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ENSAIO EM VÔO O NOVO ATR E O HELICÓPTERO SEM ROTOR
GASTRONOMIA DESAFIO COM MANTEIGA AVIAÇÃO
PRODUTO A BMW APRESENTADA EM DOIS MOMENTOS
MERCADO O RUSSO KAMOV FEITO PARA LEVANTAR PESO

Espantoso mesmo foi quando o Kraftwerk, a banda alemã dos homens máquina soltou a música Pocket Calculator. Dançávamos ao ritmo de uma calculadora. Naquela épo
ca ter uma calculadora de bolso era algo como ter um iPhone 835
GSW, mas o pessoal ainda sabia fazer contas na base do papel e lápis.
Hoje a caixa do supermercado,
que tem um sistema totalmente automatizado de compras na
máquina registradora, titubeia
pensando o quanto de troco
deve retornar quando você entrega uma nota de vinte para
pagar uma conta de dez. A tecnologia expande o conhecimento
mas atrofia outras coisas. Outro dia apareceu na internet que um
helicóptero havia pousado na estrada. Perdido, com o GPS em pane
e sem combustível, o piloto tomou a decisão certa. Pousou no acostamento, aonde era possível, para perguntar ao funcionário da con-

cessionária aonde era o aeroporto. A piada da aviação no passado
conta que para não dar o braço a torcer, o piloto ao pousar num
lugar que não sabia aonde era, perguntava para o primeiro que aparecia sobre como era chamado quem nascia naquela cidade. Fico
pensando se o piloto do helicóptero esqueceu da velha navegação
por carta, lápis, transferidor e
régua. Deve ter dado calafrios,
quando o seu GPS apagou.
Lembro dos pioneiros da Varig
que faziam navegação na base
da vaca. Se elas não se assustassem com o passar do avião,
que ia baixo, eles estavam no caminho certo. As vacas da rota
estariam acostumadas ao avião e não davam mais bola. O piloto do helicóptero fez certo. Mas mostrou como a vida anda meio
que à serviço da tecnologia, quando deveria ser o contrário. g
Marcio Jumpei - Editor chefe
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Foram duas oportunidades de conhecer a máquina. Uma durante um turnê
de demonstrações na década de 90
aqui no Brasil e outra indo até a fábrica em Mesa (EUA) já neste novo século.
Nas duas vezes a impressão final foi a ter
conhecido um helicóptero que estava à
frente da concorrência naquela época.
Mas passados 18 anos desde que a primeira unidade entrou em serviço, ainda
como MD 900, a curiosidade é de como
estaria esse projeto hoje, já como MD 902
Explorer, frente aos modelos oferecidos.
No segmento de helicópteros biturbinas
leves oferecidos no Brasil há o Eurocopter/Helibras EC135, o AgustaWestland
A109 Power/Grandnew e o Bell 429. Entre
todos, o EC135 não sofreu grandes mudanças recentes enquanto que o Agusta-
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Westland aumentou de tamanho, recebeu alterações na sua construção e o Bell
é uma novidade recém saída do forno, a
atual referência de mercado a ser batida.
O que era McDonnell Douglas Helicopters
nesse período passou pelas mãos da
Boeing em 1997, foi comprada por um
grupo holandês, virou MD Helicopters e
sempre esteve com a sua linha de produção bem comprometida com encomendas principalmente da Europa, o que de
certa forma sempre atrapalhou a comercialização do Explorer no Brasil. Por aqui, a
marca que era representada pela JP Martins, passou pelo catálogo da Target até
definir o Helicentro como a empresa que
cuida dos seus interesses no país e que
agora entregou o primeiro MD Explorer
para um cliente brasileiro. Muito trabalho
braçal e de lábia, pois introduzir um modelo com tecnologias que não são comuns é necessário um lastro de estrutura
digna da Eurocopter/Helibras. Convencimento leva tempo. O grande diferencial

dos modelos da MD é o sistema NOTAR No Tail Rotor que substituiu o rotor de
cauda por um sistema que usa o fluxo de
ar para compensar o efeito de torque gerado pelo movimento das pás do rotor
principal. Esse sistema já tinha sido colocado nos MD520N e 600N, filhos da bem
conhecida família de helicópteros em formato de ovo que até hoje são a marca registrada do fabricante desde que era Hughes. O sistema garante um nível de
segurança incomparável até mesmo frente ao rotor carenado Fenestron da Eurocopter, e segundo fontes, é mais simples
de manter. Basicamente ele usa um fluxo
de ar gerado por um mini compressor de
13 pás (movimentado a 5.412rpm pela
força das turbinas normais via caixa de
transmissão) expelido na parte final do
cone de cauda. Uma guilhotina gerencia a
quantidade de ar que sai. Quanto mais ou
menos intensidade, maior ou menor é a
guinada da aeronave. No MD 902 além da
saída de ar na parte final, todo o cone de
cauda possui função no controle de guinada. Há duas saídas de ar ao longo do
lado direito da estrutura e o fluxo expelido
por esses canais já consegue fornecer cerca de 60 a 70% da força necessária para
compensar o torque do rotor. O que é
preciso a mais disto é entregue pela saída
na extremidade da cauda. Fizemos dois
voos de avaliação e num deles, com o comandante Gilberto Moretti a bordo, foram
feitas diversas simulações de panes como
a perda de pedal e do sistema de anti tor-

Abaixo o grande diferencial do
MD Explorer a saída de ar do sistema
NOTAR que elimina o rotor de cauda.
Na outra página o acesso a bateria
simples e fácil.

que. Ele que voa um MD 600N nos disse
que o sistema NOTAR do Explorer é mais
bem resolvido. Em todas as ocasiões, inclusive o circuito de tráfego, apesar do
estranhamento inicial, foi possível fazer
tudo sem usar os pedais. Foi só trabalhar
suavemente com o comando do coletivo
que ele chegava a voar sozinho. Auxiliando também há o sistema VSCS – Vertical
Stalibilizer Control System, aqueles enormes lemes verticais que atuam conjugados com o coletivo e servem também
como yaw damper. Pedais mesmo, basicamente servem para as manobras no
voo pairado, para giro do nariz do helicóptero. Em simulações de perda de motor, enquanto que o seu MD600N requer
uma pronta resposta do piloto no baixar o
coletivo, no Explorer essa administração,
até por conta da configuração do rotor
principal maior, é bem mais serena. Na sequência de aproximações foram feitas
com grande e pequena razão de descida,
e em ambos os casos, segundo o comandante Moretti, o Explorer teve comportamento dócil, sendo que o sistema NOTAR
não exige esforço além do que é conhecido nos modelos equipados com rotor
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sageiros tem que ficar administrando o
espaço das pernas. Na largura, com 1,45m
e no comprimento de 1,51m, o MD é superior ao EC 135 que precisa ter o assento
central deslocado para a frente para que
seja possível acomodar três passageiros
um ao lado do outro. Cabine compatível
com o MD só o do Bell 429, este tem a
vantagem de ser mais baixo e portanto o
acesso é mais fácil, apesar do MD ter um
grande estribo fixo nas laterais da fuselagem. No Explorer os passageiros e pilotos
contam com assentos anti crash que absorvem impactos de 11 a 13Gs (até 30Gs
para os pilotos, o equivalente a um impacto a 10m/s). Outro detalhe que engana o passageiro é a janela em cada uma
das portas corrediças. De fora seu desenho parece acanhado, mas a visão de
dentro é muito boa. Só perde para o padrão panorâmico oferecido opcionalmente no Bell 407. O Explorer é certificado
dentro da categoria A que exige que mesmo perdendo um dos motores ele consiga ganhar altura e prosseguir com a decolagem. Em testes ele chegou a subir a
2.800 pés com peso máximo e temperaturas de até 28ºC. Nas aproximações para
convencional. No outro voo, este com o
comandante Marco Infante a bordo, ele
nos relatou que o NOTAR fica num meio
termo entre a atuação o rotor de cauda
convencional e o Fenestron. No voo
com o comandante Infante, a bordo estavam 8 pessoas e o tanque cheio de
combustível. A saída foi feita para testar
o helicóptero em condições de uso pesado. Foi feito o pouso em heliponto
elevado e nessa condição o Explorer
mostrou as suas melhores armas. Comparado com a concorrência, mostrou
que levar peso é com ele. Se com rela-
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ção à autonomia, em média de 02h20m
com os tanques básicos, e velocidade
de cruzeiro por volta dos 120-125 nós,
similar ao do EC135, ele perde para o
AgustaWestland Power e o Bell 429 que
cruzam aos 130-135 nós e chegam a ter
uma autonomia de cerca de 20 minutos a mais, tanto considerando os limites com os tanques padrões como
usando tanques auxiliares (que permitem autonomia de 3h00 – 3h20 para os
Agusta e Bell), para sair cheio de um
ponto elevado a segurança a bordo no
MD é maior. E teria que ser mesmo, afinal com uma cabine de 3,51m3 para os
passageiros e um bagageiro de 1,38m3,
a vontade é mesmo de colocar gente e
coisas a bordo. Os passageiros tem realmente espaço para se acomodar.
Olhando de fora, o teto plano dá a impressão que o pé direito de 1,24m da
cabine é baixo, mas é mera falsa noção.
Acomodando duas pessoas de 1,80m
frente à frente, não existe o problema
acusado no A109 Power, onde os pas-

o pouso, Moretti nos contou que o helicóptero permite uma variada gama de
operações, dá para chegar com velocidade ou pendurado no motor, em todos os
casos o nível de controle é alto, mais uma
vez, sem a necessidade de usar muito os
pedais e os motores respondem com uma
ótima eficiência. Na decolagem tanto Infante como Moretti deram o aval positivo
para o MD, sendo que o Moretti salientou
que a unidade testada, veio equipada
com turbinas PW206A de 621shp enquanto que os novos MD902 já vem com
um par de PW207 de 710shp, as mesmas
do AgustaWestland Grand e do Bell 429.
Para ele, com essa motorização, a média
de desempenho do MD Explorer dificilmente será superada pelos concorrentes.
Moretti até fez um breve comparativo do
modelo testado aqui com o que se pode
comprar com o mesmo valor. Basicamente é o mesmo patamar pedido por um
Agusta A109C, só que este apesar de ser

ELE QUER FAZER BARULHO, MAS SÓ NO
MERCADO, POIS VOANDO PASSA DESPERCEBIDO

O Interior é capaz realmente de acomodar
seis passageiros com conforto e espaço
suficiente. O Painél do exemplar da matéria
estava curiosamente configurado no padrão
VFR. Um segundo exemplar que está sendo
negociado, deve chegar com padrão IFR.
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mais rápido, nem pensa em decolar de
um heliponto elevado com a mesma
quantidade de carga. Num dia de temperatura normal, dentro dos padrões
ISA, em São Paulo, com tanque cheio e
dois pilotos, o A109C só levanta do
chão se estiver com dois passageiros a
bordo. Com três, o ponteiro do torque
vai bater na faixa vermelha. Os dois pilotos relataram a mesma impressão
sobre o comportamento do voo do Explorer, o helicóptero vibra muito pouco
e a transição do voo em cruzeiro para o
pairado é feita de forma mais suave,
quase que sem as costumeiras vibrações dos modelos com rotor de quatro
pás. Segundo Infante, o padrão é semelhante ao do Bell 407. O baixo nível
de vibração está diretamente relacionado ao fato do Explorer ser um pentapá. Essas são feitas de material composto sendo que no bordo de ataque
de cada uma há duas superfícies de
proteção, uma de titânio e outra de ní-

