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AMARGURA
Abril foi duro com os corações de quem voa.
Estranhamente a bruxa andou solta, enquanto que o
esperado para isso é agosto. Na sequência de acidentes
foi o mega empresário, o piloto de jato executivo, a instrutora,
o aluno, o instrutor e o novo proprietário. O piloto foi fazer um
vôo de teste, uma pane o derrubou. Do lado de cá, todos de
cabeça baixa em lamentação. Em comum a todos uma questão
intrigante, todos viraram notícia de jornal. Se fosse em acidente
de carro pouco chamariam a atenção. Teve que morrer cinco
amigos juntos, no mesmo período, num acidente de carro para
o assunto levantar o interesse dos jornalistas. E ainda havia um
mistério, pois eles sumiram por dias. Para queda de avião não. Caiu
e pá. Virou manchete. Para ver como apesar de tanta campanha
de popularização pelo uso desse transporte, aviação ainda é uma
coisa estranha ao cotidiano. Ainda não dá para entender porque
um acidente de carro é menos espetacular que de teco teço.
Gente morre do mesmo jeito, corpos se despedaçam da mesma
forma. É feio do mesmo modo. Mas não adianta explicar para
a pessoa da mesa ao lado. Para ele avião cai e não é que nem
carro que qualquer problema, para no acostamento. As pessoas
embarcam e decolam em esquifes. As emoções a gente às vezes
tem que guardar no bolso. 
Marcio Jumpei
Editor chefe
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EUROCOPTER/HELIBRAS EC130B4

VENDE-SE

ESTE ESPAÇO
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Quando as cortinas no estande da Eurocopter na Heli-Expo de 1999 vieram
abaixo, estava ali sendo apresentado
o primeiro modelo monoturbina da
marca em anos e também uma nova estratégia deste fabricante que assemelhava
ao padrão adotado no setor automobilístico, o de pegar uma plataforma básica de
um produto e lançar uma verdadeira família para atender diversos nichos de
mercado. Novidade a baixo custo de desenvolimento. A Eurocopter já havia feito
isso com o AS350 colocando no mercado

versões com um e dois motores. Entretanto com o EC 130B4 a coisa foi diferente. A
Eurocopter foi buscar na prateleira elementos de diversos modelos para construir o seu novo helicóptero. A fuselagem
é do EC 120 Colibri com um enxerto na
largura. O motor Turbomeca Arriel 2B1 de
847shp, o conjunto de transmissão, o rotor principal e o cone de cauda é do
AS350B3 Esquilo enquanto que o rotor de
cauda Fenestron era do EC 135. Todo esse
conjunto foi concebido meio que em parceria com a Blue Hawaiian, empresa de
vôos panorâmicos do Havaí e que também foi a que primeiro recebeu em 2001
o helicóptero feito para não incomodar os
vizinhos. Tanto é que o nível de ruído emitido voando numa atitude de 500 pés
A grande área frontal é o que chama
atenção mo EC130 um helicóptero
feito para ver bem a paisagem.

pelo EC130B4 é de 84.3EPNdB , 8.5dB
abaixo do exigido pelo FAA. Ele chega a
ser mais silencioso que o EC 120 Colibri.
Foi por esse motivo que a Florisa, empresa
que atua no ramo de tinturaria industrial
em Brusque (SC) escolheu o EC 130B4 das
fotos. A estrutura de hangar e heliponto
fica ao lado da indústria e também de
uma área residencial. Fazer as operações
sem impacto na vizinhança foi fundamental. No começo deste ano, na Heli-Expo,
mais cortinas sendo abertas e eis que a
novidade tem novamente a forma do EC
130, agora com designação T2. De novo
um hábito da cultura automobilística. De
tempos em tempos, um carro sempre
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passa por uma atualização, o tal do facelift. Há alguns anos essa regra era de 7
anos. Atualmente há montadoras que diminuíram esse prazo para 3 anos. Na aviação, as coisas andam mais devagar, processos de homologação impedem essa
prática com maior frequência. Mas há exceções, a Cirrus, marketeira que sempre
foi, a cada ano tinha algo de novo para
mostrar no seu monomotor de alta performance. Então depois de treze anos, a
Eurocopter resolveu mexer no seu helicóptero. E diz que foram feitas 70% de
modificações na estrutura original, além
de aperfeiçoamentos de motor e trabalhos para a redução de vibração. As primeiras entregas devem ocorrer daqui um
ano e meio. E fica a pergunta se o momento agora é de esperar pelo modelo
novo ou se vale a pena negociar um bom
preço com o vendedor pelo B4. O mote
desse helicóptero foi seu espaço interno,
sete pessoas viajam dentro de uma cabine ampla, com espaço suficiente para esticar as pernas e um inigualável campo de
visão externa. A vantagem do T2 sobre o
B4 é que o novo terá portas de correr dos
dois lados, o B4 só tem do lado esquerdo,
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de potência de motor. Em termos de VNE
– Velocidade Nunca Exceder, a do EC
130B4 é de 155nós com potência e 125nós
sem potência. No pouso e no flare o papo
largo interfere um bocado na performance do bicho. Com o velocímetro indicando entre 40 a 50 nós a largura de cabine
segura um pouco o helicóptero e se perder o efeito aerodinâmico é interessante
você estar com um torque acima de 40%,
se não, o EC 130B4 afunda muito rápido.
No pairado ele se comporta bem, só não
gosta de vento forte de través devido à
grande área da deriva. E se for voar de
lado, dá para fazer bem até velocidades
de 30nós e sem vento, se estiver com vento essa marca cai para 15-20 nós no máximo ou o trabalho para o piloto aumenta
em demasia, mais uma vez responsabilidade da enorme traseira dele. Para o pouso o macete é fazer uma aproximação estabilizada, vir pendurado, sem solicitar
muita potência na hora da redução de velocidade (arredondamento brusco, princi-

FICHA
TÉCNICA
Eurocopter Helibras EC 130B4
Fabricante: Eurocopter
Preço: US$ 3,220 milhões
Motor: uma Turbomeca Arriel
2B1 de 847shp
Capacidade: 1 piloto + 6/7
passageiros
Diâmetro do rotor principal: 10,69m
Comprimento geral: 12,64m
Velocidade de cruzeiro rápido:
235km/h
Alcance com tanque básico: 640km
Peso Vazio: 1.360kg
Peso máximo de decolagem:
2.400kg/2.800kg com carga externa
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entretanto entrar e sair dele é mais do que
fácil. Mais que um Esquilo misturado com
Colibri, o EC 130 entrega tecnologia do
gênero mão na roda para o piloto. Para
dar partida a Arriel 2B1 conta com duplo
sistema de FADEC que a monitora e gerencia digitalmente. Chega a ser mais fácil
que ligar um carro. Um apertar de botão e
é só ficar vendo o FADEC trabalhar, nesse
procedimento a turbina chega à temperatura de 710°C (com um limite de 865°C)
por até 10 segundos. Se algo acontecer
de errado uma luz âmbar ou vermelha vai
acender. Se a coisa for muito errada as
duas acendem simultaneamente, e se estiver algum aviso no painel de alertas, aí é
hora de parar com tudo e ir tomar chá. Se
ocorrer uma falha do FADEC em voo, entra um terceiro sistema, o EBCAU, que gerencia a alimentação do motor através de
um motor de passo ligado a um potenciômetro instalado junto ao sistema do co-

letivo. Na hora da decolagem o EC 130B4
dependendo da temperatura, até uns 2325°C, lotado de passageiros e combustível, respeitando o peso máximo de decolagem, não refuga, pelo menos ao nível
do mar. Nessas condições a autonomia
dele fica em torno de 2.5 horas. Mas de
um modo geral a velocidade de cruzeiro
com relação ao solo do B4, com meio tanque de combustível gira em torno de
135nós, com ele cheio de gente e tanque
a pleno o ponteiro vai marcar 120 nós.
Não são marcas muito surpreendentes. O
AgustaWestland Koala é mais rápido e
tem mais potência disponível para enfrentar decolagens de topo de prédio em
dias quentes, carregando muita coisa e
gente. O MD 600N também chega a ser
mais rápido. Mas o EC 130B4 tem seus
méritos, o primeiro em relação à disposição de cabine. O esquema de passageiros
um de frente para o outro no Koala não
funciona direito, os passageiros ficam batendo os joelhos, o que não acontece no
Eurocopter. No MD 600N, o túnel da transmissão que passa na transversal entre os
dois passageiros no fundo da cabine pode
incomodar um pouco e não há bagageiro
de série. O EC 130B4 se comporta bem na
hora de ganhar velocidade devido à gran-

palmente pesado), pois nestas condições,
com vento, o helicóptero fica um pouco
instável. Esse Eurocopter, ou Helibras se
preferir, necessita de um bom trabalho de
balanceamento quando estiver cheio. Em
vôos longos na medida em que o tanque
esvazia, o seu centro de gravidade vai seguindo para frente, nessas horas o peso
da bagagem e passageiros nos bancos
traseiros ajuda para fazer o contrabalanceamento. O que poderia melhorar, e
deve com a chegada do T2, é o nível de
vibração. O EC130 tem uma enorme área
frontal e uma grande área plana equivalente, o que o torna um tanto rugoso. Em
termos de mercado se for comparado

COM A DIVULGAÇÃO DA VERSÃO
ATUALIZADA, PODE SER UM BOM
MOMENTO PARA COMEÇAR A NEGOCIAR

No painel ainda um misto de instrumentos
analógicos e digitais. A concorrência já
conta com padrões mais modernos.
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jeito que está, ele ainda se mostra um produto válido, se for bem negociado, vale a
pena a compra ante o tempo que ainda
resta para a chegada e amadurecimento
do novo T2 que mais para frente pode ser
que a máquina se enquadre melhor entre
o Esquilo B2 e B3, este que no mercado
brasileiro é sabidamente um produto que
tem uma perfomance pura muito superlativa e muitas vezes desnecessária, a não
ser se você quiser mostrar ao seu vizinho
que o seu é maior que o dele. No EC 130B4
o ganho pode ser mais tátil com a maior
capacidade de assentos, espaço de cabine e claro, dependendo da sua lábia, pelo
menor valor na etiqueta. 

