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tra localidade, perto de São Simão (GO)
aonde a praticidade é a chave do negócio. É um lugar que pista formal não tem,
mas nada disso impede de você chegar
com a sua aeronave. Com a indicação
pelo GPS você chega até lá, dá para identificar facilmente, tem um grande silo ao
lado de uma linha clara no terreno. Essa li-
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nha clara é a pista, mas se você não quiser
sujar o seu avião é só dar uma volta em
torno do lugar, acender o farol que prontamente o pessoal sai para fechar a estrada asfaltada que passa ao lado. É sem falhas. Dizem que existe um país chamado
Brasil. E esse, a Anac nunca pôs os pés. g
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Histórias de porta de hangar. Daquelas boas para ouvir no final da
tarde, na hora do por do sol. Um chapa nosso nos contou que no norte
de Minas Gerais tem uma cidade com
um aeroporto muito bom de pista, mas
sem abastecimento. Mas esse fato não
impede que o pessoal de lá, pilotos de
putzgrilas voadoras, aqueles ultraleves
abertos de primeira geração, voe aos finais de tarde. Gasolina Podium tem e isso
não é tanto o problema, há histórico de
uso desse tipo de combustível por motores Rotax, a questão é saber como é feito
esse abastecimento. Se você pensou no
transporte de galões de gasolina do posto até o aeroporto, saiba que isso pode
ser muito complicado. Lá a operação é
mais simples, é só pousar com a sua máquina na avenida e abastecer direto com
o frentista. Lógico, diria o Spock. Tem ou-
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Meses atrás o Legacy 500 é apresentado
ainda sem o acabamento final. No dia
27 de novembro a multidão se aglomera
para ver o novo jato decolar
pela primeira vez.

Soa a sirene de turno e uma multidão se apressa nos corredores e nos
pátios. Não estão correndo para
chegar mais cedo em casa. O
motivo é que mais um produto da casa
vai voar pela primeira vez. Esse ritual é o
mesmo desde sempre na Embraer, todo
mundo vai para a beira da pista ver
avião voar. Desta vez o Legacy 500, jato
executivo da categoria MidSize e que
preenche uma lacuna de catálogo entre
o Phenom 300 e o Legacy 600/650. Dia
de voo inaugural é uma verdadeira operação de guerra, uma enorme equipe
que vão de engenheiros de voo ao pessoal do marketing, da telemetria ao
apoio em emergências, todos estão
num enorme trabalho de coordenação.
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Um Super Puma e um Bell UH-1 escalados para o transporte de emergência a
postos, um AS350 Esquilo equipado
com câmera de cinema no nariz para fazer as tomadas aéreas da decolagem e
do pouso. Aeronaves paqueras, de Xavante a Phenom 300 para acompanhar
todos os lances desse voo. Um verdadeira operação de guerra. Dias antes do
evento, que ocorreu em 27 de novembro, o Legacy 500 já ensaiava algumas
corridas na pista, Um tirada de bequilha
do chão, um reverso acionado. Como
um pássaro, aos poucos ele ia se acostumando ao fato de que em poucos dias,
seu destino seria o de deixar o solo.
Agora em torno dele toda a expectativa.
No horário marcado, logo cedo pela
manhã, a sala de briefing mal comportava tanta gente. Cada um tinha um
ponto a ser lembrado, definido e alertado. Todos prontos para os momentos de
glória. Até São Pedro entrou na brincadeira mandando a sua dose de suspen-

comandar o jato para cima, o nariz da
aeronave começa a ficar leve, a bequilha quer sair do chão. Um leve comando, uma rampa leve, com subida em 5º
para mostrar bem o produto à plateia e
lá se vai o Legacy 500, pesando 16 toneladas, para o seu primeiro voo. Está certo que num primeiro voo, geralmente é
estabelecido um padrão com uma velocidade um pouco mais alta e numa finesse de ajuste, como nos contou o piloto de testes Mozart Louzada, a
incidência do estabilizador horizontal
foi posteriormente ajustado em 1º mais
picado. Fino do fino. Proa na Radial 065
em direção área de testes, próxima ao
Vale Paraibano e a Serra da Mantiqueira,
deixando Taubaté à direita e Campos do