FICHA
TÉCNICA
MD 902 Explorer

Fabricante: MD Helicopters
Preço: A partir de US$ 6,4 milhões
(versão executiva, básica, IFR,
com ar condicionado)
Motor: 2 Pratt&Whitney PW 207E
de 710shp
Capacidade: 1 / 2 pilotos +
7 / 6 passageiros
Diâmetro do rotor: 10,34m
Comprimento geral: 11,84m
Velocidade máxima de cruzeiro:
132 nós
Alcance com tanque básico: 587km
(nível do mar)
Peso Vazio: 1.531kg
Peso máximo de decolagem:
2.948kg / 3.130kg com carga externa
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quel. Cada pá pesa apenas 15,88kg o que
contribuiu para um conjunto leve apesar
de mais complexo que os quadripás mais
comuns.Também foi relatado que o nível
de ruído interno é mais baixo que o encontrado na concorrência, e olhe que o PRMDX das fotos, apesar de um interior executivo, não veio com tratamento anti ruído
topo de linha oferecido pelo fabricante. Os
MD tradicionalmente são ágeis, e o Explorer também foi feito com esse perfil, afinal
um dos mercados focados pelos engenheiros foi o de forças públicas e de serviços de resgate. O 902 é curto, mede 11,84m
de comprimento geral contra 12,70m do
Bell 407 ou os 13,05m do A109 por exemplo, o que lhe traz vantagens na hora de
operar em lugares apertados. Em termos
de diâmetro de rotor, o conjunto do MD
também é mais compacto com 10,21m, o
do A109 tem 11,00m. Vai caber aonde os
outros não vão. Um heliponto de 15x15m
já lhe basta. O NOTAR nessa hora também

ajuda em termos de segurança. Esse fator
mais a questão do silêncio, pois não existe
no mercado um biturbina leve que emita
menos ruído (sobrevoando a sua cabeça a
500 pés, o que se ouve é um leve zunido
das turbinas), pode compensar a questão
da autonomia mais curta e a velocidade
de cruzeiro mais baixa. Em grandes centros como São Paulo ou Rio de Janeiro
onde a frota cresce na mesma proporção
das reclamações de seus habitantes, ser
um bom vizinho pode valer mais. g

ONDE ACHAR
Helicentro
www.helicentro.com.br
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Voltar a fazer uma matéria sobre Tiradentes (MG) não estava no programa, tinha cheiro de coisa requentada, afinal, a cidade histórica
que desde a Inconfidência Mineira pouco mudara, não teria se transformado
depois que fizemos o mesmo roteiro
em 2008. Mas a notícia da possibilidade
de chegar e ter aonde pousar direto na
cidade e uma nova ordem capitaneada
por uma associação, a Tiradentes Mais,
que pretende promover e conservar a
cidade de um turismo predatório, fez
valer a ida novamente. Fomos para Tiradentes para ver um pouso vertical. Caímos de cabeça em duas histórias de romance. Os dois hotéis escolhidos tem
uma linha em comum. São frutos de

paixão. O primeiro e mais antigo, a Pousada Villa Paolucci, começou quando
dois adolescentes, o Luiz Ney com 16 e
ela, a Raquel, com 15 anos se conheceram num baile de carnaval em Barbacena. O pai dela gostou quando ele pediu
permissão para namorar a moça. Do namoro no portão até o casamento foi um
processo natural. Ele virou ginecologista
em São João Del Rey e ela psicóloga.
Anos depois, ganhando dinheiro com
os partos, o Luiz conseguiu comprar
uma fazenda de Tiradentes em um leilão e foi estruturando a pousada entre
1994 e 1998, o nome vem em homenagem à família dela. Do outro lado da cidade, perto da linha do trem, o portão
se abre assim que o carro é embicado. A
pessoa parada em frente da recepção
me chama pelo nome e quando eu vou
achar que estou falando com algum
concierge mais atencioso, fico sabendo
que ele é o dono do lugar, e isso é bem
tarde da noite. O Lis Bleu tem três anos,
é um projeto de vida de um casal que
também se conheceu cedo, há onze
anos, quando o Leonardo tinha 21 e a
Tatiana seus 17 anos. Ele fez turismo e

A maçã confitada em calda de groselha
e sorvete de creme vira arte em forma
de sobremesa no Templário. O estilo
barroco visto tanto no prato quanto nas
acomodações do Villa Paulucci. No topo,
a salada com polvo do Santíssima Gula.
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A CIDADE MINEIRA REÚNE HISTORICAMENTE
A HOSPITALIDADE, A BOA MESA E TODO
UM CENÁRIO QUE SÓ FAZ BEM À ALMA
ela estética, mas que acabou sempre trabalhando com hotelaria. Namoro, noivado e para casar, foram atrás de um sonho
de ter uma pousada. Chegaram a dar uma
olhada em terrenos em Paraty, mas Tiradentes se mostrou mais viável. O pai dele
ajudou com uma verba e lá foram eles,
em lua de mel, com o porta malas do carro cheio de conduítes e demais materiais
de construção em direção à Minas Gerais.
Os dois casais estão às voltas com o cotidiano de tocar uma pousada. E trabalho
pouco é bobagem. No Lis Bleu, fora os
mini pães franceses, que vem da padaria,
todos os outros são preparados pela Tatiana. Trabalho de todos os dias que chega à
sua mesa no café da manhã. No Villa Paolucci, a administração fica por conta da
Raquel e uma das atrações vem da cozinha e não dos quartos. O leitão à pururuca do Luiz Ney até já virou global. Feito
com uma leitoa de poucos meses, marinado durante dias em uma infusão de vinho com 20 especiarias, tem o ponto máximo no seu preparo com a pururucada.

O termo não existe e nem existe no dicionário o pururucador, máquina inventada
pelo Luiz para tostar a capa de pele do
porco e grande segredo para deixar o
acabamento seco, crocante e, sem dúvidas, saboroso. Um crocante que equilibra
bem o verdadeiro confit que vira a carne
depois de horas sendo assada a meros
150ºC. A idéia do pururucador, segundo
Luiz, veio de um sonho que teve com o
avô, de quem herdou o hábito de preparar leitão. Esse leitão à pururuca, foi preparado na abertura da pousada em 2000 e é
feito para grupos de no mínimo 20 pessoas (R$ 130,00 por pessoa) sempre aos sábados. Talvez seja um dos poucos pratos
oferecidos pelos hotéis em Tiradentes. Há
um certo acordo para incentivar os hóspedes a saírem às ruas e aproveitar as opções gastronômicas da cidade. No nosso
roteiro, as opções que fazem parte da associação Tiradentes Mais. E de agora em
diante esqueça um tanto as suas restrições alimentares, suas dietas. Vamos engordar com prazer e qualidade, apesar de

um custo um tanto alto, quase que no
mesmo nível estratosférico encontrado
em São Paulo. A qualidade é indiscutível.
De cara, no primeiro dia dessa esbórnia,
uma chegada no Estalagem do Sabor. Já
havia visto esse restaurante, o chefe Vicente Teixeira tinha aberto à nós as suas
portas na matéria anterior, de 2008, e
agora está num ambiente maior. O seu
Mané sem Jaleco (R$ 79,00 para 2 ou 3

As linhas modernas e até agressivas
do Range Rover Evoque contrastam
com a arquitetura da época do Império
em Tiradentes. Abaixo o Lis Bleu se esquiva um pouco da linha mineiro histórico
também com toques mais modernos.
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dentes (R$ 135,00 por pessoa). Os anti
pastos são fartos e variados, dentre o que
vem, tem patê de fígado de frango, giló,
linguiça de cordeiro assada na cachaça e
anéis de lula empanada. Na salada, folhas
variadas e um polvo bem cozido e grelhado. Como prato principal, camarões ao
vinho branco envoltos ao molho brie e
damascos numa cama de folhas de azedinha e arroz com castanhas. Em 36 horas
saímos do leitão para um mexidão para 3,
polvo camarões, angu, vinho e cachaça.
Escrevendo parece fácil, mas andar depois dessas aventuras gastronômicas, difícil foi viver acordado. A barriga cheia para
enfrentar meses de hibernação garante
pontos a mais na hospedagem. Tiradentes é assim, lugar para ir comer e dormir.
Fizemos até um passeio por parte da Estrada Real em veículo 4x4. O que poderia
ser um circuito fora de estrada, se mostrou um sossegado e leve percurso em
estrada de terra batida, possível de ser feito até com carro de passeio normal, uma
balela para o Range Rover Evoque que
estávamos conduzindo. Poderia ter um
tanto de emoção a mais (e estão disponíveis programas de esporte de aventuras
para adicionar mais adrenalina no sangue), o que realçou a vontade de passar a
tarde envolto em lençóis. Então voltamos

O Luiz Ney em ação fazendo o seu
afamado leitão à pururuca. Prato
que virou referência no circuito
gastronômico. Abaixo dá para notar
a grande distância para o solo e
as enormes rodas aro 20” que
equipam o Evoque Prestige Tec Pack.
Boa concepção para enfrentar o calçamento irregular da cidade mineira.

pessoas) continua soberbo. Um mexidão
com arroz, feijão roxinho, bacon, ovos,
couve rasgada e banana acompanhado
de lombo defumado é surpreendentemente leve, pois é feito em azeite e não
com banha. Como opção, o Giló Preguento (R$ 69,00 para 2 pessoas) que vem com
uma costelinha semi defumada, quiabo,
cebola, tomate, pimentão além do arroz e
um angu de milho, feito no moinho
d’água e levemente adocicado. Coisa
para começar a ser degustada ao meio
dia e acabar no final da tarde. Mas fique
tranquilo, que à noite a brincadeira continua com quitutes de um bar tranquilo. O
Templário nasceu de um espaço que já
tinha sido do Conto de Réis (HiGH Ed 10
de 2008) e que funcionou como casa que
oferecia chocolate e petiscos. Desde novembro de 2011 saíram os chocolates e
ficaram os petiscos. Se quiser pegar leve,
há as porções de pastéis de angu (R$
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a falar dos negócios dos dois casais. As
pousadas apesar da linha rústico combinando com o clima de Tiradentes, seguem com detalhes opostos. O Villa Paolucci é mais tradicional, com cara de
fazenda secular. Pé direito alto, a capela
que virou salão de festas (mas ainda guardou um pouco do belo altar da nave), as
portas e pisos de madeira pesada com
trincos e chaves enormes, camas com
dossel e lareira. Você parece dormir no
Museu do Ipiranga. Só os banheiros não
combinam pelo estilo moderno, com revestimentos e box comuns. E não é um
lugar para namorar, as paredes tem ouvidos. O silêncio à noite era tão agressivo
que, do quarto, mesmo baixinho, dava
para ouvir aquele barulhinho do messenger do Facebook vindo além do corredor.
Alguém estava se comunicando bem.
Não incomodava, um casal em lua de mel
faria mais estardalhaços e o quatro se-

O Lis Bleu tem arquitetura mais da
francesa Provance com cara de vila.
O Jiló Preguento do Estalagem do
Sabor é esbórnia gastronômica. E
abaixo a cena comum na Estrada Real
que passa no entorno de Tiradentes.

18,50 com 10 unidades) com recheios de
carne seca com catupiry, bacalhau, muçarela ou a escolhida para a foto, de torresmo e couve. Se a coragem for boa, há o
filé dos anjos (R$ 49,80), com 400g de carne e mais 400gr de batata noirette. É para
ir devagar e curtindo o som da casa, ao
vivo, na base da Bossa Nova. No roteiro,
uma segunda opção para o jantar em Tiradentes. Bem ao lado da igreja e sem pecado nenhum, a Santíssima Gula da dupla
carioca Nancy e Lu, oferece um cardápio
com menus fechados incluindo os anti
pastos, a salada, prato principal e a sobremesa. O nosso foi o Menu dos Inconfiguinte estava logo ali ao lado. O Lis Bleu
comparativamente, seria uma fazenda
mais francesa. A decoração tem seus móveis rústicos também, mas com os motivos florais aqui e ali, remetem ao clima
mais da Provença, um tanto mais leve. Os
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banheiros também tem arquitetura moderna, ainda mais nas unidades com jacuzzi, mas não destoam tanto quanto no
Villa Paolucci, e os amenities são melhores. Em ambos os lugares as camas são
de conforto soberbo, roupa de cama de
algodão 250 fios no Lis Bleu e ótimos (e
obrigatórios no meses de frio) cobertores no Villa Paolucci. Dar um tempo para
descansar pode ser uma grata sugestão
de programação, afinal do que adianta,
se deslocar até Tiradentes de férias ou
numa folga de feriado e acabar voltando
mais cansado ainda para casa. Só a orgia
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gastronômica vai lhe dar motivos para ter
uma cama enorme de confortável à disposição dois minutos depois de deixar a
mesa. Nessas trilhas das minas gerais dois
casais descobriram seu ouro. E seus produtos, como os dos restaurantes, lojas e
prestadores de serviços, podem ganhar
com a ação da nova associação, não só
pelo esforço conjunto em divulgar melhor a cidade, mas também na qualificação do turismo. E sem dependência do
poder publico, o que no mínimo, dá uma
margem de mais do que quatro ou oito
anos em planejamento. g

MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
Tiradentes tem uma completa agenda
de eventos que vai de encontros de
proprietários de Harley Davidson aos
tradicionais festivais gastronômicos
(agosto) e de cinema (janeiro). Portanto
é conveniente fazer contato com antecedência para saber de vagas disponíveis.