Sabemos aonde

isso vai chegar

ONDE ACHAR
Helibras
www.helibras.com.br

com o Koala, o produto anglo-italiano se
mostra muito barulhento. Comparando
com um Esquilo B2, este tem uma área
envidraçada menor, também é mais barulhento, perde em estilo, é menos dócil e
estável, além de ter menos potência disponível nas retomadas e o peso máximo
de decolagem é menor também. Com
um valor pago de US$ 3,220 milhões a diferença da tabela pode chegar até US$ 3,5
milhões se o interior for bem equipado
com sistema de som compatível com
MP3 ou CD, bancos de couro, fones Bose e
detalhes como o carpete transparente, janela de mau tempo em ambas as portas
dianteiras e configuração de aviônicos. O
custo direto operacional,segundo a
Conklin &deDecker tem girado em
US$925,71/h, nas contas da Helibras, o
custo diretos de manutenção fica em torno de US$ 350,00/h. Se o T2 cumprir o
que promete deve ficar uma aeronave
bem superior ao atual B4, como é presumível em qualquer produto industrializado que passa por um aperfeiçoamento. A
maior disponibilidade de motor pode
deixá-lo mais confortável nas operações
em dias mais quentes e com ele pesado.
O ideal seria que ele trabalhasse com pelo
menos 2.600kg de carga interna. Mas do

]NBJtKVO]

Os assentos são anti-crash que
absorvem impactos mais pesados.
Distribuir o peso no interior do EC130B4 é
uma ciência que deve ser bem aprendida.

Da mesma forma que o criador de uma
peça de luxo sabe antever sua aceitação
e as tendências do mercado desde os
primeiros estudos, a Columbia Trading
sabe que gerenciar a cadeia de
negócios tão exclusivos é muito mais
do que conduzir produtos de alto valor
agregado do fabricante até a prateleira
da loja. Dos acessórios pessoais as
mais complexas peças do vestuário,
a experiência e o conhecimento de
causa são diferenciais de uma equipe
que conhece em detalhes os processos
da importação do produto de cada
cliente, que acima de tudo, leva em
conta a qualidade e a eﬁciência de um
serviço tão especializado.

Av. Brig. Faria Lima, 1485 – 8º andar – 01452-002 – SP – Tel: (11) 3330-6700 – www.columbia.com.br
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antigos faz parte da decoração. Esse
salão acaba sendo mais que um simples restaurante, a história está por
toda a parte. Num corredor, vitrines
mostram objetos de épocas passadas,
tem gravador de rolo, vitrola e disco
de vinil. Máquina de escrever tem lugar garantido e livros estão expostos
numa antessala como eram as bibliotecas dos antigos casarões. Num canto, existe uma réplica de uma sala de
aula com carteira e apostilas. Um espaço é feito para você experimentar
a cegueira. Não há luz, mas o ambiente é todo cheio de objetos do cotidiano, nele já foram feitos jantares
nos quais você aplica os diferentes
conhecimentos sensoriais que uma
pessoa sem visão tem. Agora todo
esse papo tem que ser sustentado, e
para isso existe o restaurante. Como
veu aplicar os seus e a sua grana num
espaço chamado de Vila Antiga, que
gosta de dizer, é dedicado à pedagogia dos sentidos. Tem lugar para a
meditação de qualquer religião, tem
um galpão para os cursos de música e com direito a montagem de
instrumentos. Na parte mais alta do
terreno tem um observatório – com
a quarta melhor luneta no território
brasileiro - e um planetário com sessões abertas ao público. Num outro

Coisa de professor. Na saída de
Campinas para Mogi Guaçu, bem
ao lado do condomínio Alphaville
você vai encontrar lazer gastronômico e vai voltar para o seu tempo de
escola. Todo mundo já fez excursão
para ver uma fazenda, planetário, museu ou zoológico. Aqui você vai fazer
a mesma coisa sendo que o lanche
é bem melhor. Carlos Sebastião Andriani já deu aula, confeccionou software para a Ford e tem escolas sob
o selo da FGV. Ganha dinheiro com
locação de imóveis, tem paixão por
carros antigos, especialmente Ford, e
trabalha para que as pessoas tenham
acesso e consciência de desfrutar de
conhecimento. Muito nobre. Resol-
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O lugar fornece tanto o que comer
como o material para as histórias à
mesa. Neste lugar beber direto da
fonte vai além do sentido literário.

galpão há dezenas de tonéis envelhecendo cachaça, o professor comprou uma fábrica da preciosa bebida
de Salinas (que faz a Beija Flor). Deve
ser para dar uma amplitude às idéias.
Em outro, vinhos feitos na Região.
O nome Vila Antiga retrata bem a
estrutura do lugar, ela foi toda feita
para relembrar um passado que nem
todo mundo conheceu. Casas mineiras foram desmontadas, trazidas
e remontadas em Campinas. Outras
de palafita vieram do Mato Grosso,
a decoração tem roda d’água, carro
de boi. Estilo rústico da fazenda e
muito carro antigo. Um pouco longe da vista do público estão guardadas dezenas de carros de diferentes
épocas, de jardineiras até modelos
recentes. Numa área anexa uma pequena mostra tem um Ford Galaxy e
um Itamarati. Tem até trator Ford 600
que há pouco tempo batia ponto no
trabalho. No salão central que abriga o restaurante, a coleção de carros
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parte da família é de Goiás, a base
culinária está puxada para aquele
estado. Tem um pé em Minas Gerais
também. A boa pururuca está lá, além
da galinhada, o arroz com pequi, a
gariroba e o pastelão goiano. Tudo
servido Tudo servido à vontade em
cima de um fogão à lenha. Paga-se R$
xx,00 e você se esbalda por quanto
tempo quiser. A receita inusitada deu
certo para atrair famílias e grupo de
empresas. É um passeio completo.
Só que o sucesso se não bem administrado pode ser um tremendo tiro
no pé. Que o dia das mães fique na
memória deles. O Vila Antiga não deu
conta, ou melhor, o salão do restaurante não deu conta. Não se sabe se
foram feitas reservas a mais, o que se
pode ser conferido é que a disposição da estrutura do restaurante é um
tremendo gargalo. Como os pratos

ficam todos no fogão à lenha e ele
além de não ser muito grande, é único, o inevitável aconteceu. Deu overbooking no fogão. Uma enorme fila
foi se formando entupindo as áreas
do restaurante. A paciência não foi
bastante para tentar repetir o prato. A
estimativa era de pelo menos 20 minutos de pé para pegar o que desejava. Passar de um ambiente para outro
se tornou complicado. Algumas das
pessoas foram acomodadas numa
sala de reunião inacabada. Decoração
com direito a cimento de remendo
aparente na parede e cadeira de salão
de convenção não são estímulos visuais para a boa gastronomia. E como
as mesas são grandes, com longas
tábuas, uma situação constrangedora
ocorreu. Nós fomos expulsos da mesa
por uma família, pois alegavam que
tinham feito reserva anteriormente

para aquele lugar. Não adiantou nem
mostrar o prato usado, o pequi roído,
os guardanapos amassados e os pertences nas cadeiras que já estavam ali
antes. O fato ocorreu pelo seguinte.
Para ir buscar um segundo prato ou
a sobremesa, era necessário sair do
lugar onde estávamos, atravessar um
corredor, ir até o outro salão aonde
estava a comida, enfrentar fila e voltar. No salão alternativa D, havia algumas opções de comida oferecidas em
réchaud. Nada contra, eram até mesmo alguns dos itens disponíveis no
fogão à lenha, mas ficava parecendo

Fundamentalmente de raíz goiana,
a culinária do restaurante Villa atrai
multidões. Só precisa se organizar
para atender melhor tanta gente.

NESTE LUGAR VOCÊ SACIA O SEU
APETITE NO ESTÔMAGO E NO CÉREBRO
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livre!

MAPA DE ROTAS
COMO CHEGAR:
O lugar fica próximo a estrada que liga
Campinas à Mogi Guaçu, que pode
ser acessada para quem é de fora,
pelo anel viário de Campinas ou pela
rodovia Dom Pedro. Mas é conveniente
ter um GPS à mão para se guiar pelas
ruas nas cercanias do Alphaville.

Em diversos espaços uma mostra de
hábitos e culturas brasileiros. Pode
ser a guariroba com frango, pode ser
na típica casa mineira transportada e
remontada no Vila Antiga.