se. O dia amanheceu fechado e daquela
forma, nada de decolagem. Só que
meio que atendendo as preces, o chefe
resolveu abrir o céu quase no limite de
horário para serem feitos os trabalhos. E
as 14h50 é ouvida no rádio a contagem
regressiva para soltar o freios do Legacy
500, alinhado na cabeceira 15 do aeroporto de São José dos Campos. Depois
de uma corrida surpreendentemente
curta, o jato tira as rodas do chão. Basicamente voou sozinho. A bordo, a equipe com os pilotos de testes Mozart Louzada e Eduardo Camelier mais os
engenheiros de testes em voo Gustavo
Paixão e Alexandre Figueiredo, vai ver o
que esse novo produto com comandos
de voo Fly By Wire e side stick no lugar
de manches vai lhes mostrar. E já desde
o momento de rodar o Legacy 500, as
primeiras constatações. Aos 112 nós, a
10 nós a menos que o estipulado para
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avião inclinar mais do que 60º numa
curva. No Legacy 500 a liberdade é
maior. Esse jato é até capaz de fazer
tunô, mas crianças, não tentem fazer
isso em casa. A grande vantagem do sistema Fly By Wire é que ele alivia os trabalhos dos tripulantes. Se você quiser
fazer uma curva num avião convencional, você vai trabalhando as forças no
manche, tem que dar aquela cabradinha para ele não escorregar para baixo.
No Legacy 500 a coisa é bem mais simples. Basta dar o comando de curva
pelo side stick para, por exemplo, inclinar a aeronave em 30º, você pode até
soltar a mão que ele vai continuar daquele jeito. Bom para por exemplo, ficar
fazendo órbitas. O sistema vai lhe ajudar
fazendo as devidas correções, inclusive
se ocorrer alguma assimetria de potência. A vantagem do Legacy 500 é que o

Jordão à esquerda. Nessa hora nada de
mudar a configuração, o trem de pouso
continua abaixado, flapes acionados, nível de voo de no mínimo 5 mil pés, tudo
para um resguardo em caso de pane e
tendo que voltar para base. Inclusive,
conforme o comentário do Louzada a
primeira coisa que se verifica num voo
desses é, como diria o Tite, a controlabilidade da aeronave. Caso aconteça algo
de errado, o primordial é saber até que
velocidade mínima a tripulação mantém o avião sob controle. Se for uma
velocidade compatível para um pouso
em São José dos Campos a sequência é
Aos pilotos a melhor tecnologia de
aviônicos. O side stick substitui o manche
tradicional. Os comandos agora são
todos Fly By Wire. Abaixo a área da
galley ampla para um Mid Size.
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de trazer a máquina para casa. Se a pista
de 2.120m desse aeroporto não for extensa o suficiente a alternativa é de seguir para Gavião Peixoto, onde existe a
pista de 5km da Embraer. Felizmente
não foi esse o caso. E os comandos são
exercitados, trens de pouso, flapes, sistema elétrico, tudo é checado e visto
com funcionamento normal. A grande
curiosidade é de saber como é o pé e
mão desse avião. O Legacy 500 é o primeiro jato da categoria que usa comandos feitos por uma malha completa Fly
By Wire. Você manda ele subir, descer, ir
para a direita e esquerda por meio de
impulsos elétricos. E é um grande passo
com relação ao que existe na concorrência. Segundo Louzada, a grande sacada da Embraer foi fazer um sistema
levando em conta que o piloto sempre
estará no centro do comando. Não é
uma filosofia como a adotado na Airbus,
que a decisão do computador prevalece sobre a intensão humana. Entre razão e sensibilidade, a decisão é sua.
Chega a ser uma pegada mais Boeing.
Um exemplo. Nos Airbus existe um batente de comando que não deixa o

piloto ainda deve voar o avião. E outra
filosofia para o jato da Embraer, ele é fácil de ser operado. A partida é tão nada
quanto ligar o seu carro. Depois de
energizado, luzes externas piscando, liga-se uma bomba hidráulica e é acionada a partida. Pronto. Se acontecer algo
de errado o FADEC – sistema digital de
controle e gerenciamento dos motores
vai monitorar e decidir o que fazer. Para
decolar então, é preciso só alinhar o
avião na pista e dar motor. Se ele estiver
com alguma configuração errada, você
vai ouvir uma bronca. A cabine de comando do Legacy 500 é provida de uma
suíte de aviônicos Rockwell Collins Pro