A noite o descanso com boa música
pode ser a opção depois de um dia
com emoções de um fora de estrada,
uma das boas alternativas de roteiro
a ser feito na Região.

DICA DO PILOTO:
A pousada Villa Paolucci tem um espaço
gramado ao lado da sede que pode
ser usada para pouso de helicóptero
(21º06’19”S/044º10’389”W) enquanto
que no Lis Bleu é usada uma área ao
lado no Serra Clube (21º11’746”S/
044º16’819”W). Em todo caso o
aeroporto de São João Del Rei ( SNJR
– 21º05’11”S/044º13’35”W) fica a
25km, do outro lado da Serra de São José.
E por conta desta, nos meses mais frios, de
Junho à Agosto, a ocorrência de nevoeiros
pela manhã é comum, principalmente na
Villa Paolucci que fica no sopé da serra.
TARIFAS:
Pousada Villa Paolucci
Diárias a partir de R$ 398,00 o casal
com café da manhã.
Pousada Lis Bleu
Diárias a partir de R$ 390,00 em
apartamento Luxo até R$ 533,00
nos apartamentos Máster com
hidromassagem. Sem taxa de serviço.
Café da manhã incluso.

ENDEREÇO:
Pousada Villa Paolucci
Rua do Chafariz, s/nº
Tel.: (32) 3355 1350 / 9981 8003/
9981 8003
www.villapaolucci.com.br
Pousada Lis Bleu
Rua Ovídio de Abreu, 152
Tel.: (32) 3355 1434 / 3355 1453
Skype: lisbleupousada
www.lisbleu.com.br
Estalagem do Sabor
Rua Ministro Gabriel Passos, 280
Tel.: (32) 3355 1144 / 9981 1780
Templário
Largo das Forras, 60
Tel.: (32) 3355 1197 / 3355 1817
www.templariorestaurante.com.br
Santíssima Gula
Rua Padre Gaspar, 343
Tel.: (32) 3355 1162 / 9981 9719
www.santissimagula.com.br
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Lazer & Aventura Viagens e Turismo
Rua Maria Campos da Fonseca, 69
São João Del Rei
Tel.: (32) 3371 7956 / 9981 3474
www.lazereaventura.com
Tiradentes Mais
www.facebook.com/TiradentesMais
https:// twitter.com/#!/TiradentesMais
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A JANELA PARA O MUNDO
O novo 100’ Limited Edition, um tri-deck da MCP Yachts além das suas elegantes linhas,
apresenta um desenho exclusivo com a série de grandes janelas panorâmicas em quase
todo o convés principal e isso tanto para a suíte máster que tem janelas em dois níveis
como para os camarotes dos convidados. Feito em alumínio, material que é tendência
na fabricação dos mais modernos iates de alto desempenho, o projeto da MCP Yatchs
tem acompanhamento construtivo e certificação pela Lloyd’s Register of Shipping. Com
30,72m de comprimento e um calado máximo de 1,82m essa embarcação impulsionada
por um para de motores Caterpillar C32 de 1.825bhp que permite o 100’LE atingir uma
velocidade de até 24 nós e manter um consumo, em velocidade de cruzeiro econômico
de 10,5 nós, de 70l/h isso incluindo o consumo do gerador. A autonomia máxima está
em 3.000mn. A bordo são 5 suítes e 3 camarotes para 5 a 6 tripulantes. Entre pessoas
no convívio diurno e pernoite é possível acomodar de 30 a 18 pessoas. O 100’LE está
disponível em duas versões, uma com um deck para pesca esportiva e plataforma de
mergulho e outra com apenas um patamar de popa. Na primeira versão um braço
hidráulico rebate uma borda falsa criando uma praia particular.

pras
Preço sob consulta
MCP Yatchs
www.mcpyatchs.com.br

FIEL ACOMPANHANTE

ESSA É DA LATA

Conqueluche de quem gosta de registrar esporte de aventura,
voos acrobáticos ou simplesmente uma forma diferente de fazer
um vídeo da sua viagem, a câmera compacta GO Pro Hero 2 é
versatilidade à toda prova. Faz até 10 fotos por segundo e filma em
full HD em 1080x960. Sua ventosa permite a colocação em lugares
que permitem ângulos extremamente diferentes. A GO PRO Hero 2
vem com três kits de instalação, Outdoor, Motorsports e Surf.
Preço: R$ 1.190,00
Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257 3498 / 3259 5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

Os tratamentos dos cabelos ganham um charme a mais com a coleção de latas
com estampas exclusivas que acompanham os produtos da Cadiveu Professional
em quatro opções de linhas, a Bossa Nova, a Plástica de Argila, a Glamour e Açaí
Therapy. Os produtos Cadiveu Professional são reconhecidos pela utilização de
ativos com tecnologia verde, associados a matérias primas totalmente naturais em
seus produtos Premium de tratamento capilar.
Preço sugerido:
Linha Glamour - Cabelos quimicamente tratados (3 produtos) - R$ 82,95
Açaí Therapy - Cabelos danificados e/ou loiros (3 produtos) - R$ 119,00
Bossa Nova - Cabelos secos, ondulados ou crespos (3 produtos) R$ 119,00
Linha Plástica de Argila - Cabelos frágeis, quebradiços e mistos
(3 produtos) – R$ 93,00
Cadiveu Professional
SAC 0800 942 2224

DIÁRIO DE PULSO
A americana Hamilton lançou um modelo de relógio voltado para
o mercado da aviação. O Khaki Flight Timer incorpora um diário
de bordo, registra detalhes de até 20 voos sendo que grava até 99
pousos para cada um deles. Elaborado em parceria com a Air Zermatt
empresa de transporte e resgate em helicópteros na Suíça. No diário
de bordo é possível armazenar dados como o momento em que
começa a taxiar, hora de decolagem, pouso e o momento de parada
antes dos motores serem desligados. O modelo desembarca no Brasil
com caixa de 40mm, movimento em quartzo, visor em cristal safira e
pulseira em couro marrom.
Preço: R$ 5.260,00
Joalheria Montecristo
Tel.: (11) 3152 6660

PARA QUALQUER TERRENO
O Terracross Z6 da CFMoto vem com tudo
para fazer bonito no segmento de quadriciclos
utilitários no Brasil. Equipado com motor de
600cc refrigerado à água, tração 4x4, câmbio
com reduzida, bloqueio de diferenciais e freio
a disco nas 4 rodas, é considerado o mais
equipado da categoria.
Preço: R$ 39.900,00
CFMoto
www.cfmoto.com.br

ESTILO JETSONS
A estante, exclusiva peça única feita na década de 50,
fabricada pela Móveis Paciornick, está exposta na loja
da Desmobilia em Curitiba e é feita com laminado de
fórmica, pés de metal e mostra a pureza do hoje estilo
retrô e serve para dar um toque extra charmoso
em qualquer ambiente.
Preço: R$ 3.800,00
Desmobilia
www.desmobilia.com.br

TUDO A TIRA COLO
As cluches caíram nas graças das mulheres
que as estão utilizando no dia a dia também.
A linha LLIÉE está com novos modelos de
luxo, feitas em python e o destaque são as
cores que vão do verde ao dourado passando
pelo bordô. À venda nas melhores lojas
multimarcas e no site Farfetch.
Preço sob consulta
LLIÉE
Tel.: (41) 3308 1050

ACERTANDO O PASSO
A Basko, marca especializada em calçados e
acessórios masculinos está com a nova coleção com
inspiração vintage, rústico e urbano contemporâneo.
Modelos tradicionais como o oxford, napolitano,
penny loafers, coturnos vem com acabamento
artesanal, costuras à mão e solas exclusivas. O modelo
casual da foto, mescla materiais, texturas e detalhes
em cor deixando pronto para os momentos mais
descontraídos como os mais formais.
Preço: R$ 350,00
Basko
www.basko.com.br

O que os pilotos vem
quando sonham!

GELADINHO CASEIRO
A Flér desenvolveu o Fluido Potencializador Crioterápico de uso
doméstico. O produto é recomendado para um complemento e
finalização aos tratamentos estéticos para combater a flacidez, a
gordura localizada e a celulite utilizando a técnica de resfriamento
da parte do corpo onde é aplicado, a chamada crioterapia estética.
Preço sugerido: R$ 75,00
Flér
SAC: (11) 2236 5888
www.grupobioclean.com.br
www.flercosmeticos.com.br

A JÓIA DELE
Para os homens de estilo mais clássico a Dryzun mostra
uma linha de abotoaduras e de anéis em ouro branco.
Detalhes de charme aos mais comportados. Já para os
mais esportistas, há o pendente em cruz e ouro branco,
outra peça é o anel em prata e ouro amarelo.
Preço:
Abotoadora em prata e resina negra: R$ 675,00
Abotoadora em prata e ouro amarelo: R$ 1.735,00
Anel em ouro branco: R$ 4.155,00
Pendente em cruz e ouro branco: R$ 2.760,00
Anel em prata e ouro amarelo: R$ 1.245,00
Dryzun
www.dryzun.com.br

Entre num mundo inteiro de possibilidades com o Pilatus PC-12 NG.
Nós pilotos, sempre sonhamos em voar quando estamos fora da cabine. E voar mais longe. Mais rápido. Levando e trazendo os
amigos e a familia de alguma pista distante. Chegando a destinos escondidos dentre tantos lugares. Uma aeronave única com
habilidade de fazer seus sonhos tornarem-se realidade: Pilatus PC-12 NG. Com a sua legendária precisão Suiça, amplo espaço de
cabine, eficiência fora do comum e puro prazer ao pilotar, não há dúvida que o PC-12 NG é o número 1 na escolha dos pilotos na
categoria turboélice. Descubra como o Pilatus PC-12 NG pode ajudar voce a transformar seus sonhos em realidade.

BRASIL
A Synergy Group Company

www.PC-12RightNow.com

11 2089.8020 | WWW.SYNERJET.COM
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DINHEIRO EM CAIXA
ATR 72-600

TEXTO: MARCIO JUMPEI
FOTOS: MARCIO JUMPEI
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O comandante Jayme Abreu aponta
para o instrumento no painel que indica o fluxo de combustível consumido
em 589kg/h. Estamos nivelados aos 21
mil pés já na fase final do voo entre Cuiabá e
Goiânia, portanto o avião já está mais leve
por ter consumido boa parte dos 2.400kg
de combustível (na saída, o peso total da
aeronave era de 21.500kg) que estavam no
seus tanques desde o momento do acionamento dos motores, o que melhora a condição para a baixa gulodice. Na descida, apontando para a capital de Goiás, o consumo
baixaria ainda mais, para 513kg/h mantendo 47,5% de torque nas turbinas. A velocida-

Trip. Atualmente somando a frota da Trip, da
Azul e mais os recém adquiridos pela Passaredo, o Brasil possui a maior frota de ATR do
mundo. O motivo é simples, a expansão das
rotas em mercados regionais pelo interior
do Brasil, com etapas mais curtas e para cidades aonde a demanda de passageiros
não sustenta a operação de um Boeing 737
ou de um Airbus A320. Em trajetos de até
cerca de 1h20 os ATR tem se mostrado imbatíveis em termos de rentabilidade. Segundo o fabricante, o ATR 72-600 numa viagem
de 463km, chega a ter custos operacionais
20% menores que o turboélice concorrente
(leia-se Bombardier Q400) e 42% menores
que os jatos regionais de 70 assentos. Num
trecho de 370km, ele consome 49% a menos de combustível que o concorrente turboélice e 93% a menos que os jatos. Seguindo os dados de fábrica, o ATR 72-600 gasta 3
litros de querosene por passageiro a cada
100km voado. Isso reflete na carteira de encomendas, durante a feira aérea britânica de
Farnborough que aconteceu na primeira
quinzena de julho, a ATR declarou que tinha
24 aeronaves encomendadas se juntando
aos 180 pedidos firmes de clientes. No planeta, segundo o fabricante, 2/3 de todas as
aeronaves regionais de 50 a 90 lugares a serem entregues nos próximos anos são ATR.
A compra dos ATR pela Passaredo reflete

