do voo e onde faríamos a internacionalização da nossa viagem. Pelos avisos
do serviço de meteorologia, a capital amazonense estava com tempo ruim. Por outro lado, como o
tempo de espera para ver se as condições melhorassem se mostrou ineficaz, foi decidido que o melhor
seria decolar rumo à Alta Floresta e de lá decidir o que fazer. E não deu outra, devido aos ventos contra, o planejamento foi mudado, determinando que faríamos um pouso de reabastecimento em Alta
Floresta. Lá, vendo que o tempo em Manaus não iria melhorar e depois de uma breve consulta com o
despachante que organizou nossa papelada do voo, a melhor opção foi partir para Boa Vista de onde
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guir para Fort Lauderdale, aí sim, já em terras ianques, se é que
a Flórida possa ser considerada Estados Unidos pela enorme
quantidade de latinos residentes. Em Punta Cana, o relógio já
contabilizava 12 horas de viagem, a noite já havia encoberto
o Pilatus e mesmo saindo o mais rápido possível, e olha que
eles são bem prestativos por lá, a estimativa de chegar no aeroporto Lauderdale Executive passaria das 22h00. Só que apesar
desse aeroporto de funcionar 24hs, a alfândega fecha antes,
portanto, uma pequena alteração de rota e seguimos para
Hollywood KFLL, aeroporto próximo e que tem imigração 24hs.
Bem pensado, pois as rodas do PC-12 tocaram no solo em Fort
Lauderdale às 23h50, hora local, totalizando 18 horas de viagem. Queiram ou não é momento de ir dormir, mas na hora de
pensar ao travesseiro, se viéssemos de linha aérea gastaríamos
pelo menos 15 horas de porta à porta e se fossem comprados
bilhetes de classe executiva, o custo do total para um grupo de
seis pessoas bateria fácil os R$ 21.000,00.

poderia fazer a saída do país. Isso também ajudou para deixar
as etapas de viagens mais confortáveis. De Americana até Alta
Floresta foram 4.1 horas de voo, até Boa Vista, a segunda etapa somou mais 3.5 horas. E vá fazendo os cálculos, para cada
hora voada o consumo de querosene foi de 200lts. Olhando
da cabine, a turma nem sabia o que era desconforto. No total
eram somente seis a bordo, número que facilitou a liberação
de espaço para as bagagens, que eram muitas, lembrando que
estávamos indo para um lugar frio, aonde a quantidade de roupa necessária é bem maior. E calculando a grosso modo, daria
para levar mais duas pessoas sem muito mistério. O painel Honeywell indicava um altitude de 30 mil pés, uma velocidade de
286 nós e proa magnética de 350º. Rota direta para San Juan,
capital de Porto Rico onde se estabeleceu Ponce de Leon em
1508. Seria uma etapa 3.8 horas e 986 milhas à frente e serviria
para a nossa entrada nos Estados Unidos. Quer dizer, até verificar que precisava de um waiver, uma autorização especial para
sobrevoar ou pousar em algum aeroporto de território ou fronteira americana. Sim, essa terra caribenha é considerada como
parte do domínio do Tio Sam. Como essa documentação ainda
não estava pronta até aquele dia, melhor foi alternar a nossa
descida em Punta Cana, na República Dominicana, e depois se-