ELE CHEGA PARA ESTABELECER NOVOS
PARÂMETROS NA CATEGORIA COM
QUALIDADES DE MODELOS MAIORES
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wkerBeechcraft teria o Hawker 900XP,
mas esse é quase que carta fora do baralho, pois a marca deve deixar o segmento de jatos executivos numa drástica reestruturação da companhia. Para
outras referências, o custo direto operacional previsto para o Legacy 500 está
em US$ 2.757,00 por hora de voo. Nos
números da Embraer desse total, US$
1.909,00 correspondem aos custos de
combustível, US$ 229,00 de manutenção, US$ 436,00 de motor e APU e US$
183,00 de itens miscelâneos. O Legacy
500 entra no topo de uma categoria inferior e ainda consegue ser concorrente
de produtos de classe superior. Marco
Tulio, diretor da Embraer para os jatos
executivos foi bem, digamos, político,
O egac 500 dotado do melhor do
conforto dispon vel ao passageiro. F cil
fazer voos com etapas de 6 horas.
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Line Fusion com três e enormes telas de
15,1’ e todos os equipamentos em uma
distribuição em T. No pacote há os sistemas de RNAV, visão sintética e de infra
vermelho, autothrottle, Head Up Guindance display entre tantos outros. O
Embraer também contou com uma ferramenta de alto gabarito que foi o simulador. Nas palavras do Louzada, a sua
existência foi primordial para o desenvolvimento do sistema Fly By Wire, e
apesar de ser um simulador estático, ele
garantiu 99% de comportamento e sensibilidade do avião real. Mais que isso,
um equipamento que entregue movimentos será bom para complementar
as análises de voo sob turbulência. O simulador também exigiu uma certa especialização do pessoal do desenvolvimento que tiveram que agregar a

experiência, habilidade e o conhecimento de engenharia ao fundo entendimento do sistema. Pilotos tiveram que
aprimorar a interface com os engenheiros. Enquanto que num voo de testes de
uma aeronave convencional por exemplo, é visto a deflexão dos comandos, se
são boas ou não, se precisam de um
grau maior ou menor de aplicação, e
geralmente é usada maior força, no Legacy 500 as deflexões dos comandos ou
a força aplicada neles são sempre as
mesmas, tanto em solo como em voo. O
que difere para os pilotos é a sensibilidade. E isso deve ser passada para os
engenheiros. E modo típico de trabalho
da Embraer, esse modelo de US$ 20 milhões, se você olhar as especificações
vai se enquadrar entre duas categorias.
Pelo valor e alcance ele é um midsize de
3.000nm e tem como concorrentes diretos o Cessna Citation Latitude (US$
14,900 milhões) que tem alcance 500nm
a menos, o Citation Longitude (US$
25,999 milhões) de 3.000mn e ainda de
certa forma os Citation Sovereign e New
Citation Sovereign (US$ 17. 895 milhões), com 2.847mn e 3.000mn de alcance respectivamente. A Bombardier
oferece na mesma classe o Learjet 85
(US$ 19,662 milhões e 3.000mn), o Challenger 300 (Super MidSize de 3.065mn
com oito a bordo e voando a Mach 0.80
e que custa US$ 24,326 milhões.) e a Ha-

em nos contar sobre números de vendas e cadência de produção. É sabido
pelo mercado é que o jato deverá entrar
em serviço em 2014 e na época do lançamento do projeto já havia pelo menos 100 pedidos feitos e para ele, o Legacy 500 deverá ser um divisor no
segmento pelas comodidades oferecidas. Com o Legacy 500 dá para chegar a
qualquer capital do Brasil sem escalas, e
com uma podem ser feitos voos para os
Estados Unidos e Europa. O jato sobre

direto para o nível de 37 mil pés em 14
minutos sendo o teto máximo operacional de 45 mil pés. O alcance de
3.000mn pode ser conseguida com 4
passageiros, mais dois pilotos. Com oito
passageiros a bordo, mais tripulação e
voando a uma velocidade de mach 0.80
e possível percorrer 2.800mn. Talvez o
fato da própria Embraer não mostrar a
que velocidade o Legacy 500 cumpre o
primeiro desses dois perfis de voo, pode
dar a entender que o fabricante esteja
escondendo o jogo do seu jato. Como
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só que custa mais caro. O Legacy 500
teve um atraso no seu programa de desenvolvimento, cerca de um ano perdido para ajustar os trabalhos em cima do
software do Fly By Wire que estava sendo desenvolvido pela Parker. O enrosco
foi tão grande que a Embraer assumiu
essa função e subcontratou a BAE Systems para trabalhar o sistema. A Parker ficou encarregada de finalizar o hardware
do Fly by Wire. Se os astros quiseram ou
não, com isso a chegada ao mercado do
Legacy 500 acabou sendo feita numa
melhor época. Segundo as projeções
do setor, 2013 ainda será um ano para
tentar manter o nariz fora da água, a
melhora vem nos anos seguintes. E de
acordo com o Marco Tulio, nessa recugeralmente tem acontecido no mercado, a medida que o programa de certificação avança, as notícias de uma melhora de performance, em tese não
esperada, vão surgindo. A grande vantagem para os voos de longo alcance é a
cabine com 1,82m de pé direito e 1,83m
de largura interna. Algo semelhante ao
que vai existir no Learjet 85 (1,80m de
altura e 1,85m de largura). O passageiro
vai poder enfrentar etapas de seis horas
de voo com grande conforto. Só para
você ter uma noção do que é oferecido
no mercado, o Hawker 900XP, de alcance de 2.600mn e que sempre foi uma
referência no tamanho de cabine, entrega 1,75m de altura e 1,83m na largura. O
Cessna Latitude, oferece 1,83 na altura e
1,95m na largura, os Sovereign tem
1,73m de altura e 1,68m de largura de
cabine. O Challenger 300 possui 1,86m
de altura e 2,19m de largura de cabine,