NÃO É POR ACASO QUE O BRASIL POSSUI
A MAIOR FROTA DESSES TURBOÉLICES.
REFLEXO DO CRESCENTE MERCADO REGIONAL
de aos 14 mil pés vai aos 228 nós. Na aproximação quase que direta para a cabeceira 14,
o primeiro comando para flape e o nariz em
atitude picada. Em seguida, com flape 30, o
ângulo descendente fica mais pronunciado.
Na longa rampa final, o bom é vir com o
avião escorado de motor e se estiver com
vento de través, por exemplo, é melhor desligar o yaw damper e vir compensando a
proa no pedal. Passando pela cabeceira com
uma velocidade de meros 102 nós e lá vem
o toque no asfalto com uma brusca desaceleração na soma de reverso mais freio. Após
a checagem e o taxiamento até a posição
em frente ao terminal, é hora de liberar o
desembarque dos 52 passageiros. Nessa
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etapa o ATR-72-600 novo em folha mostrou
o porquê tem sido cada vez mais escolhido
para operar nas rotas regionais no pais. Esse
era o quinto dia de operação do PR-PDB, batizado de Canário, na frota da Passaredo Linhas Aéreas, e mostrar o fluxo de combustível foi a chave, o exemplo típico de como
esse avião é econômico para a companhia
aérea. Os ATR já tem um longo histórico de
uso no Pais, a Pantanal foi a primeira empresa a colocar na versão 42-200, mais curta, o
turboélice ítalo-francês em suas rotas, e isso
foi desde a metade da década de 90. A própria Passaredo também já voou com um par
desse tipo de aeronave em outras épocas e
a Total tinha os seus antes da junção com a

um novo posicionamento da companhia.
Cresceram e precisavam de uma aeronave
que pudesse garantir disponibilidade maior
de assentos sem aumentar os custos operacionais. Eles já tinham feito uma boa jogada
substituindo os Embraer Brasília de 30 assentos por ERJ-145, jato de 50 assentos.
Apesar de não ser atualmente a opção mais
rentável de aeronave regional, a ocupação
de assentos no ERJ-145 deve ser alta para
que o seu voo se torne lucrativo, o jato dava
status à companhia, e cá entre nós, o pessoal de Ribeirão Preto deve ter pago bem barato pelos aviões no recessivo mercado internacional. E como a empresa tem acordo
operacional com a Gol, seus voos acabam

saindo sempre com o padrão de cheio para
o lotado. Agora com os ATR, a capacidade
de assentos foi aumentada em 31% nas rotas nas quais ele começou a operar. E segundo nossas fontes, com 15 ou 20 passageiros
a bordo da aeronave de 72 assentos, o voo
começa a se pagar. O financeiro da companhia agradece. Para os pilotos, o ATR 72-600
é basicamente um -500 com novo painel,
novo conjunto de hélices e que freia bem
melhor. A adaptação é rápida. A parte superior do cockpit, aonde estão os comandos
de sistemas hidráulico e elétrico é basicamente a mesma, a grande diferença está
nas cinco grandes telas de LCD de 6x8” de
múltipla função que estão à frente dos dois

A esquerda o trem de pouso com
sistema trail link propício para o uso
em pistas despreparadas. A direita
a tela de comando das comissárias.
Na outra página os novos assentos
de desenho que garante conforto,
ergonomia e espaço.
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O grande diferencial do ATR 72-600 é o
conjunto de hélices hexapás. O interior
Armonia possui bagageiros superiores de
maior tamanho.
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ministrados de outra forma. Heliany França
estava no assento ao lado do nosso na etapa anterior, ligando Ribeirão Preto à Goiânia.
Estava retornado de um casamento de uma
amiga e aquele tinha sido o seu primeiro
voo. Deixou a viagem de 9 horas de carro
por 1h30 de avião e achou prático. Pagou R$
300,00 em 4X no cartão pelo bilhete de ida
e volta comprado 3 meses antes e nem reparou se o avião tinha ou não, algo nas asas
que pudesse ser parecido com o ventilador
da sua casa, ou se devido à pressurização a
altitude na cabine equivaleria a ela estar
sentada na praça em Campos do Jordão, na
Serra da Mantiqueira, enquanto o avião voava a bem mais altos 6.300m de altitude. Está
certo que naquele dia o voo estava o mais
manteiga possível, com zero turbulência.
Sendo assim dá mais folga para ficar reparando na cabine de passageiros. A do ATR,
batizada de Armonia, tem lá suas particularidades. A versão -600 devido aos conjuntos
de seis pás em cada motor, se tornou uma
aeronave muito mais silenciosa com relação
ao irmão -500 quadripá. O ATR sempre foi
um avião de causar sono nos passageiros, o
ronco e vibração nos assentos na altura das
hélices sempre causou esse efeito. Agora no
-600 o nível de ruído e a frequência sonora
na fileira 5, que fica ao lado do disco das hélices, é bem menor. E a dica é essa, nas fileiras anteriores e posteriores a de número 5 o
silêncio e conforto é bem maior. Chega em
alguns pontos a ser mais silencioso que o
ERJ-145. Vibrações inexistem. A cabine tem
estilo moderno, o pé direito é de 1,91m e a

pilotos. A suíte de aviônicos Thales é o que
se pode encontrar de mais moderno atualmente na aviação comercial ou na executiva. O conjunto tem 2 PFD, 2 MFD e 1 EWD,
este no centro e com o sistema de gerenciamento de motores e a lista de checagem de
cada etapa do voo. Curioso que o PR-PDB
não era equipado com os opcionais EFB –
Eletronic Flight Bag, verdadeiros tablets de
bordo, que substituem os manuais da aeronave, cartas de navegação, de aeroportos,
que normalmente estão disponibilizados
em papel. Uma pena são esses tempos de
extremo cuidado que limitam as visitas à cabine, só assim o passageiro poderia ver o
quanto avançada é a aeronave que ele está
embarcando quebrar o paradigma de que
avião com hélices é objeto antigo. Afinal o
ATR tem parte de seu DNA vindo da Airbus.
O fabricante é uma associação da EADS
com a Alenia. Agora comparando as duas
máquinas da frota da Passaredo, o jato da
Embraer voa ao dobro da velocidade do
ATR, enquanto o ERJ-145 cruza os céus a 440
nós, o ATR 72-600 vai a 230-240 nós e em
altitudes até 25 mil pés (sendo o nível 230 o
mais utilizado) quase doze mil pés abaixo.
Mas em contrapartida, em etapas curtas a
diferença de tempo de voo chega a ser irrisória. De Ribeirão Preto à São Paulo a diferença é de no máximo de 10 minutos, isso
sem contar com as restrições de tráfego aéreo que estreita ainda mais a diferença. A
etapa de Cuiabá para Goiânia, a terceira feita
por nós para essa matéria foi um voo de
1h50m, cerca quarenta minutos a mais que
o que seria necessário para ser feito com o
ERJ-145. Mas falando com os passageiros,
nenhum se mostrou contra e nem percebiam a diferença no tempo de voo. Ninguém reparou se estávamos voando a 25
ou 37 mil pés. Passageiro, na sua grande
maioria, não vê isso. O mais importante é a
pontualidade na saída e chegada do voo e
preço barato. Os 40 minutos podem ser ad-

largura máxima é de 2,57m (2,26m na
área dos pés). Nos ATR-72 da Passaredo,
a distância entre assentos é de 73 cm.
Com isso nada de apertos, mesmo para
os mais altos e a configuração até rendeu um selo de qualidade da Anac,
como aqueles que você encontra nas
geladeiras indicando o consumo do
aparelho. O ATR da Passaredo está qualificado como categoria A, a mais alta. Os
bancos, de desenho parecido com o padrão Reccaro encontrado em algumas
linhas aéreas internacionais, tem o encosto finíssimo, mas são bem ergonômicos. Ganho de espaço sem deixar de ser
confortável. E quem senta nas poltronas
do corredor na fileira 1 ainda tem a vantagem do espaço vago para as pernas à
frente por conta do acesso à área do bagageiro frontal. No teto as luzes são por
conjunto de LEDS e há até sistema de
ambientação noturna diferenciada ao
lado das saídas do ar condicionado (um
tanto ruidosas) na base dos bagageiro
de teto. A luz pode ser branca ou azul, o
que dá um ar de maior aconchego e
tranquilidade. Só a comissária fica um
pouco perdida quando esse tom é escolhido, pois os avisos luminosos de chamada dos passageiros também são
azuis. No fundo da aeronave, junto a galley, as comissárias tem uma tela de LCD
com comandos por toque dos dedos
para acessar o sistema de som ambiente,
regulagem de luzes da cabine, o indica-

FICHA
TÉCNICA
ATR 72-600

Fabricante: ATR
Motor: 2 Pratt&Whitney Canada
PW127M de 2.750shp
Capacidade: 2 pilotos + 2 Comissárias
+ 68-74 passageiros
Envergadura: 27,05m
Comprimento: 27,17m
Peso máximo de decolagem:
27.800kg/ 23.000kg
Carga paga: 7.790kg
Alcance : 825mn + com 70
passageiros a bordo

A passageira Heliany França fez o seu
primeiro voo a bordo da novidade da
Passaredo. Gostou e vai repetir. Abaixo
o padrão de iluminação azul noturna.

dor da área de onde foi feita uma chamada
do passageiro, se o banheiro (com uma
nada prática torneira) está ocupado e o alerta de apertar os cintos. Novo avião também
significou a entrada de novos procedimentos para as comissárias. O ATR-72-600 é um
avião comprido e o desembarque dos passageiros pela porta traseira afeta o CG da
aeronave, tanto que no solo é colocado na
cauda um tail prop, uma barra de proteção
que serve de calço caso a aeronave resolva
levantar o nariz sem querer decolar. Como
precaução, uma das comissárias separa os
passageiros em grupos, primeiro descem os
que estão nas fileiras da metade para trás e
só depois que o último deste grupo livra a
escada é que começa o desembarque dos
demais. Detalhes de uma nova fase da com-

panhia. Segundo a Passaredo, foram encomendados 26 ATR 72, sendo que de pedidos firmes são 16 que serão entregues até
2015. No pacote que vale US$ 450 milhões
estão incluídos dois ATR 42-500. Com o
novo padrão de frota, a Passaredo se iguala
com a concorrência em equipamento e
mostra o potencial dessa nova malha de rotas visando o interior do Brasil e que ao que
tudo indica, está melhor preparado para
sustentar a aviação regional. g

ONDEACHAR
Passaredo Linhas Aéreas
www.voepassaredo.com.br
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HISTÓRIA DO

PEIXE GRANDE

TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI
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portiva. Eles não viam com bons olhos
a pescaria meio que predatória dos
amigos. Bateram na porta do governo
do Pará e assim foi criada a primeira
reserva de pesca esportiva do Brasil.
Quem nos contou foi a Eunice, a dona
do Thaimaçu Lodge, e nem tente buscar o significado da palavra no Google.
O que parece indígena vem da junção
das iniciais dos nomes dos filhos e
mais o Açu para ficar mais chique. O
Lodge veio de graça. Ela nos explicou
algumas das diretrizes das reservas de
pesca. Cada uma só pode ter de 12 a
15 barcos e foi estabelecido um limite
de três pousadas na Região onde está
o Thaimaçu. A pesca tem somente perfil esportivo, ou seja, é fisgar e devolver, a não ser que aconteça do peixe
embuchar, ou engolir o anzol, que vai
determinar a sua morte de qualquer
modo. Esses podem ir para o fogo. Todavia algumas espécies como a Pirarara e o Jaú são totalmente proibidos de
serem retirados do rio. A Eunice che-

ga inclusive a comprar peixe em Alta
Floresta quando vai servir esse tipo de
prato no seu restaurante. O Thaimaçu
possui 309 hectares basicamente espalhados pelas margens do Rio São
Benedito, as terras antes dedicadas ao
gado foram vendidas. Da beira d’água
até 2km adentro do terreno não é
permitido desmatar. Como de praxe,
agrotóxicos na horta são proibidos e
toda a água consumida tem que passar por processo de filtragem até ser
descartada. O lixo de reciclagem é enviado para Alta Floresta de caminhão,
restos orgânicos passam por processo
de compostagem e são usados como
adubo na horta. A estrutura geral do
Thaimaçu Lodge compreende a sede