DICA DO PILOTO:
A assessoria de imprensa nos garantiu
que havia uma área para pouso eventual
no próprio restaurante. E sim há, na parte
de trás do salão, mas se tiver alguém
sentado à mesa na varanda – e o pessoal
do restaurante garantiu que as dezenas
de mesas que estavam colocadas lá na
nossa visita não fazem parte de uma
configuração comum no cotidiano – esta
pessoa não vai gostar em nada de ver o
seu arroz espalhar por todos os
lados durante o pouso e decolagem
de um helicóptero. Disseram que
existe um heliponto ao lado do
vizinho Alphaville, a poucos
quarteirões, mas até o fechamento
desta edição este espaço não foi
confirmado. Mas se os donos do
lugar executarem o plano de
construir um heliponto, e área
existe nos fundos do terreno com
boas rampas, o Vila Antiga pode ser

serviço de classe C do Titanic. Todos
vão comer à vontade, vocês de castigo, ficam só com arroz e caldo. Nesse meio tempo a família se alojou na
mesa, supostamente vazia. Não teve
chororô. No embate de 12 contra 1 o
jeito foi ir embora. Aí a galinhada já
fica com gosto ressecado, a guariroba
amargou demais, a pururuca murchou
e não há deslumbramento sobre o conhecimento oferecido que suplante o
inconveniente. E pior, num lugar visto como daqueles que você sai com a
consciência pesada e regime esquecido debaixo do tapete, saímos com
fome. Uma esfiha de carne traçada no
posto de gasolina na estrada salvou
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uma alternativa de almoços de negócios
para quem é da capital, por exemplo,
distante cerca de 30 minutos de vôo.
MELHOR ÉPOCA:
Qualquer uma, não sendo um feriado
ou data de comemoração como o Dia
das Mães. Vale ligar antes para garantir
e certificar se há lugares disponíveis.
TARIFAS:
Restauraute Villa
Terça à sexta:
R$ 24,90 por pessoa
Sábados e Domingos:
R$ 34,90 por pessoa
incluindo almoço, sobremesa, cafezinho
e degustação de vinho ou cachaça.
ONDE ACHAR:
Vila Antiga
Rua Araçandiva, 401
Campinas - SP
Tel.: (19) 3262 0477
www.vilaantiga.org.br
Horário de funcionamento
do restaurante
De Terça a Sexta
das 11h30 às 15h00
Sábado e Domingos
das 11h30 às 16h00

o dia. Até deu para saciar a sede, pois
no saguão extra do Vila Antiga, que
umas quatro vezes ouvimos dizer que
era provisório, não houve como pedir
uma água sequer. A proposta do lugar é ótima, a estrutura de lazer também, empresas vão poder fazer seus
encontros e seminários num lugar
que faz voltar boas memórias. Mas
nesse lugar do conhecimento, faltaram na aula de ciência da experiência
com o cotidiano de restaurante. g

Livre, finalmente! Livre das viagens

Pense melhor! Você pode ter seu

exaustivas em voos comerciais. Livre

próprio PC-12 NG, investindo menos

para voar para aonde for e quando

do que você imagina. E menos que a

quiser. Até mesmo para pequenos

metade dos custos de operação de

aeroportos com pistas curtas e não

um jato. Para facilitar, podemos,

preparadas. Com o conforto de uma

inclusive, gerenciar tudo isso para

Classe Executiva para 6 passageiros.

você. E você já sabe da verdade: não

A 500 km/h. Boa idéia! Mas fora da

importa quão difícil sejam os tempos,

realidade e das suas possibilidades?

a liberdade sempre valerá o preço!

www. PC-12rightnow.com.
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COMPACTA PREMIUM
O estilo retro não engana. A Fuji X-Pro 1 é repleta de modernos recursos. Essa compacta
é uma Jóia para os apreciadores da fotografia, o sensor X-Trans CMOS de 16mp trabalha
com sensibilidade de até ISO 25.600 e a câmera permite controle manual de exposição.
As lentes intercambiáveis de 18mm (2.0), 35mm(1.4) e 60mm (2.4) são Fujinon. Ela faz
simulaçnao de filme e pode disparar até 6 quadros por segundo.
Preço: R$ 9.000,00 com a lente 35mm 1.4
Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257 3498/ 3259 5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

pras

FEITO ORIGAMI
Tinha que ser um Mini. Essa bicicleta dobrável
como tudo na marca combina estilo e inovação,
tem peso reduzido (11kg), câmbio de 8 marchas
e as rodas de 20” ajudam no quesito agilidade
em centros urbanos. E de tão prática, possui uma
bolsa acomodada debaixo do selim, que pode
ser usada para transportá-la, por exemplo, no
porta malas do seu Mini, este um carro.
Preço: R$ 2.850,00
Mini
www.mini.com.br

AMBIENTE TRADICIONAL
A Lampe Berger Paris traz para o Brasil uma exclusiva lamparina para os
tradicionais aromas da marca francesa. Símbolo de luxo desde 1898, quando
foi lançada pelo farmacêutico Maurice Berger já foi utilizada por nomes como
Picasso e Colette e levaram assinaturas de nomes como Baccarat, Gallé e René
Lalique. As duas únicas peças que chegam ao pais apresentam o desenho
original Papillons com vidro e tampa folheadas a ouro.
Preço: R$ 9.975,00 sem a essência
Lampe Berger Paris
Rua Comendador Miguel Calfat, 59, Cj. 93 – São Paulo
Tel.: (11) 2129 7106
www.lampeberger.com.br

PISANDO EM OURO
O ouro realmente chama a atenção de todos e não
poderia deixar de ser neste tênis feminino metalizado
em ouro velho da Aleatory.
Feito em couro super macio, leve, oferece conforto ao
extremo para aquela caminhada com elegância sem fim.
Preço: R$ 270,00
Aleatory
Tel.: (11) 3825 6499
www.aleatory.com.br

DE VOLTA NO TEMPO
Os agentes K e J estão de volta. A saga dos Homens
de Preto agora percorre o tempo passado para salvar
o mundo. E sempre contando com o desenho e a
versatilidade dos relógios Hamilton Ventura nos seus
pulsos. No filme recém lançado no Brasil, aparecem dois
modelos o Ventura XXL, adornado com uma pulseira de
borracha preta e mostrador na mesma cor e o Medio
Ventura mais clássico com mostrador preto e caixa em
aço inoxidável.
Preços sob consulta
Joalheria Montecristo Iguatemi
Tel.: (11) 3032 8905

SENTA AQUI
COLEÇÃO À CORES
A coleção Valentia com pedras de cor chama a
atenção pela combinação de elementos com cores
complementares, opacas ou transparentes explorando o
jogo de luz nas gemas de cor. Em diferentes formatos as
pedras chegam a pesar 26 quilates.
Preços:
Anel Valentia R$ 7.590,00
Brincos Valentia: R$ 10.590,00
Vivara
SAC 0800 77 44 999
www.vivara.com.br

A Butzke, fundada em 1899 foi a pioneira no Brasil
a produzir móveis certificados com o selo FSC
que certifica o uso de material oriundo de áreas
de manejo sustentável ou . Sua fábrica na cidade
de Timbó (SC) possui uma área de 10.000m2 e
chega a empregar 250 funcionários e é de lá que
sai o banco Tak de 3 lugares feito de madeira de
eucalipto e com o tampo da mesa e os assentos
revestidos de laminados de Pet reciclado e são
assinados pelo design Pedro Useche. O estilo
mescla ares vintage com traços mais modernos.
Preço: R$ 732,00
Butzke
Tel.: (47) 3312 4000
www.butzke.com.br

SOM NA CAIXA
A caixa de som portátil MP15 da Edifier é
compatível com os principais tocadores de
música do mercado pois tem entrada P2 e para
cartões SD. Além do deneho arrojado é fácil de ser
transportada e a sua bateria tem duração de 6 a 8
horas sendo recarregável através da entrada USB.
Preço: R$ 99,00
À venda nas lojas especializadas,
megastores e lojas on line
Edifier
www.edifier.com.br

O DESTINO DA SUA VIDA

CLASSE ESPECIAL
A Casa Donoso, vinícola butique chilena está trazendo para o
Brasil dois rótulos especiais. Um é o Clos Centenaire safra 2009,
corte de 40% Cabernet Sauvignon, 30% malbec, 20% Carmenére
e 10% de Cabernet Franc envelhecido 12 meses em barricas de
carvalho Frances e americano. Apresenta notas de frutas maduras
e florais. O segundo rótulo é o Perla Negra, jóia envelhecida por
24 meses em barricas de carvalho francês meio tostado e que
no olfato apresenta toques de espécies finas, madeira torrada e
amoras.
Preço sugerido:
Perla Negra: R$ 103, 85
Clos Centenaire: R$ 46,50
Vinho Sul
www.vinhosul.com.br

SEM PASSATEMPO
Uma nova linha de tratamento anti-idade chega ao mercado
cheio de tecnologia. O Renew Genics da Avon foi desenvolvido
em cooperação com a Universidade da Calábria e ajuda a
estimular a produção das proteínas que mantém a pele jovem
reduzindo visivelmente as rugas, descolorações e preda de
firmeza da pele. Essa tecnologia chama-se YouthGen e vem
como dois produtos, o Renew Genics Tratamento Cosmético
e o Creme de Tratamento Cosmético.
Preços sugeridos:
Renew Genics Creme de Tratamento Cosmético: R$ 70,00
Renew Genics Tratamento Cosmético Concentrado: R$ 110,00
Avon
SAC 0800 708 2866
www.avon.com.br

Se a lua de mel já é um momento
especial, bem vindo ao lugar aonde
ele se tornará inesquecível. Em meio
as montanhas de Monte Verde, o
clima aconchegante da Estalagem
Wiesbaden é puro charme, encantamento e tem o atendimento exclusivo
que só uma pousada de pequeno
porte pode oferecer. Do dossel ao
café da manhã, servido sem pressa,
da lareira ao ofurô, o romantismo
aqui encontra os detalhes da perfeita inspiração.