peração o segmento dos jatos MidSize
deverá ser um dos mais aquecidos. Empresas de charter, executivos que precisam de um avião para voos domésticos
ou até transatlânticos devem ser o grande foco da Embraer para o seu novo
produto. Segundo Tulio, o novo Legacy
500 traduz em produto o que a Embraer
quer. Um posicionamento de mercado,
virando referência, aliando performance, preço e direcionamento. g

FICHA
TÉCNICA
Embraer Legacy 500
Fabricante: Embraer
Motor: 2 Honeywell HTF7500E
de 6.540lbs de empuxo cada
Capacidade: 2 pilotos +
8/12 passageiros
Envergadura: 19,96m
Comprimento: 20,24m
Velocidade de cruzeiro rápida:
Mach 0.82
Comprimento de pista para
decolagem: 1.402m (MTOW, ISA, SL)
Carga paga com máximo
de combustível: 1.280kg
Nível máximo de cabine: 6.000 pés

ONDEACHAR
Embraer
Tel.: (12) 3927 1000
www.embraer.com.br

16

nov • dez

2012

17

turismo

LUGAR

INCOMUM

TEXTO: RAPHAELA BIESUZ
FOTOS: RAPHAELA BIESUZ E DIVULGAÇÃO
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Um lugar que só se pode chegar
pelo ar ou pelo mar. Mas, se você
está com esta revista em mãos, provavelmente a sua preferência seria a
primeira. Chegar a um paraíso com a visão do alto reúne todos os ingredientes
perfeitos para o conteúdo de um belo
capitulo de abertura desta aventura. A
experiência de conhecer o seu destino
por esta perspectiva agrega um valor
imensurável ao passeio. Vamos falar de
um lugar mais próximo do brasileiro
quando vai ao exterior. Miami, destino

Fora dos roteiros tradicionais para
o brasileiro que vai para a Flórida,
o modo de chegar nesta ilha
também é diferenciada.

NA FLÓRIDA, NADA DE LIQUIDAÇÕES,
O SEU MELHOR NEGÓCIO SERÁ
INVESTIR NO BEM ESTAR
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corriqueiro para muitos brasileiros que
concentram sua visita entre Aventura e
Coral Gables. Mas a idéia aqui é de continuar um pouco mais ao sul e experimentar algo diferente, uma pequena
ilha rodeada por mar turquesa, e ainda
com a possibilidade de chegar em um
hidroavião ou helicóptero. Soa como
um plano perfeito, principalmente
para os amantes da aviação. Little Palm
Island Resort está situada a caminho
de Key West e além da beleza natural
desta região, a tranquilidade e privacidade são grandes atrativos deste lugar.
Tudo neste resort é absolutamente
marcante, começando pela localização. Para chegar existem duas opções.
A primeira, e mais comum, é seguir de
carro sentido sul pela famosa Highway

1. O passeio é bonito mas o limite de
velocidade é bem restrito, 45 milhas
por hora durante o dia e apenas 35
mph a noite (72 Km/h e 56 Km/h) e faz
com que uma viagem de 250 km dure
mais de 3 horas e meia. Mas tudo isso
é valido quando a 7 Mile Bridge surge
no horizonte. Cada pessoa descreve de
uma forma a experiência de cruzar esta
imensa ponte que parece não ter fim.
Mesmo quando se chega na metade
do caminho não se consegue avistar o
final dela em nenhuma das extremidades. A sensação de estar sobrevoando
o mar e inesquecível e única. Mas ao
longo de todo o percurso desde a saída
do continente em Miami, são inúmeras
pontes que ligam através da Highway
1 até Key West. A outra forma, e ainda
mais inesquecível é realmente ter o
privilégio de sobrevoar a 7 Mile Bridge.
Pode ser em um hidroavião ou helicóptero. O hidroavião o passeio é interessante, principalmente o pouso na água,
mas o helicóptero pode tornar o percurso até lá muito mais divertido, pois