PARA MUITOS PESCAR EM UM CENÁRIO DE CINEMA
É O SUPRA SUMO DO DESEJO, AQUI ISSO EXISTE

Uma exceção, o tucunaré foi para a
grelha. Só no sal e limão, virou perfeição,
como é braço do rio de água cristalina.
Cenário mais que perfeito com panapaná
de cores e delicada beleza.
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No primeiro minuto não teve jeito
de escapar. O tiozinho lá veio com
toda a empolgação do mundo e a
câmera na mão. Nem sabia meu
nome, mas nada era tão importante quanto mostrar o troféu tirado da
água há poucos minutos. E convenhamos, era tremendo. Um jaú de metro e
meio de comprimento e pesando, por
baixo, seus 50 quilos. Como é incrível
a tecnologia, a comprovação aos amigos que você não só conta mentira
de pescador. Um apertar de botão e
está ali, na câmera digital, para todos
verem. Os mais próximos na sua mira
de empolgação eram alvo certeiro. O
orgulho de ter conseguido tirar tanto
peixe do rio mal cabia no corpanzil do
velho senhor, talvez um executivo nas
horas fora do paraíso em que fomos
parar. Vimos lá na beira do rio São Benedito o peixe grande e várias outras
histórias. O lugar fica no sul do Pará,

vizinho da Serra do Cachimbo, donde existe a base aérea da FAB aonde
jaz o Legacy que bateu no Boeing da
Gol. E num meio de nada a 160km de
Alta Floresta, ainda no Mato Grosso,
há 17 anos um casal apareceu para
comprar um lote para criar gado. Paranaenses de Maringá, tinham parentes
com loja na Região, a família havia ido
para aquele rincão na década de 80. A
economia criando gado não deu muito certo, as onças comiam uma parte,
as variáveis do mercado devoravam o
resto. Mas se no pasto a coisa não ia
tão bem, na beira das corredeiras que
passava pela propriedade os resultados eram outros. Os amigos chegavam aos montes pedindo para pescar
algum peixe. Chegavam, fisgavam, comiam e iam embora. O casal viu que
aquilo poderia funcionar melhor que
boi e para ficar excelente, partiram
para criar uma reserva de pesca es-
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que basicamente é um restaurante,
salão de jogos e descanso, e os 15
chalés. Os apartamentos e a sede até
o ano passado eram construídos em
madeira, foram convertidos para alvenaria recentemente e alguns de tão
novos ainda nem tem detalhes de decoração. É cama, banheiro, uma entradinha com o frigobar, a varanda e só.
No final do dia, depois de horas ao sol
e lutando com os peixes, barriga recheada com a boa cozinha caseira do
A natureza em seu pleno poder para
todos os lados. Das corredeiras saem jaús,
depois de uma tarde de exercícios físicos.
Para o descanso o essencial quarto.

42 | jul • ago | 2012

restaurante, e em especial com os doces de comer de joelhos, o seu desejo
é só de se estatelar na cama e não de
reparar na decoração. E um detalhe,
não há energia elétrica contínua. A luz
vem de gerador à diesel que é ligado
de noite até umas oito da manhã e na
hora do almoço entre o meio dia até
quase 15h00. Pelo menos a água do
chuveiro é aquecida por energia solar.
Não deu nem tempo de estranhar. Um
bando de tucanos, a ave e não o avião
da Embraer, cruza baixo sobre as nossas cabeças. Sinal de que estávamos
chegando em um lugar bem diferenciado. A falta da energia elétrica durante o dia chega a ser irrelevante. No
lugar não há absolutamente nada a
fazer senão sair para pescar e ouvir as
histórias do dia. Ok, talvez você queira
ficar tomando sol em algum momento nas pedras na beira das corredeiras
em frente aos chalés, mas isso acabará
sendo uma exceção. A rotina começa
cedo, mesmo de férias para pegar peixe, é preciso acordar com as galinhas.
E lá se vão os barcos, alguns rio acima outros rio abaixo. Há quem volte
para almoçar na sede, mas há pessoas
que prefiram almoçar no rio mesmo,
existe até uma estrutura pré montada
para essas situações. Um em especial
é cenário de filme. Um braço do Rio

São Benedito, à esquerda de quem
o sobe, a cerca de cinco minutos de
barco da sede tem água cristalina,
descrever é inútil, melhor olhar a
foto e se deslumbrar. Vale horas de
relaxamento na água. Uma bancada
para a comida, cerveja e calor. Receita sim para desanuviar a cabeça.
Pode ser também uma parada nos
boxes para a sessão seguinte de pesca. Para os mais profissionais o lugar
é especial pela variedade e quantidade de espécies encontradas. As boas
espécies para a diversão estão lá,
cachorra, tucunaré, pacu e jaú. Para
os não tão profissionais há que se rir
da tristeza. Claro, tudo é brincadeira,
mas não saber aonde lançar a linha
e como identificar uma boa fisgada
é administrar a tradicional paciência
requerida em qualquer pesca. No
meio tempo é sabido que piranhas
são boas de fazer negócio, trocam a
sua isca por folhas, troncos ou raízes
submersas há anos e você aceita o
negócio. Lá vai você com toda a técnica urbana cultivada em pesqueiro
lançar uma isca e elas lhe devolvem
o troco, ou melhor o toco de carne
que virou a sua isca, às vezes nem
isso. Em algum momento vem uma
piranha junto para alegria pessoal.
Mas alguém com um mínimo de

técnica já é premiado com um bom
tucunaré. E como é impressionante
ver o bicho, especialmente os mais
vermelhos parecendo estar em fogo.
Saindo em horários certos prêmios
maiores são encontrados. E força
nos braços pois a brincadeira pode
se tornar séria, quilos e mais quilos
de carne se debatendo na água vão
lhe tentar dizer que o que você está
fazendo não é certo. Enfiar um pedaço de metal pontiagudo e torcido
na sua boca por diversão pode não
ser a coisa mais politicamente correta. Aqueles quilos de carne vão lhe
dizer para você colocar a sua mãe
num anzol e ficar puxando para ver
se é engraçado. Agora se você falar
isso para a turma de pescadores na
varanda do restaurante do Thaima-

Vantagem do Thaimaçu está na pista particular. Acesso a boa pesca, comida farta
como o peixe na moranga e a diversão de
um zoo ao ar livre.
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MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
Os meses no meio do ano, entre
junho e julho, são os mais indicados
para pegar dias sem chuva. Período
com maior índice de precipitação
ocorre entre os meses de fevereiro
e março. Entre os dias 15 de
dezembro até 31 de janeiro o
Thaimaçu fecha as portas para férias
dos funcionários e manutenção.
COMO IR:
Se você não tiver um aeronave que
possa descer na pista do Thaimaçu, o
jeito é seguir de linha aérea. A HiGH
foi de Passaredo (www.voepassaredo.
com.br) de São Paulo até Alta
Floresta cidade mais próxima que
fica à 160km do hotel. Por enquanto
o voo é feito de ERJ-145 fazendo
escalas em Brasília e Sinop. A Capital
Federal serve também como hub da
companhia para quem vem de outras
Regiões. O voo sai pela manhã às
08h10 com chegada às 12h40 hora
local, uma antes com relação ao
horário de Brasília. De Alta Floresta
são duas alternativas de chegada
ao lodge, fretando um táxi aéreo ou
indo de carro. O Thaimaçu cobra R$
260,00 pelo traslado ida e volta e
são 3 horas de viagem em estrada
de terra. Parece muito, mas a estrada
estava boa e a paisagem compensa.
De avião, a Jato Aero Táxi tem um
Cessna 210 e um Beech Baron em Alta
Floresta mesmo, o voo dura menos de
meia hora e se você estiver com uma
turma, o rateio da tarifa que vai de
R$ 2.800,00 a R$ 3.700,00 pode
deixar essa opção bem interessante.

DICA DO PILOTO:
A pista do Thaimaçu é homologada
(SNFJ 056º35’36”W/09º03’046”S)
tem 1.500m de comprimento em
cascalho compactado e opera visual
diurno. Nessa pista, que fica ao lado da
sede do lodge, já desceu até Embraer
Brasília. As rampas de aproximação e
decolagem são bem livres de obstáculos.
Se a sua chegada for pela manhã,
vale a pena ligar antes para saber das
condições de nevoeiro que normalmente
se formam nas primeiras horas do dia.
TARIFAS:
Thaimaçu Lodge
Diária por pessoa: R$ 760,00 e isso
inclui pensão completa com refrigerante,
água, sucos e cerveja à vontade.
Outras bebidas são cobradas à parte.
É permitido levar as suas próprias
bebidas. Também faz parte da tarifa a
diária do barco, gasolina e piloto.
Pacotes são negociáveis dependendo
do número de pessoas e dias.
LOJINHA DE ACESSÓRIOS:
Camisa de manga comprida: R$ 110,00
Camisa de malha de manga
comprida: R$ 38,00
Chapéu protetor: R$ 30,00
Capa de chuva: R$ 25,00
Repelente: de R$ 9,00 a R$ 17,00
Locação de equipamento/diária:
Pesca pesada: R$ 50,00
Pesca média: R$ 35,00
Pesca leve: R$ 30,00
ENDEREÇOS:
Thaimaçu Lodge
Tel.: (066) 3563.2055
www.thaimacu.com.br
Jato Aero Taxi
Tel.: (66) 3521.3255 / 9996.1333
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çu, algumas cervejas depois da janta,
é bem provável que seu destino seja
o de ser fincado ao anzol e ser deixado sangrando para algum cardume te
levar o mais rápido possível. O politicamente correto vira a chatice ambulante em dois segundos. Na ponta da
linha, o desafio de vencer o animal fala
mais alto. Algumas vezes ele dá o troco e te leva a sua isca dando risada. As
piranhas sabem disso. Às vezes você as
come, mas é só facilitar e elas te comem. E lá vai você engolido pela natureza do lugar, opulento de sol à sol. g

moda

FEIRA

LIVRE
VESTIDO XADREX – RIACHUELO – R$ 89,90
PEEP TOE – LUIZA BARCELOS – R$ 367,00
BOLSA VERNIZ VINHO – ROGÉRIO LIMA – R$ 1.209,80

FOTOS: MARCIO JUMPEI
MODELO: MARIANE LINHARES (ÔMEGA EVENTOS)
HAIR & MAKE-UP: CARLINHOS ALVES (SALÃO MW – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS)
PRODUÇÃO: EQUIPE HIGH

CALÇA EM COURO VERMELHA – SCRIMN – R$ 300,00
CASACO PAETÊ – SCRIMN – R$ 380,00
SANDÁLIA PHYTON VERMELHA COM DETALHE
ARANHA – LUIZA BARCELOS – R$ 532,00

moda

VESTIDO PRATA – SCRIMN – R$ 280,00
BOLSA VERNIZ ALTO RELEVO – ROGÉRIO LIMA – R$ 998,20
PEEP TOE VINHO – LUIZA BARCELOS – R$ 362,00

CALÇA ESTAMPADA SEDA – PATBO – R$ 3.515,20
REGATA DOURADA – MOB – R$ 125,00
ANABELA LISTRADA – SCHUTZ – R$ 320,00

moda

VESTIDO LONGO MISSONI – ELEMENTAIS – R$ 378,00
PEEP TOE CAMURÇA – LUÍZA BARCELOS – R$ 370,00
CASACO DE LÃ – RIACHUELO – R$ 179,90

ONDEACHAR
SCRIM
RUA AUGUSTA, 2690
GALERIA OURO FINO – LJ 213
TEL.: (11) 3060 8372
SCHUTZ
RUA OSCAR FREIRE, 944
SÃO PAULO
TEL.: (11) 4508 1499
RIACHUELO
SAC 0800 701 4342
WWW.RIACHUELO.COM.BR
LUIZA BARCELOS
TEL.: (31) 2102 0100
ROGÉRIO LIMA
RUA ANFIBÓLIOS, 304
BONFIM – BH
PATBO
RUA BELA CINTRA, 1951 – SÃO PAULO
TEL.: 3062 5020
WWW.PATBO.COM.BR
MOB
RUA OSCAR FREIRE, 1072
SÃO PAULO
TEL.: (11) 3081 0323
ELEMENTAIS
TEL.: (71) 3083 1090
WWW.ELEMENTAIS.COM.BR
PATRÍCIA BONALDI
RUA BELA CINTRA, 1951 – SÃO PAULO
TEL.: (11) 3062 5020
WWW.PATRICIABONALDI.COM.BR