94 | mai • jun | 2011

95

dia-a-dia da cachaça | flying the world

Dia seguinte, novo membro da tripulação a postos ao lado
do Pilatus. Jim Blocker, dono de 20 mil horas de voo anotadas
na carteira comandando todo tipo de aeronaves que vão do
King Air, passando por todos os modelos Learjet até os Bombardier Challenger e Gulfstream, foi contratado para dar uma
ajuda no voo até Aspen. Voar no meio das montanhas daquela
região requer uma experiência e nada melhor que ter alguém
para auxiliar nessas horas. A companhia foi bem vinda mesmo.
Um ventaralho em rota de 100 nós contra nos fez programar
um pouso em Little Rock para reabastecimento. Consequentemente a chegada aconteceu 30 minutos depois do pôr do sol
e descer no meio do vale aonde fica Aspen no breu que estava,
fazendo uma aproximação por VOR, era motivo suficiente para
o próprio Blocker se movimentar como se tivesse formigas no
seu assento. Uma arremetida naquelas circunstâncias também
não era uma opção das mais confortáveis, mas o barulho das
rodas do trem de pouso quicando no asfalto gelado do aeroporto soou como música ou sinal de alívio para todos. Sonho
realizado e sorrisos à mesa com os amigos. Só não esqueça
muita coisa dentro do avião sob pena de pegá-los depois parecendo picolé. Para os filhos, intermináveis sessões de esqui
para compensar toda a trabalheira do voo. Na hora de voltar,
o momento de sustos com a fatura. Taxas de pouso e decolagem, mais a hospedagem do avião por 9 dias e 1.200lts de
combustível foram convertidas em US$ 4.800,00. Pelo menos
o atendimento é ótimo, como não poderia deixar de ser num
lugar desses. Liquido anti-congelante aspergido no avião inteiro uma última olhada no pátio de Aspen – com dois jatos de
matrícula brasileira estacionados – e colocamos as manetes à
frente para seguir o voo de volta para Fort Lauderdale. Se na ida
o vento não ajudou, no regresso mantendo níveis de voo até
os 30 mil pés, a rotina foi bem melhor podendo fazer a viagem
sem escala, em 5.7 horas e sobrando bastante combustível.
Depois de ter deixado o Jim Blocker são e salvo de volta à sua
terra, o Pilatus seguiu para mais 3,8h de voo em direção à San
Juan, agora com o tal do waiver na mão, para depois continuar por mais 5.6 horas até chegar em Manaus onde foi feito
um pernoite por conta do mau humor de São Pedro. Por esse
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mesmo motivo, o voo do Amazonas até Americana demorou
um pouco a mais. As condições de tempo no interior de São
Paulo não eram boas, por conta disso resolvemos parar em
Alta Floresta para um almoço e abastecer para chegar em casa
com folga de combustível no tanque. As duas pernas somaram
6.1 horas mas nem por isso serviram para estragar qualquer
momento de diversão que foi esse voo. Um sonho realizado,
mas antes de tudo, a comprovação que vale a pena, até mesmo se considerarmos as possibilidades de escolha de onde e
quando parar, ou quem sabe continuar mais à frente ainda. g
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galeria
Esse novo modelo da família EOS Rebel da Canon vai chamar a atenção de
muita gente que deseja além de ter uma boa câmera fotográfica um instrumento para captar vídeos em HD de excelente qualidade. Em certos aspectos a
Rebel T3i chega a entregar fotos com qualidade parelha a sua irmã 60D, que é bem mais
cara. Ela tem um sensor CMOS de 18mp, processador DIGIC 4, trabalha com sensibilidade de 100 até 6400 ISO e as imagens apresentam baixo nível de ruído. Usá-la com sensibilidade ISO400 pode transformá-la em uma boa opção para fazer fotos de esportes
sem perda de detalhes ou excesso de granulação. Para os fãs do vídeo, a T3i tem um visor de LCD de 3.0” com ângulo variável e grava em HD 1080P e apesar da captação de
áudio ser mono, a qualidade é muito boa. Uma câmera dessas na mão pode ser uma
boa para obter alguma boa imagem em condições que combinam elementos como
o desta foto do Koala Ke. Luz baixa de final de dia, trepidação habitual do Robinson
R-44 paquera, fora a própria movimentação da aeronave fotografada. Não tem jeito, se quiser que saia coisa boa, antes dê um pulo na Angel. Lá a Canon EOS Rebel T3i com uma
lente padrão 18-55mm sai por R$ 3.200,00. Pode servir para um belo começo de carreira.

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