De cima da pra melhor quantificar
a beleza dessa região.
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para mostrar todas as opções de relaxamento ou divertimento. Telefones
não são permitidos, é uma ideia desesperadora, em poucas horas sem o
uso do celular, e estando ciente dessa
política, o bem estar é certo. O tour
termina no seu bangalô, com todos
os detalhes que solicitou em sua reserva, o que são inúmeras opções. E
vale lembrar que neste momento já é
possível solicitar a sua mesa na praia
para desfrutar de um jantar especial,
elegante mas com o pé na areia, e
iluminado apenas pela luz das tochas
tiki . Falando em inesquecível, o chef
responsável pelo Little Palm Island Resort garante uma experiência gastronômica, além do menu sugerido que
muda diariamente, estão prontos para
atender a uma solicitação específica
trabalhando com os ingredientes locais e frescos, e como a apresentação
sempre faz toda a diferença, lá isso é
levado muito a sério; desde um simples coquetel a beira da piscina ou
um jantar, propriamente dito, tudo

ao avistar golfinhos, é possível chegar
mais perto e segui-los, assim como
com os tubarões e arraias (muito frequentes e com certeza durante o vôo
será possível avistá-los). Rick Guthery
é comandante da Helicopter Partners
com sede no aeroporto de Tamiami.
Ele nos explica que a beleza do alto é
totalmente diferente do que pela estrada e até mesmo da ilha. Para ele, só
do alto dá para entender a geografia e
desfrutar dos desenhos no mar feitos
pelos diferentes tons de azul, além de
bancos de areia. E inclusive, ao decolar
de Miami, no início do trajeto a dica é
desviar um pouco da rota e sobrevoar

o Everglades, um dos grandes atrativos de Miami. Ou seja, em um único
vôo poderá desfrutar de duas belezas
totalmente diferentes. Antes mesmo
de chegar, o turista já está usufruindo da beleza do paraíso que em nada
perde para o Caribe. Seja a forma que
escolher para chegar ate lá, você será
recepcionado por uma equipe altamente profissional que cuidará de cada
detalhe do começo ao fim. Chegando ao hotel, uma equipe está pronta
para recepcionar e conduzir seus hóspedes ao barco que os levará a ilha.
Já de início, drinques de boas vindas
além de um atencioso tour pela ilha

é minuciosamente preparado. E
na hora de pagar, não é preciso
nem ao menos assinar a conta. A
ilha é pequena e a marca registrada está nos detalhes, lá todos
são tratados de maneira pessoal,
chamando pelo nome, ou seja,
desde o check-in até o momento
de ir embora não é preciso assinar
nada, só aproveitar as inúmeras
atividades que este pequeno paraíso tem a oferecer, ou aproveitar
para apenas relaxar. E para adoçar
ainda mais o momento dolce far
niente, um pedaço da key lime
pie, que é uma sobremesa típica
Arnold Schwarzenegger já mandou
explodir essas pontes, ainda bem que na
ficção. Fechar o acesso a essa região sul
dos Estados Unidos seria um pecado.

e helic ptero tamb m poss vel
chegar e jantar num badalado
restaurante. Exemplo ue poderia
muito bem ser aplicado no Brasil.
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A SOFISTICAÇÃO
MORA AQUI.

MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
A Flórida é tão quente quanto o
nordeste brasileiro, na primavera deles
a coisa é mais mansa. No inverno os
americanos invadem essa praia em
busca de um sol que não aparece
em outras Regiões. Atenção mesmo
é para as épocas de furações.
DICA DO PILOTO:
O aeroporto mais próximo do
Little Palm é o de Marathon (024°
43’991”N, 081° 01’156”W). E de
lá a boa dica é dar uma chegadinha
no restaurante Island Fish Company
que fica a cerca de 3km da cabeceira
07 e tem um heliponto na extremidade
do estacionamento. Dá para pousar,
fechar o helicóptero e ir jantar. Só
não dá, nesse esquema, infelizmente,
tomar as Piña Colada do lugar,
por acaso uma especialidade da
casa. Mas tem os frutos do mar,
um smoke fish dip de arrebentar e
uma torta de limão arrasadora.
TARIFAS:
Little Palm Island Resort & Spa
Island Escape Suite : U$ 890,00
Island Elegance Suite: U$ 1.090,00
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ONDE ACHAR:
Little Palm Island Resort & Spa
28500 Overseas Highway
Little Torch Key, FL
33042
Tel: (1) (305) 872-2524
Island Fish Company
www.islandfishcompany.
com/heliport.htm
AG1 Turismo Ltda
Av Candido de Abreu, 526 cj 1111
Curitiba - PR - 80530-905
Tel.: (41) 3022 6664
www.ag1tur.com.br
Helicopter Partners - Aeroporto Tamiami
Cmte Rick Guthery
(305) 502 7090