VESTIDO DE RENDA MANGA LONGA
PATRÍCIA BONALDI – R$ 3.115,00

mercado

LARANJA

MECÂNICA

TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Para quem gosta de ver coisas diferentes,
num dos hangares do Helipark (SP) está pronto o primeiro Kamov Ka-32A11BC. Russo e de
concepção totalmente anacrônica com tudo que
você está acostumado a ver sobrevoando a sua
cabeça, o helicóptero de dois rotores coaxiais contrarotativos foi trazido pela Helicargo para executar missões igualmente diferenciadas. A empresa
formada pela associação do Helipark com a Guindastec, empresa especializada em guindastes de
grande porte, vai trabalhar no nicho de içamento
aéreo de cargas. Na pauta estão os deslocamentos de objetos, materiais pesados, para locais de
difícil acesso que por modo mais acadêmico, só
poderiam ser transportados depois de abertas ou
feito o alargamento de estradas, o que pode gerar um impacto ambiental muito grande. Impulsionado por duas turbinas Klimov TV3-117VMA
de 2.400shp cada, certamente o Kamov não é
aquele modelo que você vai querer possuir para
impressionar a garota da semana. Ele é tão charmoso quando um Massey Ferguson dos anos 70
e é exatamente isso que ele é, um trator, só que
voa. A tecnologia dos rotores contrarotativos de
15,8m de diâmetro, que elimina o rotor de cauda, deixa a máquina mais compacta, a ponto dele

gastronomia

PASSE A MANTEIGA
Browne de chocolate com nozes com caramelo cremoso. A receita do brownie ganhou um toque extra
com a manteiga Aviação que propositavelmente foi escolhida a versão com sal para dar uma levantada no chocolate
e no caramelo. De carona a massa se mostrou mais cremosa.

O serviço de catering voltado para a
aviação executiva é um exercício de
criatividade como cotidiano, tudo
para atender os mais exigentes, extravagantes e exclusivos pedidos da seleta clientela. Por isso fizemos o desafio à
Marcia’s Catering, a maior fornecedora
desse tipo de serviço de bordo no país,
em nos mostrar trabalho usando um elemento que, pela simpatia de seu nome,
faz parte da cultura aeronáutica brasileira, a Manteiga Aviação. A concepção dos
pratos feito pela Chef Beatriz Ramos, foi
até bem acadêmica, mas isso serviu para
realçar o uso do elemento proposto. Com
uma receita menos convencional, talvez
não fosse possível perceber as nuances
que uma manteiga mais densa e cremosa
pudesse exercer sobre o produto final. g

FOTOS: MARCIO JUMPEI
CHEF: BEATRIZ RAMOS – MARCIA’S CATERING
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Medalhão de filé com mix de
cogumelos feitos em papelote
sobre uma cama de macarrão cabelinho de anjo passados na manteiga
aviação. Os cogumelos se mantiveram
saborosos mesmo com tanta manteiga e o sabor característico da Aviação deu uma aveludada no macarrão.

Couzcouz marroquino com passas,
amêndoas., tomate cereja confitado, damasco e manjericão. A Manteiga
Aviação aqui foi utilizada na finalização
da mesma forma que é feito em um risoto. Sua maior densidade com relação
a outras manteigas garantiu mais sabor e cremosidade. Se fosse com uma
manteiga mais leve, provavelmente o
resultado seria mais aguado e insosso.

gastronomia

O tradicional. Manteiga temperada com pimenta rosa, tomilho
e alecrim, base para tantas receitas
e que pode ser guardada por meses
sem perder a qualidade.

ONDEACHAR
Marcia’s Catering
www.marciascatering.com.br

produto

TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

O fim está próximo, diz o cartaz do tiozinho no vão do MASP
– Museu de Arte de São Paulo e
ele não era parte da exposição.
Era um alerta para a Presidente
Dilma que no dia 20 de dezembro Saturno irá explodir provocando tsunamis e terremotos. Nesse dia eu quero
ver o hecatombe do mesmo modo

MÁQUINA DE
REJUVENESCIMENTO
que eu vi o senhor profeta, da janela
do BMW série 1 M coupé. Vi que dalí
o mundo pode acabar a qualquer
momento, mas me dêem um minuto
para eu ir embora feliz. Em um minuto
nesse carro a sua vida se transforma.
Você volta à década de 70, quando os
Stones era a banda legal e na vitrola
tocava muito blues, rock e ok, discoteca. Andy Warhol pintava um M1
e um M3 era um sedã do tamanho
desse modelo que dirijo, e que na sua
pintura de tom cobre alaranjado, faz
todo mundo virar o pescoço para ver
tanta psicodelia. A BMW viu que com
o passar do anos, o série 3 foi ganhando massa, entre eixos, largura e motor. Uma máquina bem interessante,
símbolo da nova era dos importados,
mas foi se tornando carro de yuppy.
A molecagem do série 3 dos anos 70
tinha se tornado adulto que só pensa
no escritório. O novo Série 1M coupé
traz de volta o Peter Pan que cada um
guarda em um canto da sua vida e o
mesmo espírito do Série 3 da década
de 70. A base foi a da nova série de
entrada, mas como o Série 3M, que
usa somente algo como 20% de sua
estrutura original, o 1M carrega pouco
do modelo do qual deriva. Em primeiro lugar entra a usina de força, um 6
cilindros biturbo de 340hp e 45,89kgf.
m, os largos pneus 245/35 na dianteira e 265/35 na traseira que calçam
belíssimas rodas de 19 polegadas são
tão grandes que os paralamas foram
redesenhados e alargados. Essa largura extra também é resultado do
chassis de desenho exclusivo, ele é
60mm mais largo na frente e 40mm

produto

A ORDEM AQUI É ANDAR BEM
E QUE SEJA RÁPIDO NISSO
mais largo na traseira que um BMW
135i. No spoiler dianteiro duas entradas
de ar que levam ar fresco para os discos
de freio aumentam o ar agressivo deste
carro. O estilo segue pelas laterais com
os vincos nos paralamas dianteiros e na
traseira que recebe um spoiler sobre a
tampa do porta malas e as quatro saídas
de escapamento. O conjunto M deu uma
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graça que de certa forma falta ao Série 1
de três volumes com seu bagageiro de
370lt. Mesmo se fosse pintado de um insosso prata, esse carro chamaria a atenção a ponto de induzir as pessoas a bater
por distração. No interior ele também
chama a atenção. Claro, o seu DNA é alemão, portanto apesar de espalhafatoso
por fora, a cabine é até bem discreta. O

é pesada. Chega a ser incômodo e cansativo ter que ficar no ritmo de engata
e desengata a primeira e a segunda no
trânsito da hora do rush. Mas apesar de
tudo, o BMW não é um potro selvagem,
andar devagar com ele é tranquilo. Só
que esse 1M não foi feito para isso. A verdadeira vocação dessa máquina cheia de
músculos e esteróides é partir para a briga a qualquer momento. Tendo espaço,
usar o torque só pelo prazer de acelerar
chega a ser magnífico. Essa brincadeira
só tem limites por conta das irregularidades do asfalto nacional, dos desníveis nos cruzamentos ou lombadas. A
suspensão feita em alumínio na frente
e multi link na traseira agradece o seu
cuidado. Aproveitar desse carro é querer
acelerar sempre e isso traz uma segunda
constatação. Uma medição de consumo nesse carro pode soar meio ridículo,
pois ninguém com uma máquina dessas,
com 420 cv e tão curto quanto um Fiat
Grand Siena e largo como um Ford Edge,
vai querer passar a vida contando os cen-

Aqui não tem brincadeira. Câmbio
manual e pedal de embreagem. A
receita para extrair o máximo de
performance desse esportivo.

tavos de quanto ele economizou andando constantemente a 120km/h (a 2.500
rpm) e sendo comedido no pé direito.
Demos então de ombros para divertir-se
a qualquer momento. É tanto motor que
em sexta marcha, ele é mais rápido que
qualquer sedã 2.0 nacional e permite sair
de situações de eminente perigo com
muito mais conforto. Assim a média de
8,034km/l não foi encarado como tristeza e sim, com um certo sorriso de canto
da boca. Se você quer brincar de piloto,
um botão com a letra M na parte direita do volante adiciona cerca de 20hp a
mais no instante que é acionado e ele
deixa de lado um pouco o controle de
tração. Três curvas adiante e já penso
como devo ganhar os R$ 309 mil para
ter um desses na garagem. As estradas
começam a ficar pequenas para esse 1M.
Para fazer a medição do 0-100km/h é recomendável uma certa dose de técnica
e habilidade ao motorista. Na primeira
tentativa, o carro patina e nada de sair do
lugar. É muita potência para ser geren-

conforto para quatro é o suficiente, um
quinto passageiro não terá lugar para
sentar, pois há um porta trecos aonde
seria o posto central no banco traseiro.
O acabamento de primeira em couro Alcântara recebe aqui e acolá, costuras em
laranja. Detalhes em camurça estão na
base da alavanca de câmbio. No topo da
parte central, a tela multimídia de 8 polegadas abriga os controles de sistema de
áudio, o gerenciamento de diversos sistemas do carro, telefonia com conexão
via Bluetooth e o GPS que fala em português de Portugal. É uma senhora sisuda
que vai lhe indicar os caminhos. Penso
nela como uma daquelas portuguesas
que se vestem de negro, viúva há sessenta anos e não estará para brincadeiras se
você cometer o erro de não virar direito
na rotunda em frente. Pois então trate
de obedecer as suas ordens ou senão o
chinelo vai comer. E há dois momentos
de curtição do esportivo, do lado de fora
ouvindo o ronco que o seis cilindros e o
sistema de exaustão emitem e o mais lógico e principal, a bordo, no assento da
esquerda. Nele o motorista vai ter que
deixar de ser preguiçoso. O câmbio de
seis marchas é mecânico e a embreagem
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Apesar do pequeno porte o
conforto para quatro pessoas é
generoso. As enormes rodas e os
paralamas salientes deram mais
personalidade ao Coupé original.

ciada. Se você não tiver a habilidade suficiente para controlar e equalizar a medida certa dos comandos de embreagem e
acelerador, vai acabar detonando o belo
serviço que os engenheiros alemães se
dispuseram a fazer quando projetaram a
caixa de transmissão do 1M. Um curso de
pilotagem seria recomendável a ser feito,
mas bem dizendo, se você estiver tirando
cerca de 60% da capacidade desse carro,
muito provavelmente estará mais rápido
que a maioria ao seu redor. Depois de errar mais do que acertar nas tentativas de
chegar aos 4,9 s para fazer de 0-100km/h
a brincadeira foi de correr atrás do sol. O
tempo urge, e tendo que devolver o carro no final da tarde, aquela era a nossa última chance de fazer as fotos com o 1M.
Desculpa para andar rápido, sem controle de tração ativado, numa estrada cheia
de curvas até chegar no cenário aonde
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o por do sol perduraria por mais tempo.
Esvaziaria a carteira para poder ficar mais
um dia só brincando de sair de traseira
com esse carro. Se o M3 é um absurdo
de poder nas suas mãos, mas é um tanto
grande demais em certas horas, o conjunto do 1M coupé se mostrou mais interessante de ser levado. Impressionante
de performance, entrega total prazer de
condução devido ao seu centro de gravidade extra baixo e geometria na base
do curto e largo. Um carro de corrida
que você pode colocar para desfilar nas
ruas. E ninguém vai achar ruim não. g
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CULTURA DE