Reservas e informações:
Tel.: (35) 3438 1121 / 3438 1635 - www.wiesbaden.com.br
Rua Bem Te Vi, 459 – Monte Verde – MG
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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

VAN’S RV-12

O PRAZER É

TODO SEU

ensaio em voo

Para o pessoal do departamento de
marketing deve ser uma barra fazer
estardalhaço com produto básico, ainda mais quando se trata de um mercado cheio de arquétipos, paradigmas, como
o da aviação. Avião é sempre imponente,
cheio de luxo e tão rápido quanto a luz.
Lançamento de avião tem música empolgante, cena de luzes e fumaça. Mas esse
pessoal, camelôs basicamente, sabe como
pegar um produto e realçar o que ele tem
de melhor, nem que seja uma caixa de sapatos vazia. Dê uma a eles, que a caixa vira
a melhor caixa que você já viu na vida. Foi
mais ou menos essa impressão que veio
à cabeça quando de frente para o RV-12,
aposta da Van’s Aircraft para o mercado dos
LSA e trazido ao Brasil pela Flyer. Veio um
sentimento de necessidade em acreditar
no produto. Ele tem seus atributos, mas
cá entre nós, ver essa máquina taxiando

não deve ser uma das cenas que vai deixar
a sua namorada extasiada e boquiaberta.
Lá veio ele com uma frente que parecia o
queixo do Popeye, batatudo e meio que
voltado à frente. A avioneta lembra um
Ercoupe sem a cauda dupla, ou então um
Thorp 211 sem a estrutura de chapa corrugada. Pintado de amarelo vira borboleta.
Suas linhas levam o conceito de fabricação
da Van’s ao extremo. Simplicidade é tudo
para perder peso. O RV-12 não é um RV-7
aliviado em peso, é um avião com desenho
novo. Está lá a asa reta, estilo barra de chocolate e a fuselagem tipo caixotinho, marca
registrada da Van’s está mais fácil ainda de
ser feita. O canopy bolha deve ser mais leve
que uma estrutura de teto de lata e a abertura frontal elimina portas, mais parafusos
e dobradiças. Nas asas, sistema de flaperon
e na empenagem horizontal um stabilator.
Colocando a cara dentro do cockpit o que
chama a atenção é o tanque de combustível de meros 75lts instalado no bagageiro
pois asas são removíveis, dá para colocar o
RV-12 numa carretinha e levá-lo para a garagem da sua casa. A entrada é pelo bordo

SIMPLICIDADE É A REGRA DO JOGO. GANHOU
A LEVEZA E A QUALIDADE DO VOO

de ataque, é só colocar o pé no estribo, um
apoio na asa, levar a outra perna para dentro e se acomodar no assento. A largura da
cabine surpreende, é mais larga que a do
P2008, se não for, é por um ou dois dedos.
E fora o painel, nada de firulas a bordo.
Nada de forração de couro, o painel é uma
mera chapa com os instrumentos acoplados. O PU- HDO é bem equipado, há um
GPS Garmin G-695, um Dynon D180 para
os parâmetros de motor, horizonte e um
piloto automático AP-74 da mesma Dynon.
Fora isso, alguns instrumentos analógicos
de reserva, o rádio e transponder. No meio
dos bancos a seletora de combustível que
tem duas posições, para cima é fechada e
para baixo aberta, nada mais. O comando
do flape é por barra Johnson e o banco
é regulável no solo. Sem muita coisa para
ver, o jeito é baixar o leve canopy e botar
o Rotax 912S para funcionar. Com 328kg
de peso vazio o RV-12 não tem problemas
de falta de motor. Os 100hp do Rotax se
mostram mais do que o suficientes para
a boa performance, mesmo em Brasília,
na pista da APUB – Associação de Pilotos
de Ultraleve, bem ao lado do autódromo
aonde a altitude é de 3.700 pés. Num dia
até fresco para o planalto central, na casa
dos 26ºC e pouco vento, o RV-12 foi alinhado na cabeceira 11. Um dente de flape e

DECOLAGEM IMEDIATA

Muito esperto esse sistema de acesso
aos voos da Azul. O tempo do escritório
na Avenida Paulista em São Paulo até a
porta do avião em Campinas só não foi
menor porque chegamos muito antecipadamente e tivemos que esperar o
tempo passar no saguão de Viracopos.
Mas fazer isso em 1h50m, usando metrô
e o ônibus que a empresa disponibiliza
gratuitamente aos passageiros (saímos
via Terminal Barra Funda), entre esses
dois pontos é bom demais. Colaborou
para a marca, o check in expresso feitos
em totens de auto atendimento. Fácil e
de uso semelhante ao de qualquer caixa
eletrônico, é a maneira mais correta de
pegar seu bilhete de embarque para

quem não tem bagagem para despachar. Se ficar confuso sempre tem um
atendente ao lado para ajudar. A operação durou instantes. Pode ser que para
quem embarca de Congonhas para
fazer um voo entre a capital paulista e
Brasília, o destino que fizemos, o tempo
de porta a porta na ida pudesse ser um
pouco menor, isso se não estiver preso
em algum engarrafamento, senão a coisa equaliza. No retorno do mais uma pegadinha do cotidiano. O tempo de fila
para pegar um taxi em Congonhas chega a incríveis 60 minutos independente
do horário. Com 30 minutos a mais você
sai de Campinas e chega em São Paulo.
E dependendo para onde você for, de
metrô é mais rápido que fazer o percurso de carro. Há uma economia real no
bolso. Com a Azul foi gasto R$ 3,00 para
fazer o trajeto do escritório ao aeroporto,
apenas o bilhete do metrô em São Paulo. De táxi, do nosso escritório para Congonhas, seriam pelo menos R$ 35,00. Se
fossemos de carro e deixado ele parado
num estacionamento o gasto pode sair
de R$ 21,00 a R$ 63,00 pela diária. g

ONDE ACHAR
Azul
www.voeazul.com.br

É nos mínimos detalhes que o
RV-12 chama atenção. Mínimo
peso, consumo mínimo, mínimo custo,
máxima diversão.
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45mph fácil e com pleno comando de
pedal. Para acabar com a sustentação
desse Van’s o nariz tem que ser levado
bem à cima, buzina de estol já apitando nas 55mph, e se estiver sem flape e
nada de potência, depois de uma leve
trepidação ele vai deixar de voar com
50 mph e a 40mph com motor. Com
flape todo abaixado e sem motor ele
para de voar a 42mph, com motor o
número foi meio impreciso, um pouco abaixo da última marca. Em todos
os casos, é necessário apenas aliviar o
manche para ele voltar a voar ganhando velocidade. Em reto horizontal o
ponteiro do velocímetro foi bater nas
120-125mph, isso com um vento de
cauda de 8nós. Para o circuito de pouso nada de muitas surpresas, apenas
a condição dele baixar o nariz a cada
grau a mais de flape aplicado. Se você
fizer a aproximação com 70 milhas, vai
ter uma boa razão de planeio e talvez
enganado pela estreita pista da APUB,
o RV-12 parece estar de salto alto, de
qualquer forma, após passar as faixas

FICHA
TÉCNICA
Van’s RV-12
Fabricante: Van’s Aircraft
Preço: A partir de US$ 113.000,00
Motor: Um Rotax 912S de 100hp
Hélice: Sensenich bipá, passo
ajustável no solo
Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro
Envergadura: 8,1m
Comprimento: 6,2m
Peso vazio: 328kg
Capacidade dos tanques: 74lts
Velocidade de cruzeiro: 116mph
VNE: 156mph
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da cabeceira, é só levantar um tanto o nariz
para levá-lo até o chão. Correções de manche na arfagem podem fazê-lo cavalgar
um pouco demais, culpa do stabilator. O
problema desse avião está no seu tanque
de combustível, com 75 litros não dá para
ir muito longe. Num pais como o Brasil
em que determinadas Regiões como a de
Brasília, por exemplo, aonde os pontos de
reabastecimentos são meio restritos, uma
autonomia de 3h30 de voo – e isso até gastar o cheiro do combustível – pode ser um
fator limitador ou de lembrar que o conceito dessa aviação não é a de realizar etapas
longas. O espírito aqui é divertir-se com a
esportividade dos comandos desse avião.
Não que ele seja feito para voar como se
estivesse num acrobático, longe disso. Mas
feito sim para desfrutar o vôo em si, com
comandos leves, nada cansativos. A questão é que o brasileiro foi mal acostumado com modelos de experimentais com
performance superlativa, como a própria
família RV. E deixar esse padrão para dar
um passo para trás pode não ser negócio
para muitos. Em compensação, o preço do

RV-12, que parte dos US$ 113 mil na versão
mais básica, com painel composto de velocímetro, altímetro, pau e bola, mais instrumentação de motor, bússola e farol (rádio,
transponder, GPS e fones com intercom
são todos itens opcionais) o torna uma opção melhor nascida para quem hoje tem
um ultraleve putzgrila voadora e quer passar para um degrau acima na aviação. Há
quinze anos a escolha recairia por modelos digamos, mais restritos. Neste ponto as
novas regras dos LSA acabam melhorando a qualidade do produto oferecido ao
consumidor. E sem papo de marketeiro. g
ONDE ACHAR
Flyer
www.flyer.com.br

O painel pode ter estrutura espartana
mas os instrumentos não. O conjunto de
aviônicos é mais do que completo.

mal deu tempo de escrever 5.000rpm e o
RV-12 saiu da imobilidade chegando fácil
a 40mph pedindo para voar. Com 55mph
o chão era passado. Segundo o dono do
avião, se colocasse dois dentes de flape
daria para fazer uma corrida mais curta
ainda e sair mais firme. A subida feita com
5.200rpm e 90mph marcava uma ascensão de 700pés/min, tirando o flape e deixando embalar, dá para manter 100mph
e 900pés/min. A visão para qualquer lado
é soberba, e claro, não tem jeito, para voar
de RV-12 é preciso estar munido do seu
melhor chapéu e protetor solar fator 8000.
Uma cortininha vai bem para proteger da
insolação, mas quebra um pouco a graça
da bolha. Tentando ganhar alguns metros
de altitude, pois no arredores de Brasília o
chão parece sempre perto, o pequeno RV
vai mostrando as suas garras. Os flaperons
mordem firme, o comando do manche é
leve e de ligeiro atendimento. Fazer coordenações com o bichinho é uma delícia
que só experimentando e o stabilator também é bem ativo de comando. Nariz em
cima, o avião voa pendurado no pré estol a
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