da região, mas feita com maestria pelo
chef de pâtisserie. Marcelo Cardoso,
diretor da AG1 turismo, especializada em viagens de alto padrão, onde
os detalhes fazem toda a diferença,
nos contou que Little Palm Island Resort e outros hotéis exclusivos estão
sendo procurados cada vez mais por
brasileiros que buscam requinte, mas
que ao mesmo tempo fuja do tradicional. Hoje a percepção mostra que
as grandes redes de hotéis utilizam o
seu conhecimento em hotelaria para
investir em propostas alternativas aliadas a muito estilo, luxo, direcionado a
um seleto público, sempre agregando
muito charme durante a estadia. E o
Cmte. Rick ainda explica que o comportamento dos americanos em relação à chegada de helicóptero em um
dos hotéis ou restaurantes da região,
ou simplesmente conhecer do alto
as belíssimas opções que Miami tem
a oferecer é muito procurado, trata-se de um lugar estratégico para isso,
pois saindo de South Beach pelo ar,
em apenas 1 hora você poderá estar desembarcando em paraísos que
não imaginou serem possíveis em
tão pouco tempo. Pense bem, Miami,
essa cidade basicamente lembrada
pelas compras baratas, pode reservar
muito bem outra faceta pouco explorada e que vale muito mais a pena
que a última liquidação do ano. g

Dois endereços em São Paulo:
George V Casa Branca | www.gvcb.com.br
George V Alto de Pinheiros | www.gvap.com.br
No Facebook: www.facebook.com/georgevresidence
centraldereservas@georgev.com.br
Central de Reservas: 0800 773 4663

com

BELEZA IN VITRO
De uma parceria, surgiu uma linha de jóias. Valéria Françolin e Hertz Bandeira de Melo,
ela joalheira, ele artesão de vidro, ambos com ateliês em Natal (RN) viram que seus
estilos de trabalhos eram bem semelhantes e se uniram para elaborar peças únicas onde
a criação é o verdadeiro luxo. Aqui, a ausência de materiais ultra preciosos não faz falta.
Bandolin, é o nome dessa parceria feita de dois artistas nascidos do construtivismo, que
eleva o conhecimento como algo ainda a ser infinitamente elaborado, sem término por
essa busca e nunca entregue de forma acabada. Todas as peças são feitas em vidro e
prata e suas as linhas não tem um padrão repetido ou estabelecido.
Preços:
Pulseira vermelha: R$ 980,oo
Colar verde: R$ 760,00
Colar amarelo: R$ 850,00
Pulseira azul: R$ 850,00
Pulseira vários tons: R$ 1.100,00

pras
Valeria Françolin
www.valeriafrancolin.com.br

O RUMO DA NOVELA

CARTA ITALIANA

A Garmin trouxe para o Brasil o GPS nüvi 2580TV, multifuncional tem
além de todos os atributos desse tipo de localizador, a função de tv
digital. Tudo em uma tela de 5” super e com comandos ao toques dos
dedos. Ele também tem cobertura de navegação de 12 países na
América do Sul e do estado da Flórida (EUA). O nüvi 2580TV também
funciona por bluetooth e permite receber e fazer ligações pelo seu celular.
Preço sugerido: R$ 699,00 na Saraiva.
Garmin
www.garmin.com.br

A importadora Cardápio Italiano está trazendo para
o Brasil a experiência de vida da dupla Adrian Horta
e Antonio Di tavi em forma de sabores dessa terra.
Primeiro estão chegando os vinhos, licores e grappas
e algumas cargas secas, mas em breve também está
prevista a chegada de mortadelas, queijos e presuntos.
Antepastos e sobremesas também estão inclusos nesse
verdadeiro menu degustação. Preços:
Vignalta Sirio IGT Moscato veneto 2009 - R$ 84,90
Vignalta Colli Euganei Gemola DOC 2006 - R$ 219,90
Dominio Broletto Spumante Brut Millesimato
DOCG 2010 - R$ 74,90
Cardápio Itália
Rua Anésio Pinto Rosa, 62
São Paulo - Tel.: (11) 3294 4001
www.cardapioitalia.com.br