GERAÇÕES
A cada sete anos a expectativa é a
mesma. Esse é o tempo que a BMW
estipulou para que seus modelos, com
um trabalho de atualização no meio
desse percurso, passassem de uma geração para a seguinte. Este ano então marca
a virada na página da série 3, sem dúvidas
a linha que mais dá lucro, expõe e personifica a BMW no mundo inteiro desde que
foi lançada em 1975. É a sexta geração que
chega ao Brasil em meio a um mercado
se não em retração, mas que foi afetado
pelo aumento de IPI, variação do câmbio e
elevação dos preços médios da marca em
cerca de 16%. O chassis oficialmente denominado F30 substitui o E90 lançado em
2005 e em cima dele, o Série 3 recebeu um
bocado de mudanças. Os alemães procuraram eficiência, performance e encheram
ainda mais o carro de recursos disponíveis
aos seus ocupantes. Esteticamente o carro
ganhou mais massa, a frente lembra um
pouco o BMW Z4 com um declive mais
acentuado na parte inicial do capô, que
ganhou um grande vinco. O conjunto de
faróis agora tem uma extensão que chega
até a moldura da grade do motor. Parece
um canal lacrimal e a BMW colocou uma
sobrancelha nos faróis desse carro, feita de
LEDs, como a moda pede. De lado, o Série
3 continua com aquele jeitão de tubarão,
não há uma profusão de vincos, altos e
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baixos como num Hyundai e um pouco
como os Citroën. Os retrovisores externos
vem com piscas integrados. As lanternas
traseiras tem similaridade com os da série
1 e 5 e a linha superior da tampa do porta
malas faz a vez de aerofólio integrado. Entrando, a impressão é de que mudou quase
nada. E realmente está lá a tela de mútipla
função comandável pelo grande botão
no centro do console. Os instrumentos
são analógicos com o mostrador do mini
computador de bordo entre o conta giros
e o velocímetro. Este inclusive ficou meio
que escondido pela direção, mesmo a ajustando no ponto mais baixo. Para quem vai
atrás o espaço foi melhorado pois o Série
3 tem 5cm a mais no entre eixos, para um
total de 9,3cm a mais no comprimento do
carro. Segundo a BMW, o espaço para os
joelhos dos passageiro no banco de trás
aumentou em 15mm e para as cabeças, o
desenho da nova carroceria garantiu mais
8mm. O Série 3 reserva as suas novidades
para a tecnologia embarcada. Debaixo do
capô a grande novidade. Fora o modelo
335i que continua com um seis cilindros
3.0 de 306hp, as demais versões do 328i

A tradição de um bom produto, neste carro,
passa de geração em geração. Na sexta
do Série 3 este BMW ganhou muita tecnologia embarcada.

TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MIGUEL COSTA JÚNIOR/BMW
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vem agora com um 4 cilindros, 2.0 turboalimentado de 245hp, com injeção direta de
combustível e câmbio de oito velocidades.
Motor menor, mas otimizado para render
mais e emitir menos poluentes. Entre os mimos a bordo, no 335i o motorista tem um
HUD – Head Up Display. Ele funciona com
a projeção de dados que você encontra no
painel, só que feito no parabrisas, na altura de
seus olhos, por meio de holografia. O porta
malas no 335i tem um engenhoso modo

e na versão Modern, de entrada, com rodas
de 17” (as demais tem 18”) a primeira impressão é de a troca do 6 para o 4 cilindros não
resultou num comportamento mais ríspido,
o turbo atua desde os baixo giros e o câmbio
de oito marchas trás uma elasticidade enorme na performance. A oitava inclusive, não
é uma overdrive, apesar de ter um pico de
giros mais baixo que as outras, e até permite
uma boa retomada de velocidade. Claro, se
a situação pedir, é só cravar o pé no fundo
do acelerador que o câmbio volta para a 4ª
marcha, subindo de giros automaticamente e garantindo aquela ultrapassagem com
maior segurança. Um pneu de caminhão e
as suas carcaças espalhadas na nossa frente,
garantiu um teste de agilidade fora do roteiro. Quase que um teste do alce, com mudança brusca de direção, a 120km/h, sistemas de
controle de estabilidade e de tração funcionando, fez lembrar da apresentação do carro
quando a BMW destacou a resistência torcional da carroceria aumentada em 10% com
relação a geração anterior. Deve estar tudo
lá mesmo. A BMW promete um 0-100km/h
em 5,9s e um consumo médio perto dos
15km/l. Para o mercado brasileiro, além dos
modelos 335i e 328, com preços entre R$ 171

mil a R$ 294.950,00, deve chegar até agosto
o 320i com motor de 184hp e preço abaixo
de R$ 130 mil, em 2013 vem a versão Coupé e no ano seguinte a Cabrio. A Touring e a
Compact não estão previstas para vir para o
Brasil. Com este leque de versões a pretensão
é que a série 3 estabeleça uma participação
de 35% das vendas de todos os BMW no Brasil, 6% a mais do que ocorre atualmente. g
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A ATUALIZAÇÃO, MAIS DO QUE MECÂNICA, AQUI
REFERE-SE A ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TEMPOS
de abertura do porta malas. Com a chave
presencial contigo, é só passar o pé na linha
abaixo do para choque traseiro, que sensores
vão comandar a abertura. Os 328 que agora
vem nas versões Modern, Sport (a que deve
ter maior aceitação no Brasil), Luxury além da
328i Plus, podem ter seu comportamento
configurado para priorizar a esportividade
ou o conforto. E batendo mais na tecla da
eficiência, o Série 3 tem sistema Eco-Pro que
vai modular o motor para que ele seja o mais
econômico possível. Para auxiliar há o sistema Stop-Start que liga e desliga o motor assim que o carro se mantém imóvel. E todos
estão equipados com sistema Teleservice,
uma espécie de telemetria continuamente
ativa, que por exemplo, avisa a autorizada
de sua preferência se está na hora de trocar
a pastilha de freio e pede que ela entre em
contato contigo para agendar a manutenção. No breve e curto contato com o carro,
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As formas continuam basicamente
as mesmas que determinaram
sucesso do Série 3 na gama de
produtos da BMW.
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BARREIRA

VITAL
FOTOS E TEXTO: MARCIO JUMPEI

OS DOIS LADOS DA IMAGEM
MOSTRAM O QUE VOCÊ NÃO DESEJA
E O QUE DESEJA VER NO PIOR
MOMENTO DE TERROR DA SUA VIDA
O resultado da sua proteção chega a ser até
plasticamente atraente. Mas o alerta vem do
atestado, e você mal se lembra disso, que vidros
blindados normais tem uma vida útil pelo menos
3 vezes menor que desse composto usado nas
fotos. Batizado de F4 Eternity, segundo a Security Blindados, o produto tem 10 anos de garantia
contra a delaminação efeito que basicamente tira
todo a capacidade de deter projéteis.

mercado
moda

A aramida trabalha nos bastidores do seu cotidiano, ninguém sabe que está lá, e olhando de perto até parece digno de mostra de
arte contemporânea na Bienal. A imagem mostra por si qual o seu trabalho, uma barreira que
lhe separa dos momentos de desespero, que a
rotina da sua vida pode até fazer esquecer. g
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FOTOS: MIGUEL COSTA JR
HAIR/MAKE-UP E STYLING: RAFAEL GUAPIANO
MODELO: CLARA BIANCO (TEN MODEL MGT)

BRIGITTE

MAIÔ
Muito bom gosto, leveza, descontração e feminilidade, Brigitte com sua
moda Beachwear Timeless 100% brasileira ilustra esse editorial com combinações cromáticas que conversam entre os estilos clássico e moderno.
Detalhes sutis com personalidade. g
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TEXTO: MARCIO JUMPEI
FOTOS: LIDIA MURADAS

ENCONTRO À

BEIRA D’ÁGUA
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Em 2011 o motivo foi o lançamento do Robinson R66, neste ano um
repeteco da festa para aqueles que
foram e não foram. Em 2013 que
vem deve ter mais. Com esse ritmo, aos
poucos um evento corporativo vai se
consolidando no calendário de quem
circula pela aviação. O mestre de ceri-

mônias é o Dálvaro da Power Helicópteros de Ribeirão Preto e entre os seus
convidados estavam clientes e parceiros de negócio. Juntaram o patrocínio
da Cotia, a JLT Seguros, da Via Itália
que expôs três Maserati e uma Ferrari
e ainda a Ecomariner, que faz demonstrações com barcos de 32, 36 e 45 pés.
O local fica na beira da represa em Delfinópolis (MG), paisagem de paraíso e
aonde deve ser construído um condomínio aeronáutico com 20 lotes, todos
com 120m de área de frente para a
represa. O lugar é um achado bem no

COM UM MÍNIMO DE ESPAÇO DE AGENDA, UM
ALMOÇO SE TORNA UM EVENTO AERONÁUTICO

meio de diversos centros econômicos.
De helicóptero fica a uma distância de
350km de São Paulo, 463km do Rio de
Janeiro, 314km de Belo Horizonte e
algo como 125km de Ribeirão Preto.
De carro, um lugar no meio do nada,
de helicóptero é um pulo. E essa é a
proposta, reunir para um belo convescote, gente que pode desfrutar da
agilidade dessa máquina. Tanto que a
programação era de um dia apenas,
você chegava, se divertia saindo do
seu cotidiano normal e no final do dia
estava de volta em casa. E teve espaço
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também para o pessoal da asa fixa que
fez base em Franca, bem perto dalí.
Para esses havia uma verdadeira ponte aérea que somou nada menos que
60 voos ligando a cidade dos sapatos
ao evento. No total foram computados
58 helicópteros pousados no local fora
os 17 aviões que ficaram em Franca.
Passado o dia, a conta das operações
passou das duas centenas. Teve até a
possibilidade de abastecimento, com
gasolina e querosene tabelados em R$
4,00 o litro. De convidados, cerca de
250 pessoas tiveram um dia de boa,
provando delícias gastronômicas, um
bom vinho e espumantes. Entre uma
pratada e outra de paella, um network
aqui e uma troca de cartões acolá. A
Power aproveitou e oficializou a entrega de um Helibras EC130 B4 e de um
Robinson R66. Enquanto isso as águas
da represa, quentes num dia que começou com uma espessa neblina, mas
que no meio da manhã abriu para a
satisfação de todos, faziam as vezes de
moldura para o encontro que deverá
ser repetido no ano que vem. Talvez
maior e com mais participantes. Para o
pessoal da Power, uma oportunidade
de fazer uma ação de relacionamento
com seus clientes, e mais, apresentar
uma nova proposta de investimento
seja ela em forma de aeronaves como
num lote à beira da represa. g

Aeroporto dos Amarais - Campinas -SP
Aeródromo de São João da Boa Vista - SP
Fone: (19) 3246-3530 - www.inpaer.com
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aplicativo do GCMS no seu aparelho,
ele se auto configura para se comunicar com a aeronave específica em que
está embarcando. Isso possibilita que
o mesmo aparelho que você carrega
no seu bolso sirva para toda uma frota de modelos Gulfstream. Capítulo à
parte é o novo acabamento em delicado couro e finas costuras. As mesas
laterais nas áreas de club seat podem
ser ativadas eletronicamente e a iluminação por meio de LED melhora a clareza nos aparadores curvos, nas mesas
e na galley. Para uma maior conveniência no acesso aos bagageiros e closet as luzes desse ambientes acendem
automaticamente. Com o redesenho
dos dutos de ar, foi conseguido um
aspecto de maior amplitude, de maior
largura na cabine. Os assentos tem
encostos de cabeça, os descansa braços e apoio das pernas com novo de-

FAZENDO
O MELHOR
Eles receberam o aval do FAA, órgão
regulamentador de aviação americano no mês de março. O certificado
liberava o uso do pacote de interior
Elite, opcional para os Gulfstream G450 e
550, inspirado na evolução do interior do
modelo topo de linha da marca, o G650,
jato corporativo de fuselagem larga e ultra longo alcance e dá uma repaginada
no que se pode dizer que seja referência
no segmento. O padrão também estará
disponível no G280. Das enormes janelas ovais, características desses peso pesados da aviação executiva, o foco está
nos detalhes da tecnologia eletrônica
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de ponta que podem ser instalados para
a comodidade do passageiro. O sistema
principal chama-se GCMS – Gulfstream
Cabin Management System, por meio
dele, quem estiver a bordo pode, via uma
tela de comando por toque dos dedos,
gerenciar uma infindável lista de automações dos sistemas de entretenimento
e ambientação da cabine. E o sistema é
compatível com diversos equipamentos portáteis como o iPod, e num futuro
próximo, com o iPad e outros dispositivos móveis com Android. Assim, todo o
controle, sempre sem fio, eleva o nível
de comodidade ao passageiro. Baixado o