CARDÁPIOS
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Uma das coisas básicas que se faz
quando se tem um avião disponível
para uso irrestrito é tal do o que vamos fazer com ele amanhã. Percorrer distâncias em menor tempo, ligar
dois pontos de forma mais prática e descobrir novos cantos são algumas das
vantagens do uso fruto desse meio de
transporte. A idéia desta pauta surgiu à
mesa em Piracicaba no almoço com os
amigos onde foi fácil de chegar pelo ar
devido à proximidade com o aeroporto.
O lugar se chama Angatu e serve comida caipira. Um dos presentes falou de
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um outro restaurante, no litoral, que
também era perto de pista e servia um
peixe maravilhoso. Bingo, vamos ligar
então os dois cardápios duma maneira
que se fosse de carro não faria o menor
sentido pela distância e tempo de viagem. O resultado foi uma descoberta
que foi além da melhor dica do prato do
dia. Senhor garçom, por favor, me traga
a carta de navegação. De um lado um
restaurante de comida caipira, do outro
um de caiçara. E duas constatações que
podem soar contradição. A primeira é
que paulista não come mais esses tipos
de pratos e segundo, esses dois restaurantes fazem sucesso por oferecer esse
tipo de prato. Comida caipira está fora
do cotidiano das pessoas do interior de
São Paulo por ser complicada de preparar, o casal que agora geralmente passa
o dia trabalhando busca opções mais
práticas. O caiçara abandonou a praia e
o costume de comer peixe. O bicho é
caro comparado com a carne do açougue. Viver da pesca não rende dinheiro e
as redes são deixadas para trás. Nesse
ínterim, vai se embora o canto da viola,
o olhar certeiro que sabe verificar se vai
chover ou não só checando a cor do
mar ou a forma das nuvens. Para as
crianças, vaca é uma caixinha de tetrapak. José Carlos Gomes nasceu em berço de família tradicional caiçara do litoral sul de São Paulo. A sua praia sempre
foi Peruíbe, cidade nova, considerada independente em 1959. Antigamente as
pessoas iam até aquelas bandas para
forrar o corpo de lama preta. Dizem que
faz bem para a saúde. Fora isso, não havia muito o que fazer. Aquela parte do
litoral nunca foi tão badalada quanto as

areias mais ao norte ou as do Guarujá.
Não havia festas como na Ilha Porchat,
mas havia os peixes do Zé Carlos. Ele,
que era ajudante de garçom numa colônia de férias, aprendeu a navegar atrás
dos peixes, comprou um barco e uma
peixaria. A peixaria se foi, o barco ainda
existe até hoje e está arrendado para caçadores de polvo. Dona Narcisa e Dona
Dalila, avó e mãe sabiam do riscado nas
panelas e os pedidos começaram a sair.
De 1971 até hoje o A Ponte Restaurante
está no mesmo lugar, perto do mar, num
dos extremos sul de Peruíbe. Lá perto
tem a pista do Ilha Clube Desportivo. A
fachada é simples, o interior também.
Parece um daqueles pontos comerciais
bem típicos de interior com a entrada

NA PONTA DE DUAS PROAS,
O DESTINO É PASSAR O TEMPO À MESA
O jeitão caipira é preservado no Angatu
que oferece pratos que eram do cotidiano
tradicional do interior paulista.

em piso de vermelhão e poderia ser um
armarinho, uma venda com uma senhorinha atrás do balcão. Na decoração objetos que remetem a pescaria. O ambiente lembra um pouco aqueles
restaurantes de prato feito que os surfistas buscavam nas incursões atrás das
ondas. As cadeiras são aquelas brancas
de plástico, estilo Marfinite. Nada de estilo boteco chique. O foco principal é o
cardápio. Hoje em dia quem comanda a
cozinha é a dona Maria Inês, moça que
se apaixonou pelo seu José, casou e deixou de trabalhar na Telesp para primeiro
atender os clientes, depois foi à labuta
na cozinha. Na frente do balcão os filhos
Aline e o Danilo vão mostrar para essa
paulistada que só sabe comer filé de
pescada o que o mar pode oferecer de
melhor. No A Ponte tem meca, peixe
que segundo o seu José, não cai no
gosto do povo porque é oferecido mal
feito. E se você duvidar, ele vai até a sua
mesa explicar sobre esse e outros peixes. Ele vai lhe mostrar qual a diferença
entre abadejo e o badejo. Tem também
o baiacu com toda a fama de seu veneno mortal. Só não foi servido na nossa
ida porque de uns tempos para cá tem
faltado no mercado. Os peixes são fornecidos por pescadores também de co-
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tem curry e pimenta malagueta em pó
para deixar as coisas mais divertidas.
Simples só no nome. Mas tudo é basicamente culinária caiçara, que não tem
similar em lugar algum no litoral sul, afinal, eles próprios estão sumindo querendo ver outras praias. Mas se no A
Ponte a culinária é bem feita, é porque é
feita com orgulho e surpresa para quebrar com o aspecto simples do lugar, a
carta de vinhos é muito boa. Agora ao
contrário dos amores de verão, vamos
subir a serra e ir de volta à mesa aonde
iniciou essa conversa. O Angatu nasceu
sitio. Seu Helio, piracicabano, fazia polvilho, café e cana em seus 110 hectares.
Com o tempo resolveu dividir a propriedade com os filhos e cada um levou um
lote para montar uma chacrinha para
morar. Mas um deles, o Marcos, era conhecido pelas reuniões, almoços de
longa prosa, e que apresentava a sua
arte nas panelas. Ele gosta de dobradinha, prato que se não foi bem feito fica
parecendo toalha cozida. E a dele não
lembra nada disso, feita com um pouco
mais de molho de tomate é divina. Ele
também gostava de pratos que lembrava a sua infância, da galinhada, a rabada
de melar os dedos. Acontece que os
amigos também e sentiam a falta de
um lugar em Piracicaba para comer essa
cozinha caipira. A cidade é conhecida
3BCBEB BSSP[DBSSFUFJSPFBOHV
preparados do mesmo modo que
a sua avó fazia.

]NBJtKVO]

lônias caiçaras que sempre avisam o
restaurante se aparece um peixe diferente. Na nossa mesa duas variações de garoupa e uma de robalo.
Este veio com um risoto de frutos
do mar (porção para dois a R$
110,00) com o arroz comum mesmo, feito na água do polvo e estava
divinamente leve sem passar por
cima do peixe grelhado e temperado com sal e limão vinagre, daqueles laranjas. Não precisa mais nada.
As garoupas vieram numa moqueca
simples e ao molho de camarão
com tomate (R$ 90,00 e R$ 98,00
respectivamente e tudo para dois).
Ambas acompanhadas de arroz
branco e pirão. A versão com moqueca é do tipo que não espanta
paulista, pois não vai coentro. Mas

pelos pratos de peixe. Os restaurantes
da Rua do Porto, bem ao lado do rio
que dá nome à cidade são especialistas
em piapara assada no tambor. Mas não
existia um lugar decente para comer a
comida da avó e abrir um restaurante
também foi uma saída para o Marcos
fazer seus pratos. Preparar uma dobradinha no apartamento era querer receber reclamação do resto do condomínio. Aliás, do mesmo modo que os
caiçaras de Peruíbe não sabem mais
prever o tempo olhando para o céu e
precisam de GPS para saber aonde estão os peixes, os caipiras do campo moderno estão morando em apartamentos. No grande balcão os olhos
percorrem as panelas. Há a tal da dobradinha, a rabada, ambas suaves, sem acidez, e muita carne assada. A vaca atola-

A moqueca com garoupa é simples
só no nome. No sabor é de uma
complexidade surpreendente.
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da desmancha na boca. O tutu de feijão
é feito no modo paulista, mais líquido
que o mineiro, mais pastoso. E sem torcer o nariz, mas nesse lugar servem língua ao molho madeira. Vai mandar para
dentro e nem perceber. Tudo para comer
à vontade já que a casa funciona na base
do bufê (R$ 19,90 por pessoa durante a
semana e R$ 29,90 aos finais de semana).
Na sobremesa doces bem de interior
mesmo, com sagu, doce de leite e uma
boa variedade de licores feitos com frutas colhidas no lugar. E tem a cachaça à
vontade. Para as crianças, nos fundos da
casa há quase que um zoológico com
bichos que eles só devem conhecer pelo

Google. Lá eles podem comprovar que
vaca tem quatro patas, muge e não vive
na porta da geladeira. Só falta o Rolando
Boldrim contando causo. Mas que fique
a lição.Sair do litoral, passar por dentro
de São Paulo e chegar em Piracicaba de
carro é algo para ser feito perdendo o
dia. No mínimo o percurso de carro é feito em cinco horas. Se o motoboy cair na
Marginal de São Paulo as cinco podem
virar oito. Bom mesmo, é poder seguir
para desfrutar essas duas cozinhas voando. Claro, se a serra deixar não colocando uma camada de nuvens no caminho.
E mesmo assim, se você conseguir passar por cima, pode deixar que a lenda diz
que São Pedro nunca tem dinheiro para
pagar o pedágio e sempre acaba ficando
por São Paulo mesmo. Passando a capital, o tempo sempre será bom, tanto
descendo como subindo. Daí um bom
motivo para ir saber o que de especial
essas duas cozinhas tem. 

MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
No litoral pela proximidade da
serra, as condições de tempo
no verão e no inverno costumam
complicar um pouco a navegação.
No interior paulista, não existe
muito mistério. Fechar o tempo
a ponto de não permitir o voo é
condição mais difícil de acontecer.
COMO IR:
Para Piracicaba, a porta de
entrada é a Rodovia Luiz de
Queirós, mas o Angatu fica
um pouco escondido. A rua
de terra que dá acesso ao
restaurante fica próximo ao
km 152 no sentido da cidade
para a Rod. Anhanguera ou
Bandeirantes. Pela antiga
estrada Piracicaba/Tupi a
entrada fica no km 15. O A
Ponte Restaurante fica quase
que no centro de Peruíbe que
tem como principal acesso a
rodovia Padre Manuel da
Nóbrega. No centro, é fácil
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obter a indicação de
onde é o A Ponte. 40
anos de tradição funciona
nessas horas.
DICA DO PILOTO:
Em Peruíbe o ICA – Ilha
Clube Aerodesportivo (SSMW
24º18’55”S/047º00’50”W)
é um aeroclube para ultraleves
e fica a menos de 1km do
centro da cidade. A pista
gramada tem 650m é homologada.
No lugar há dois hangares, oficina
de manutenção Flyer e bastecimento
de AVGas. O contato pode ser feito
pelo tel.: (13) 9712 6302 e há o site
www.ilhaclubeaerodesportivo.com.br
Piracicaba tem seu aeroporto (SDPW
22º42’38”S/047º37’10”W) na
entrada da cidade ao lado da
Rodovia Luiz de Queirós. A pista
asfaltada de 1.200m tem
balizamento noturno que fica
ligado por períodos
determinados antes do nascer
do sol e depois do por do sol.

ENDEREÇOS:
A Ponte Restaurante
Rua José Veneza Monteiro,
76 – Peruíbe
Tel.: (13) 3455 5444
www.aponterestaurante.com.br
Restaurante Angatu
Estrada Jorge Jacob Diehl,
230 – Piracicaba
(antiga rodovia Piracicaba/Tupi km 15)
Tel.: (19) 3414 1025
www.restauranteangatu.com.br
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TEXTO: RAPHAELA BIESUZ
FOTOS: DIVULGAÇÃO

O EXEMPLO
DO EXEMPLO
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A mídia embarca nas obras previstas
para os aeroportos brasileiros. O assunto normalmente está atrelado aos
eventos esportivos que acontecerão
em nosso país, mas não são apenas os únicos fatores impulsionando esta melhoria.
Eles de certa forma podem estar colaborando para a aceleração do projeto, mas a
adequação diante das transformações no
mercado é inevitável. O crescimento econômico, a valorização de nossa moeda, fatores sociais, e o desejo de avançar barreiras geográficas, fez com que a população
começasse a pensar de maneira diferente
a respeito das viagens aéreas, contribuindo para um grande aumento no público
alvo desse mercado que se encontra em
grande expansão. Hoje em dia existem
muitas facilidades em relação a esse meio
de transporte que agora tornou-se mais
popularizado, principalmente com as
aberturas do mercado e a entrada de companhias de baixo custo. Por esta razão o
glamour dos anos dourados da aviação comercial foi deixado de lado, para dar espaço ao custo, mobilidade, praticidade, agilidade, ferramenta de trabalho, entre outras.
O cenário da aviação mundial passou por

inúmeras transformações na ultima década, e o redimensionamento da dinâmica
entre o serviço que é oferecido atualmente
e o valor que é cobrado, caracterizam uma
nova era desse sistema. Com isso, a aviação
tomou um novo formato, impactando no
desenvolvimento e crescimento do país,
pois é tida como uma das principais formas
de interligação de todos os setores econômicos e sociais. O problema é onde colocar toda essa gente e aviação. Nos Estados
Unidos o FAA – Federal Aviation Administration, concluiu um estudo em 2007 a respeito da futura demanda e capacidade nos
aeroportos e suas regiões metropolitanas.
Partindo do princípio que a estimativa para
aumento de passageiros irá crescer cerca
de 30% nos próximos quatro anos, o objetivo era detectar quais aeroportos teriam
maior necessidade de ampliação, e quais
cidades necessitariam de uma adequação
para comportar esta futura demanda em
um prazo de vinte anos. O estudo identificou quatorze aeroportos e oito áreas metropolitanas que teriam a necessidade de
se adequar a esta demanda por uma maior
capacidade além do que já estava previsto
em seu plano de desenvolvimento local.
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Como exemplo naquele país, a área metropolitana de Atlanta, assim com o aeroporto internacional Hartsfield-Jackson
foram identificados nestes quesitos, por
ser, desde 1998, o terminal com maior
movimento de passageiros no mundo.
Baseado nestes dados, foi realizado um
projeto que já está em execução e em
16 de maio, foi inaugurado o novo terminal internacional, que incluiu todos
os detalhes com vista a atender aos números deste estudo e ir além do alcance do foco do projeto, que era reduzir
atrasos e elevar seu nível de excelência.
Além deste terminal, outras implementações operacionais já estão projetadas
esperando o início das obras, como a
adequação de duas pistas já existentes
para comportar a aeronave A380 e um
terminal exclusivo para este modelo que
conta com dois andares para agilizar
embarque e desembarque, diminuindo o tempo de conexão, bem como a

SEM COPA OU JOGOS OLÍMPICO E
COM CRISE ECONÔMICA, OS AMERICANOS
PENSAM NA FRENTE DOS BRASILEIROS
construção de mais uma pista, lembrando
que este aeroporto já conta com cinco
para comportar sua demanda. Os prêmios
concedidos a este aeroporto impressionam
e inspiram qualquer outro, mas o que surpreende mesmo são seus números, pois
desde 1930, época em que o Brasil engatinhava na aviação, já ocupava o terceiro lugar mundial em movimento de passageiros,
e atualmente conta com quase 90 milhões
de passageiros ao ano. No Brasil, o IPEA
(Instituto de pesquisa Econômica Aplicada)
apresentou no mês de março deste ano um
estudo feito nos aeroportos do Brasil. Nele,
foi apontado que dos 20 principais aeroportos do país, 17 estão em situação crítica,
por não agilizarem a conclusão de seus projetos de ampliação e adequação. Devido a
inúmeras questões burocráticas, problemas
nos projetos básicos, executivos, licitações
e algumas barreiras econômicas (menos
de 10% dos investimentos foram utilizados
nas reformas), o Brasil tem passado por uma
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fase difícil nesse setor, o que interfere no
funcionamento do sistema aéreo nacional
e internacional com mudanças de horários
e atrasos, na segurança de passageiros, e
principalmente no dia a dia da população
que se utiliza constantemente desse meio
de transporte.Porém, torna-se importante
constatar que mesmo com as inovações, a
capacidade prevista para os terminais após
as reformas poderão não ser suficientes. A
FAA recomenda 23 metros quadrados de
espaço disponível para cada passageiro doméstico com um acréscimo de 14 metros
quadrados para passageiros internacionais,
destacando que a média nos aeroportos
americanos é de cerca de 29 metros quadrados. No Brasil, através de pesquisa realizada, a maioria não chegará nem aos 23
metros estimados para os americanos, nem
com a ampliação e projetos realizados. Cabe
a nós então aguardarmos a finalização das
obras para saber se o brasileiro terá ou não
motivos para criticar o sistema. 

moda

À FLOR DA

PELE
Uma aposta na feminilidade foi a nova proposta do estilista
Samuel Cirnansck quando começou a criar seus vestidos com
diversos tipos de seda desfiada, organza, gazar, cetim, musseline de
seda que foram unidas às rendas e tules. Na técnica muito corte ao
viés, franzir, desfiar, drapear e juntar tudo novamente até ele ficar
com aspecto de pele. As jóias vieram em forma de cristais tchecos
bordados nos tecidos transparentes e nas rendas da coleção. 

FOTOS: MIGUEL COSTA JR.
MODELO: LETÍCIA BORGES (TEN MODEL)
PRODUÇÃO EXECUTIVA: PATRÍCIA VENEZIANO (WBORN)
HAIR & MAKE-UP: RAFAEL GUAPIANO PARA MATRIX
ASSITENTE: MORGANA GOMES
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ONDEACHAR
VESTIDOS, SAPATOS E JÓIAS
SAMUEL CIRNANSCK
PREÇO SOB CONSULTA
SAMUEL CIRNANSCK
RUA JOÃO MOURA, 287
JARDIM AMÉRICA – SP
TEL.: (11) 3891 1733
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TEXTO : EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: ARQUIVO

Sujeito vai ao super mercado,
pega o pote de iogurte de morango, abre e displicentemente vai
tomando. Chegado ao fim, esconde o pote numa gôndola e vai embora. A conta desse iogurte quem paga
é você. O supermercado tem um cálculo de margem de perda para esses
casos e o prejuízo é basicamente diluído entre os outros clientes com o
preço mais elevado na etiqueta de
todos os produtos. Agora com isso
na cabeça, tire um paralelo na aviação. Feito isso vamos falar de um tal
de Cape Town Convention, organizado pela Aviation Working Group,
esse movimento surgiu em 2001 na
Cidade do Cabo e é coisa de advogado, um instrumento de assuntos relativos a questões sobre equipamentos
móveis e aeronáuticos. Tudo debatido na OACI – Organização de Avia-