IMAGEM DIVERTIDA
Fãs e viúvas da Polaroid vão achar o máximo. A
essência da Fujifilm Instax Mini 7S é a mesma, fazer
fotos instantâneas de modo simples e prático.
Você clica e na hora já vai ter uma foto impressa
em tamanho 6x9cm, ideal para levar na carteira.
De quebra a câmera tem estilo mais moderninho
e é fácil de manusear. Ela vem com flash embutido
e pode captar imagem em modo macro. Boa
diversão em festas.
Camara Fujifilm Instax Mini 7S
Preço com pacote de filme para
20 fotos: R$ 340,00
Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257 3498 / 3259 5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

TUDO EM MÃOS
A Isla da designer mineira Silvia Monteiro está oferecendo uma
grande variedade de modelos de clutches. Bordadas à mão com
miçangas; com pedrarias coloridas, aplicadas sobre cetim; acrílico
e até tecidos indianos, as clutches da Isla são super especiais
e conferem um toque especial aos looks, casuais ou de festa.
Excelente sugestão para as festas de fim de ano e até
mesmo para presentear alguém.
Preços:
Clutch Isla – R$ 499,00
Clutch Acrílico – R$ 625,00
Clutch Amarela – R$ 549,00
Isla Bolsas
www.islabolsas.com.br

CONFORTO PARA TODOS
Para se esparramar à vontade. A Le Design
colocou no seu catálogo o Sofá Coroa Botone,
com estrutura e pés feitos em
madeira, é todo revestido em
veludo e pode ser encomendado em versão para dois ou
três lugares. Decoração com
conforto de sobra na sua sala.
Preço:
02 lugares R$ 2.690,00
03 lugares R$ 3.490,00
Le Design
Tel.: (11) 2366 9835
www.ledesign.com.br

ÍNDIO QUER MAIS
A Chilli Beans lançou uma linha de óculos
e relógios em homenagem aos índios
Tupiniquins. A série especial chega às lojas
neste mês de outubro e traz como marca
a impressão de uma pena. Em uma clara
referência aos primeiros habitantes do Brasil,
chama atenção o relógio com pulseira de
couro e a imagem do pajé em seu visor. Vale
ficar de olho ainda nas pulseiras de tecido
com toque rústico que acompanham a
caixa com grafismo de perfume indígena.
Chilli Beans
SAC: (11) 3818 3030 / sac@chillibeans.com.br
www.chillibeans.com.br

PARA O BEM DA PELE
A L’Occitane apresenta uma segunda marca no Brasil. A Le Couvent des Minimes é formada por produtos
para ajudar no relaxamento, tonificação e hidratação do corpo utilizando elementos como o verbena,
limão,alecrim e extrato de uva e são indicados para qualquer tipo de pele. A nova linha está disponível
exclusivamente na rede Pão de Açúcar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza ou pelo site do
delivery. Gel de Banho Energizante - Tamanho: 250 ml - Preço Sugerido: R$ 29,00 / Sabonete em barra
Energizante - Tamanho: 100g - Preço Sugerido: R$ 12,00 Creme Corporal Energizante - Tamanho: 250 ml
Preço sugerido: R$ 69,00 / Splash Corporal Energizante - Tamanho: 150 ml - Preço Sugerido: R$ 65,00
Le Couvent des Minimes - SAC: 0800 171 272

PAPO DE BOTECO
O livro Filosofia de botequim - 48 questões filosóficas para
acompanhar a sua cerveja (editora Alaúde) é justamente o que
o título descreve. Com texto de Matt Lawrence e anexo sobre 12
cervejas brasileiras de Alessandro Pinesso, o livro une dois prazeres
do autor californiano, a Filosofia e cervejas e convida o leitor a
descobrir mais sobre os dois assuntos e ter a experiência de de
examinar cada problema filosófico num espaço de tempo não
maior do que aquele que leva para beber um copo de cerveja.
Preço sugerido: R$ 49,90
www.alaude.com.br

ANDAR DE SERPENTE
A LLIEÉ aposta numa linha de clutches e sapatos feito de
pele de python certificadas pelo Ibama. A coleção é feita em
série limitada possui 19 modelos entre scarpins, open boots,
sandálias e sapatilhas e sete clutches. O couro exótico aparece
em cores como o verde, azul, marrom, dourado e bordô. Os
preços sugeridos vão de R$ 600,00 a R$ 1.700,00 e as peças são
encontradas em lojas multimarcas ou pelo site da marca.
LLIEÉ
www.lliee.com.br
Tel.: (41) 3308 1050
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FOTOS: MARCIO JUMPEI