UMA NOVA CONFIGURAÇÃO DE INTERIOR ESTÁ
DISPONÍVEL PARA QUEM SÓ DESEJA VOAR BEM
senho. E cada um vem com controle
de ajuste lombar, aquecedor e massageador. Por um único comando, as
poltronas podem reclinar 180º. Para
deixar a cabine mais aconchegante,
a área da galley foi redesenhada para
lembrar a cozinha de casa, e estão lá
uma dupla de cafeteiras, um microondas e um forno convencional. O armário de cristais recebeu novas portinholas articuladas. O espaço do closet
que antes era somente acessível pelo
banheiro, agora faz parte da área da
galley. Como dizem, para você sentirse muito mais em casa nesses aviões
que já são seus escritórios voadores. g

Por fora um velho conhecido. Por
dentro o Gulfstream G450 e seu irmão
G550 recebem diversas mudanças que
os deixam mais atualizados ainda.
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co estande para baratear os custos, a Cimaer estava mostrando o Jabiru JX30 de asa
alta mais o SS120 SportCruiser fazendo ala
com o Pipistrel Vírus SW, versão de asa curta, trazido pela Vector Aviation. Esta também anunciava a venda da grande novidade da Pipistrel, o quadriplace Panthera (a
partir de €335 mil) que chegará ao Brasil
inicialmente como experimental, mas em
seguida como aeronave certificada. Bem
no estande ao lado o biposto asa baixa
Evektor trazido pela Nova Aeronáutica, de
Rio Claro, estava dividindo espaço com o
TL-2000 Sting e o TL-3000 Sirius da Ultrafly.
Tanta gente num único espaço chegava a
confundir um pouco o visitante. Numa outra tenda a Audi Helicópteros estreou na
feira mostrando o monoturbina Robinson
R66 no mesmo espaço que o pessoal da
FK-Brasil que agora representa oficialmente a FK-Lightplanes no pais. Trouxeram um

FK9 (a partir de R$ 215 mil) e divulgaram o
biplano acrobático FK12 (R$ 270 mil), este
que recebeu umas 3 intenções de compra.
A Cirrus mostrou o SR22Max certificado
para levar até 5 pessoas. Esse tipo de aviação foi a que mais atrações ofereceu ao visitante. A local Embraer foi discreta, colocou um E-195 de uma empresa chinesa e
um Phenom 100 em exposição estática. A
feira também conseguiu colocar alguns
brokers, os tais comerciantes independentes de aeronaves em dois pontos, um na
extremidade da feira, já perto do terminal
de passageiros do aeroporto e outra no pátio central. Havia desde Cessna 206 até
AgustaWestland AW139 para vender. Isso
deu uma certa massa à feira. O problema
foi a falta de acesso do potencial cliente
dessas aeronaves. Um pecado pois esse se
transformou no grande gargalo da EAB. A
curiosidade é saber como a feira pretende

Show aéreo é o que dá vida a feira de
aviação. Na EAB foram poucos mas de
primeira qualidade. No estande da HiGH
o espaço perfeito para os parceiros.
Oferecemos os vinhos Pericó Plume
e expomos Ducati e GPU PCN.

FEIRA MOSTRA AO PÚBLICO O QUE DE MELHOR
É FEITO NA AVIAÇÃO DE PEQUENO PORTE
Depois de 15 anos, o que se mais queria é ver o circo pegar fogo. No bom
sentido. A EAB abriu para o público
quatro dias de exposição do que de
melhor pode ser encontrado na aviação
geral, mas faltou agitação nessa festa de
debutante. Vamos aos fatos. Por mais um
ano a bola da vez estava em poder dos representantes e fabricantes de aeronaves
experimentais. O discurso estava alinhado
para a maioria dos expositores deste segmento. A EAB até teve um bom rendimento em termos de contatos para futuros negócios. A Edra vem repetindo isso faz
tempo. Ela que não chegou a levar nenhuma novidade, só os tradicionais Super Petrel LS e Dynamic WT-9 com winglets, deixou um pouco de lado os modelos da
Lancair que tinham sido mostrados no ano
passado. Mesmo assim, Rodrigo Scoda de-
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fende a presença no evento onde consegue atrair uma boa quantidade de seus
clientes. A Flyer fechou a venda do primeiro bimotor Tecnam P-2006T (dois Rotax de
912 S3 de 98,3hp) no Brasil, aliás por pouco
o modelo não foi até São José dos Campos,
a liberação pela Anac da primeira unidade
montada no Hangar B em Sorocaba, que
em versão top custa cerca de € 495 mil, tinha saído dias antes da feira. Entretanto ela
encheu o espaço do seu estande com os
produtos da linha Van’s, mais Tecnam, Ran’s
(S-19 Ventura) e Kolbflyer. A Inpaer mostrou
o recém lançado Conquest Light Sport,
modelo que vai disputar o mercado de LSA
e levou um Explorer de 4 lugares. A Volato
com a terceira participação, começa a se
firmar no mercado recebendo mais visitas
interessadas no seu quadriplace Volato 400
e no Volato 200, seu novo biposto asa alta
da categoria LSA. Outro que começa a colher os frutos depois de aparecer no ano
passado é a Alto Alumínio que produz o
Henkel, um asa alta vendido em kit de desenho parecido com o Bravo ou CH701.
Teve gente que dividiu espaço de um úni-

93

dia-a-dia da cachaça

expandir se não há espaço nem para receber um par a mais de Piper Corisco no pátio do aeroporto. Eram apenas quatro vagas disponíveis. Numa festa de aviação, o
pior modo de ir visitá-la era justamente
pelo meio que ela deveria divulgar. Na fonia, para quem chegasse com seu avião o
controle pedia para que fosse procurada a
alternativa de pouso do plano de voo. Para
muitos, essa alternativa era voltar para casa.
Foi o que aconteceu com o primeiro
MD902 Explorer vendido no Brasil. O helicóptero ficou pairado por um tempo na
frente da feira, esperando uma chance para
pousar. Como não houve acordo, voltaram
para casa. O modelo que usa o sistema NOTAR, que elimina o rotor de cauda, bem
que poderia ser mais uma atração para feira. Foi tentada alternativa de usar a área do
aeroclube, do outro lado da pista, mas dois

O biplano FK-12 era novidade no
catálogo de seu novo representante.
A BR Aviation montou um excelente chalé.
A Azul iniciou o voo para Campinas.
E o Sora é projeto nacional.
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foram os inconvenientes, o acesso de terra
virou um lamaçal com a chuva que caiu na
véspera da abertura e na tarde de sexta. E
para sair desse lugar para ir à área da EAB,
era preciso chamar um táxi da cidade e dar
toda a volta no aeroporto, operação que
demandava pelo menos uma hora para ser
feito. O problema também foi pesado para
quem chegava de carro. Se nos dois primeiros dias até que entrar na EAB estava
fácil, nos outros dois, a fila era enorme. Uma
hora para estacionar e outra para entrar na
feira. E houve situações esdrúxulas como a
que passou o engenheiro Ozires Silva. Ele
que tinha o nome estampado numa sala
de convenções, ficou mais de 40 minutos
na fila para ser atendido no balcão por uma

pessoa que mal sabia de sua existência.
Um dos fundadores da Embraer, senhor de
mais de 80 anos, muitas vezes parceiro da
EAB, que faz discurso no palanque de abertura, teve dificuldades para convencer a
pessoa que lhe atendia quem ele era, já
que estava sem os documentos. Foi preciso usar da tática de chamar fulano e cicrano para resolver a questão. Reflexo desse
gargalo era visto nos estandes, principalmente naqueles dentro do hangar principal, batizado de Pavilhão Rolim Amaro. Ao
contrario do pretendido pela organização,
o fluxo de visitante profissional era baixo.
Os convidados VIP não vieram, alguns ligaram avisando que não compareceriam de-

vido aos problemas de acesso. Pelo menos,
para quem conseguiu chegar, o estande
da HiGH estava a postos. Chamou a atenção com a exposição das fotos do nosso
arquivo, os eficientes GPU da curitibana
PCN e as duas Ducati, uma Diavel e uma
Hypermotard 796 que atraiam todos para
um bate papo, tudo regado com o vinho
Plume, um chardonnay 2011 da Vinícola
Pericó. Tanto é que por todos os dias, o estande da HiGH era o último a ser fechado, e
olhe que por atender as exigências da segurança da base aérea que limitava as
ações até pouco depois das 21h00. Durante o evento foi anunciado que fora firmado
uma associação da ExpoAir, que organiza a
EAB, com a Farnborough International Ltd
que faz a feira aeronáutica de mesmo
nome na Inglaterra. Segundo a assessoria
de imprensa da EAB, o objetivo é de transformar a feira em São José dos Campos na
terceira maior do planeta. Para isso vão ter
que passar por cima de ventos como a chilena Fidae, as voltadas para o mercado corporativo como NBAA, EBACE, LABACE e
HAI, além de das feiras na Ásia, Russia e
Oriente Médio. Isso sem contar com os
eventos organizados pela EAA como as de
Oshkosh que reúne mais do que toda a frota de aeronaves civis e militares voando no
território brasileiro e a Sun’n Fun em Lakeland. No material oficial, a EAB neste ano
contou com a presença de 150 aeronaves
(143 em 2011) e centenas de pessoas chegaram de avião, sem mencionar qual é
esse total. Se contar que cada uma das 150
aeronaves chegaram com pelo menos dois
a bordo, dá para dizer que pelo menos 300
pessoas chegaram voando, mas isso não
atinge o objetivo do evento, pois a maior
parte é composta de expositores. Para o
pessoal da Exponor, sócios do Comandante Decio Corrêa, e que organizam a Expovinis, trabalhar na EAB deve ser uma experiência fascinante. Saem da sisudez das feiras
de vinho para a alegria e emoções da aviação geral. Sim, da geral, pois esse contagiante clima não é encontrado numa Labace, NBAA ou Farnborough e Le Bourget.
Todas feiras de ir de terno e gravata. E ape-

No topo o S-19 Ventura da Flyer.
Acima o Panthera quadriplace da
Pipistrel. O MD 902 tentou visitar
a EAB não conseguiu. E abaixo
o Volato 200 mais um LSA para
concorrer no mercado brasileiro.
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dia-a-dia da cachaça

A esquerda o nosso carro de apoio
gentilmente cedido pela BMW. Um Serie
1M Coupé à serviço dos nossos parceiros e
leitores VIP. Todos os detalhes você confere
na matéria deste super esportivo nas páginas
dessa edição. Na sequência a Fumaça que
segura as pontas do último dia da feira.
Para os expositores a espera de um 2013
com melhores condições de negócios.

enquanto que o outro utiliza dessa paixão
para atrair negócios. Tanto é que o que era
para ser apenas um encontro para um
churrasco está atraindo nomes como Cirrus, Flyer, Inpaer, Edra, Cessna e Volato que
estão montando seus estandes e vendendo produto. Dentro desse conceito foi organizada o primeiro encontro da EAA- Experimental Aircraft Association em
setembro de 1953 e até hoje, em Oshkosh,
o slogan descreve a feira como uma celebração à aviação. Veja no que deu. g
sar dos negócios que giram qualquer
feira, não é somente isso que moveria
um evento como a EAB. O pecado vai
ser deixar um outro evento mais despojado, que carregue mais o bom clima da aviação, se transformar na bola
da vez e fazer migrar todo esse povo
que quer passar um final de semana
vendo aviação, dando risada, sempre
debaixo do chapéu desse segmento. Já
tem gente que está a meio caminho
disso. O AviaShow que acontece em
Regente Feijó, no ano passado juntou
250 aviões, uma centena a mais que a
EAB 2011 e neste ano só não deu certo
por causa da forte chuva que acabou
com o terreno gramado, impedindo a
participação de mais do que os 30 primeiros aviadores que chegaram com
condições de pouso para ir comer um
boi no rolete. Um evento que pensa só
na parte dos negócios está deixando
de lado o fator paixão desse segmento,

96 | jul • ago | 2012

Consuma com estilo, não com excesso.

www.glenmorangie.com