ção Civil Internacional e aprovado
no congresso brasileiro desde 2011.
Toda a discussão é feita basicamente
para elaborar recursos legais para facilitar os trâmites e segurança jurídica a credores. Os casos da Transbrasil
e da Varig podem ilustrar muito bem
os problemas que podem acontecer
no setor. As duas em dificuldades
financeiras foram à bancarrota, no
meio do caminho, empresas como
a GE, queriam cobrar seus direitos
sobre turbinas e aeronaves que estavam voando nessas companhias sob
contratos de leasing. Foram meses
de discussões até que os credores
pudessem reaver seus bens e olhe
lá, pois os embates entre advogados
ainda continuam. Casos como esses
resultam em um aumento nos custos
de financiamentos e restrições nas
garantias de planos de leasing. En-

QUESTÃO DE

NEGÓCIOS
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UM MOVIMENTO ESTÁ SENDO ARTICULADO
PARA MELHORAR AS GARANTIAS DOS CREDORES E
POR TABELA, REDUZIR O RISCO BRASIL NA AVIAÇÃO
fim, a taxa de risco sobe e com ela o
preço final da aeronave. E isso estará
embutido no preço do seu bilhete da
próxima viagem ou nos custos operacionais de sua aeronave corporativa.
Os pilares da convenção da Cidade
do Cabo visam os direitos reais de
garantia, estabelece normas de contrato de cessão de crédito, venda e
compra com reserva de domínio, nos
contrato de leasing ou arrendamento
com e sem direito de compra ao final entre tantos outros. Tudo para dar
mais agilidade aos credores caso o
cliente se torne inadimplente. Quem
está de olho nesta questão é a Embraer. Problemas a menos para ela, pode
significar aumentar as vendas aqui no
Brasil. A Embraer trabalha desde 2006
em conjunto com o MRE - Ministério
das Relações Exteriores, a ANAC e
até a Gol para assegurar a adesão do
pais no protocolo. Em 2007 a ANAC
enviou um ofício ao MRE recomendando a adesão e em 1º de março de
2012, o tratado começou a ter efeito
externo e agora é esperado a promul-
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gação por decreto. Para você ter uma
noção de quanto a entrada do Brasil
no protocolo é esperada, no convite do seminário que aconteceu em
abril, quem assinava era a Boeing e
Airbus e dando uma ênfase na participação da Embraer como parceira. A
Azul também participou do encontro
e viu no evento, um reforço nos conceitos já que a sua efetividade ainda
é muito recente no Brasil. A empresa
espera que o governo brasileiro emita em breve os decretos necessários
para que o Cape Town seja incorporado às normas jurídicas no pais. A
empresa, do seu lado, também pode
sair ganhando com as novas normas
com um teórico barateamento dos
custos de arrendamento de frota.
Se isso vai trazer algum benefício ao
passageiro que paga o bilhete em
diversas prestações no carnê, aí é
uma outra história. Mas certamente,
com o protocolo funcionando, pode
influenciar também em planos de financiamento de aeronaves corporativas e até de uso geral. 

produto

TEXTO: MARCIO JUMPEI
FOTOS: DIVULGAÇÃO

EM ORDEM
DE MARCHA
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DE POUCO EM POUCO O LEQUE
DE OFERTAS VAI CRESCENDO
Para quem precisa e gosta de uma
SUV média o mercado está bem
aquecido com a concorrência olhando o que outro está fazendo. Com
a chegada da nova Chevrolet S10 que
deve gerar uma nova versão da Blaser,
a Toyota já deu um tapa na sua Hilux e
agora é a Mitsubishi ganhar mais espaço na mídia. Um ano depois de estrear a
linha de montagem do Pajero Dakar em
Catalão (GO) com a versão HPE topo de
linha, de sete lugares com motores flex
e diesel, e em seguida uma outra com
cinco assentos e câmbio manual mais
uma versão está disponível para os consumidores fãs do diesel. Agora a Pajero
Dakar com esse tipo de motorização e
cinco assentos pode ser comprada com
câmbio automático. Esse vem com sistema INVECS-II (Intelligent & Innovative
Vehicles Electronic Control System) de
quatro velocidades. A caixa de transmissão analisa e reúne as informações do
modo de dirigir do motorista, e se adapta automaticamente para tornar a experiência de dirigir ainda mais agradável e
prazerosa. Se quiser há como trocar as
marchas por comando sequencial batizado de Sport Mode. De resto o Pajero
Dakar é de certa forma bem conhecido. O motor diesel de 3.2 litros entrega
170cv a 3.500rpm e torque de 35kgf.m
aos 2.000 rpm. O sistema de alimenta-
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ção é por injeção direta common-rail e
vem com intercooler e turbo. Esse SUVanda com três modos de tração, o 4x2
com atuação somente no eixo traseiro,
mais adequado para uso urbano e em
rodovias e duas 4x4 uma com reduzida
indicada para as situações mais extremas no fora de estrada. E fora a opção
com a reduzida, as outras podem ser
selecionadas com o carro em movimento em velocidades até 100km/h. Como
itens de segurança o Pajero Dakar vem
com as barras de proteção laterais nas
quatro portas, airbag duplo frontal e
freio a disco nas quatro rodas, além dos
sistemas de ABS e EBD de distribuição
de força nas frenagens. O SUV não é um
carro pequeno, são 4,695m de comprimento, mas a Mitsubishi divulga um raio
de giro de 5,6 metros. Para facilitar a vida
no fora de estrada o veículo tem ângulo
de entrada de 36º e 25º de saída com
a possibilidade de inclinação lateral de
35º até você começar a chamar a sua
mãe. Mais que isso não será para mostrar a ela o seu novo brinquedo. 

ONDEACHAR
Rede de concessionárias Mitsubishi

TIPOS
MODERNINHOS
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Durante a EBACE, a Labace dos suíços, a Bombardier anunciou mais
dois novos modelos da grife Learjet
para o segmento da jatos executivos
leves e super leves. Os Learjet 70 e 75
serão os substitutos dos atuais Learjet
40XR e 45XR e vão contar com o interior
semelhante ao desenvolvido pela Lufthansa Technik para o Learjet 85, com
um bom ganho de conforto com relação aos atuais modelos do catálogo da
Bombardier. Para os seis ou até oito pas-

sageiros a bordo eles terão telas individuais de 7” para controle de som e vídeo
com comando por toque nos assentos e
telas de 12” montadas em painéis na cabine, conectividade com tocadores de
MP3 também estará disponível. A iluminação será feita por conjunto de LEDs.
Para os pilotos a suíte de aviônicos será
do padrão Vision Flight Deck com um
conjunto Garmin 5000 integrado e com
telas de 14” , nelas os dois terão acesso
ao sistema de visão sintética, controle
por toque dos dedos, capacidade RNP
0.3 mais navegação de aproximação
LPV. Os jatos serão impulsionados por
turbinas Honeywell TFE731-40BR de
3.850lbs de empuxo cada e por conta
disso, terão disponíveis cerca de 700lb
de empuxo a mais com relação aos atuais Learjet 40XR e 45XR, e se levar em

O interior desenvolvido pela Lufthansa
Technik os dois novos Learjet 70 e 75
querem se manter na vanguarda da
classe de jatos leves e super leves.

FAMÍLIA DE MODELO SINÔNIMO DE JATO
EXECUTIVO GANHA MAIS DOIS INTEGRANTES
conta que vão deixar de carregar alguns
bons quilo em virtude dos novos aviônicos mais leves, estima-se que vão gastar
cerca de 4 a 5 % a menos de combustível além de terem uma perfomance de
subida superior, podendo ir direto para
os 45 mil pés e ter melhor rendimento
em pistas com menos de 1.500m. Os
novos modelos vão carregar 200lb a
mais de carga e voar cerca de 2.000mn
em regime de cruzeiro econômico. Segundo a assessoria de imprensa da Synerjet, representante da Bombardier no
Brasil, os Learjet 70 e 75 serão capaz de
cumprir etapas entre São Paulo e Rio
Branco sem escalas voando a Mach 0.75
(895km/h) respectivamente com seis e
quatro passageiros a bordo além dos
dois tripulantes. Com oito passageiros a
bordo, o Learjet 75 será capaz de fazer
etapas de 1.895km. Esses novos jatos
vão ter winglets com desenho cerca de
2º mais inclinados que os atuais utilizados e tecnologia desenvolvida para os
Bombardier Global 7000 e 8000 de alcance ultralongo. Em termos de valores,
os jatos devem custar entre US$ 11,1
milhões para a versão mais curta a US$
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13,5 milhões para o de cabine maior.
A Bombardier já vinha testando vários
elementos dos novos projetos em aeronaves da casa. Foram três Learjet 45
e um 40 que serviram de mula, jargão
da indústria automobilística, quando
se usa um modelo x adaptado para um
outro que está em desenvolvimento. Os
motores TFE 731 serão instalados num
Learjet 45 no terceiro trimestre, sendo
que o primeiro protótipo do Learjet 75
deve voar pela primeira antes de janeiro
de 2013, ano que começam a entregas.
Outro ponto destacado no material de
divulgação é o do programa de manutenção com intervalos fixos de 600h. 

ONDEACHAR
Synerjet
www.synerjet.com
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: DIVULGAÇÃO LUIZ MACHADO

ONDEACHAR
Centro Autorizado
de Serviços Pilatus
Al. Severo, s/nº, Hangar 5,
setor sudoeste do
aeroporto de Sorocaba

PRONTO

ATENDIMENTO

Doeu como um daqueles chutes
que pegam na veia. Dois dias depois de publicada a matéria sobre
um Pilatus PC-12 na HiGH 32 e que
continham as reclamações do proprietário sobre o serviço pós venda, a
assessoria de imprensa da Synerjet, representante da marca no Brasil veio fazer jus ao pagamento de seu contrato.
Enquanto as páginas da revista eram
rodadas na gráfica a Synerjet abria as
portas do seu centro de serviço exclusivo para as aeronaves da marca suíça. Bem falando, o espaço já era deles
no aeroporto de Sorocaba (SP) só que
até então era utilizado também para
atendimento de máquinas da AgustaWestland e Bombardier, as outras duas
marcas que a empresa também representa no Brasil. Só que a frota do monoturboélice crescendo do jeito que
está, na base de 20% ao ano, a Synerjet se viu obrigada a dedicar o espaço
de 1.000m2 do seu hangar para uma
só linha. Nele cabem até cinco PC-12
e a vontade da empresa em atender
melhor o cliente. Para isso o hangar
recebeu novo ferramental e no endereço é possível fazer serviços de pintura , testes e revisões padrão de 150
horas. Compra de peças e atendimento AOG – Aircraft On Ground podem
ser feitas nas novas instalações que
também contém uma sala VIP para
os clientes com TV a cabo, internet,

poltronas e sofá e lavabo. Estrutura
completa para quem espera o serviço
ficar pronto. Como dito, a frota cresceu. No pais ela é composta de 24 aeronaves sendo 15 PC-12 mais antigos
e outros 9 do modelo PC-12NG com
painel digital integrado. A sua versatilidade, cabine tão grande quanto a de
um Beechcraft King Air B200 e a simplicidade operacional por conta de ter
apenas um motor são os fatores que
contribuíram para que o PC-12 encontrasse no Brasil um nicho de mercado
favorável às suas características. g

Sorocaba (SP) foi escolhida
como o ninho dos Pilatus no Brasil
pela Synerjet em função do crescimento
da frota no país.
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FAZ BEM
Pirâmide tricolor
Fatias de tomate caqui intercaladas
com mussarela de búfala regadas
com pesto tradicional muito suave,
acidez nenhuma, sem ser picante e
preparado com piñoles. O sal estava
no ponto exato.

TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: MARCIO JUMPEI

À SAÚDE
Há três anos o Fofo, antigo proprietário e
que o apelido dava nome ao restaurante
em Ribeirão Preto resolveu pendurar as
panelas e fechar o lugar que já era tradicional e referência gastronômica. Ainda bem que
arranjou um comprador. Mauricio Barachine já
vinha de outro negócio também tradicional, a
família tem uma livraria com 37 anos de portas
abertas. Resolveu sair da prateleiras dos livros
para os perfumes da cozinha. Manteve nome,
chef, endereço e o cardápio continua sendo
franco-italiana meio moderno. De novidade faz
um cardápio especial de 4ª e 5ª feira com alguns pedidos que vão se tornando mais populares com o tempo. É quase um menu degustação renovado a cada 15 dias sempre com duas
opções de entrada, três de prato principal e três
de sobremesa. Nas fotos estão algumas das sugestões encontradas neste pacote que sai por
R$ 44,90 por pessoa. Faz bem experimentar. 

]NBJtKVO]
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Bacalhau na folha de couve
Feito acompanhado de tomate, ovo, batata
e um fio de azeite sobre uma cama de folha
de couve cozinha. Esta estava crocante e o
bacalhau se dividia em lascas sem nada de
fibra. Sal e textura no ponto neste peixe
feito à moda tradicional, sem frescuras.

]NBJtKVO]
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Filé Arquipélago
O arroz branco cozido é puxado no creme de
gorgonzola com amêndoas e passas flambadas
no cognac se mostrou bem complexo, com o
doce levemente alcoólico das passas explodindo
na boca quebrando e equilibrando um pouco
a força do creme. O filé ao ponto, temperado
somente com sal funciona com um segundo
elemento, quase que um apoio para o arroz que
sai da condição de acompanhamento para uma
posição um pouco mais à frente nesse palco.

]NBJtKVO]
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Morango com sorvete de creme
Simples e que ganhou um detalhe
a mais com as frutas flambadas
que quebrou o azedo normal
do morango.

ONDEACHAR
Fofo Restaurante
Rua João Penteado, 602
Ribeirão Preto – SP
Tel.: (16) 3635 7075 / 3635 7921
www.foforestaurante.com.br
Aberto de 4ª à sábado das 19h30
até o último cliente
Domingo das 12h00 às16h00
Segunda e terça somente para eventos

]NBJtKVO]
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

MOSTRANDO OS

MÚSCULOS

produto

Dê bem uma olhada e diga se esse
carro pode ser chamado de Mini.
Alimento para conversa fiada, mas
o desenho e porte deste carro pouco tem a ver com o conceito original
que fizeram o Mini um produto que
vence o tempo e continua bacana.
Longe deste Countryman não ter tanta
chinfra como seus irmão Mini Cooper,
Clubman ou o novo Coupê. Mas as referências quase que param no painel
ou no nome. Ao redor do ocupante na
direção o Countryman entrega o seu
DNA. No meio do painel, o enorme
velocímetro que também abriga a tela
de múltipla função e que de novidade
para o mercado brasileiro tem incluso
o sistema de GPS finalmente ativo. O

formato redondo está nas saídas do ar
condicionado, no painel à frente do
motorista, nos porta trecos em forma
de copinhos. Entretanto esse Mini vem
com alguns itens de fábrica inexistentes em outros modelos da marca. O
primeiro é o porta malas de 350 l. Ok
não é muito, mas com os bancos rebatidos chega a 1.170 l e é bem mais que
o do modelo hatch. O carro também
tem quatro portas e quatro também
é o tipo de tração encontrado neste
modelo, por isso o sufixo All4 no modelo Top. E ele é um SUV. Com 184cv
e torque de 26,5kgfm no motor 1.6 de
quatro cilindros em linha 16V, com injeção direta de combustível na câmara de combustão e comando variável
das válvulas, até dá para pensar em
sair do conforto do asfalto, mas falta
coragem de colocá-lo num ambiente mais rigoroso que uma estrada de
terra no canavial perto da usina. Esse
4x4 não é um Land Rover Defender, o
sistema distribui força na base do 5050% entre as rodas dianteiras e trasei-

COM TRAÇÃO 4X4 CONTÍNUA, POTÊNCIA E MAIS
ESPAÇO ELE MARCA PRESENÇA ENTRE SEUS SIMILARES
ras, não pode ser desacoplado, e quer
saber, funciona para evitar mau humor
em estradas com baixa aderência. Em
situações extremas ele pode transferir
o total da tração somente para o eixo
traseiro. O SUV é bem mais alto que o
Mini Cooper normal que impossibilita
você dar aquela paquerada no trânsito
de tão baixinho que é. No Countryman
você está na altura dos outros carros
ao lado. Mas as janelas ainda são pequenas para todos os lados, para trás
a visibilidade é sofrível, mas é melhor
que o Clubman. Pelo menos o sensores
de ré funcionam muito bem, e obrigado aos deuses, sem um alarme sonoro
histérico. A soma de maior altura, rodas 18 polegadas, CG mais alto tiraram
dele aquela firmeza de direção que os
Mini tem. Variar a trajetória é feita com
o corpo balançando um pouco no
banco que poderia ser mais envolvente. A direção apesar de assistida eletricamente nos pareceu meio pesada,

]NBJtKVO]

culpa do sistema 4x4 e a unidade cedida pelo fabricante devia estar com
uma tendência para a esquerda, o que
pode deixar as coisas mais trabalhosas.
Pelo menos ele tem um bom sistema
de controle de estabilidade. E apesar
de maior altura da suspensão, esta é
regulada mole o suficiente para que
fosse ouvido o triste som do baque de
final de curso em duas ocasiões em
plena rua de São Paulo – asfalto que,
ainda mais em dias de chuva, guarda
surpresas em forma de buracos piores
que numa trilha de fora de estrada.
Não se sabe o porquê, mas esse modelo anabolizado que de fora parece
com um Mickey que tomou a poção
do Asterix, agrada em cheio as mulheres. E as que desejam dirigi-lo e não as
que querem que você seja o motorista
e algo mais delas. Deve ser pela cara
de bravo que ele tem para enfrentar o
trânsito, a bocarra e os olhos arregalados que parecem de peixe transmitem
maior segurança do que o charme
fashion dos irmãos menores. Ou porque tem mais capacidade de carga. O
Mini Cooper original é meio restrito na

Mais espaçoso, tração nas quatro rodas e
quatro portas. Os grandes diferenciais do
Countryman. A diversão é a mesma.
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hora de ir às compras. Os engenheiros
do fabricante trabalharam para deixar o carro mais agressivo mesmo. Na
versão S, modelo top que vem para o
mercado brasileiro, na parte traseira as
duas ponteiras do escapamento deixam sair um ronco grave que inunda
o habitáculo. Sair do pedágio dando
um esticadinha já vale a diversão. Para
um veículo que pesa 1.470kg sair da
imobilidade e chegar aos 100km/h
em 7,3 segundos na primeira tentativa e 6.5s na segunda mostra como ele
pode correr atrás de uma boa marca.
Isso apaga de vez a impressão dele ser
pesado demais. Não é um kart, mas
nem é também uma carreta lotada
de carga. E esse carro não tem o tique

no acelerador que os outros Mini possuem. Neles o apertar do acelerador
vem com um breve momento de indecisão para depois vir a resposta do
motor. Parece característica e que não
é perceptível no Countryman. Em termos de consumo ele chegou a fazer
11,67km/l, o esperado ao ficar de olho
no contagiros e ver que a 120km/h
o tetracilindro trabalhava a cerca de
2.300rpm. Com a tabela indicando R$
145.750,00 pedido pelo Countryman
All4 ele entrega um pacote de mimos
e desempenho comparável a outros
SUV de valor parecido e de quebra,
como não poderia deixar de ser, vai
incluso todo o charme da marca Mini,
mesmo que envolto a músculos. 

ONDEACHAR
Mini Brasil
www.minibrasil.com.br
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