ANDANDO
MAULE MX7 235B ANFÍBIO

SOBRE AS

ÁGUAS
UM ANFÍBIO ABRE AS POSSIBILIDADES
DE DESTINO TANTO PARA O LAZER
COMO PARA OS NEGÓCIOS

Vamos tentar entender esse moço. Alto, encorpado, impõe respeito e fala grosso. Mas apesar de tantos predicados é mal compreendido. Se fosse gente seria assim.
Mercado brasileiro estranho, o país tem uma das maiores áreas costeiras do mundo, uma enorme bacia hidrográfica
com todos os tipos de rios, lagoas, represas o uso de hidroavião é tímido para não dizer irrisório. Dentro desse cenário
você tem o avião das fotos, um Maule equipado com flutuadores. A posse de um Maule já é uma coisa diferenciada, esses
aviões americanos são jipes alados, feitos para pousar e decolar de uma colher de chá, construídos de cano e pano como
diriam os mais antigos. Não são os quadriplaces mais rápidos
do planeta, são barulhentos internamente e nem de longe
são os exemplos de economia. Mas são pau para toda a hora
para enfrentar pistas em condições precárias. Jipes mesmo. E
se com um Maule cantos escondidos inalcançáveis para outros modelos são o seu destino certo, com os flutuadores o
leque de lugares a serem explorados amplia de forma brutal.
Praias desertas, rios com as melhores pescarias, paisagens de
babar. Está tudo aí o que se pode fazer com um anfíbio. Além
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-EAA tem padrão bem analógico, mas é
IFR e tem piloto automático de dois eixos. A visão para fora é boa na parte
frontal e média lateralmente, a asa alta
atrapalha um pouco. Enfim é um Maule, só que em cima de um salto 15.
Dada a partida, comum, nada de especial, o taxiamento é fácil com curvas
feitas na base do freio, pois as duas bequilhas – esse avião na verdade é um
quadriciclo – são loucas. Feito todo o
cheque antes da decolagem, padrão
para qualquer Lycoming, o Maule já
é claro de continuar podendo descer em
tudo quanto é pista normal, em terra firme. O Maule desta matéria é um MT-7
235B Super Rocket com motor Lycoming
IO-540-W1A5 carburado de 235hp, hélice tripá McCauley de velocidade constante, ano 2003 e está com pouco mais
de 400h totais de voo. Sua capacidade é
de um piloto e mais três passageiros, um
a menos que a versão terrestre por uma
questão estrutural. De diferente está o
enorme conjunto de flutuadores que lhe
garante quase o dobro de altura. Esses
são feitos de fibra, tem compartimentos
para, como diz o proprietário, levar o peixe, e apesar do tamanho, não dificultam
o acesso ao interior da cabine. Uma
moça de salto alto chega fácil ao andar
de cima, sendo que os passageiros bancos traseiros tem uma maior facilidade
de ingressar na cabine que os pilotos. Esses tem que se contorcer um pouco mais
para se posicionarem nos dois assentos
dianteiros, que podiam ter um desenho
mais alto, mais automotivo, para proteger o pescoço dos ocupantes. Conforto
há de sobra, pois os Maule sempre foram
generosos na largura de cabine, há o
bom espaço para as pernas e os mais altos contam com um bom pé direito. No
painel, fora um GPS Garmin G430, o PR-

está pronto para decolar, desta vez de
uma pista de asfalto. Especificamente o
EAA estava com uma tendência a ter
shimming, vibração nas bequilhas, e
toda a corrida de pouso e decolagem
merecia uma atenção extra trazendo
um pouco o manche contra o corpo

para aliviar a carga no nariz. Fazendo isso,
já com 60nós indicados o avião pede
para sair do chão e de cara mostra a
grande diferença com a versão normal.
Seus comandos são um tanto mais pesados, tanto em termos de arfagem como
na rolagem. Tudo por conta da massa extra que está embaixo da fuselagem. O
Maule anfíbio vai subindo numa cadência mais mansa, com 80 nós dá para variar entre 500 a 750 pés/min de razão de
subida, os ailerons também tem um pouco mais de trabalho para rolar toda aquela estrutura. Entretanto ela deixa o avião
mais estável lateralmente. Então vamos
ganhar um pouco de altura para ver
como ele se comporta perdendo sustentação. Nos estóis, a falta de um marcador
mais digital faz que o resultado de todas
as manobras saia da mesma forma. Não
adianta, com flape ou sem, com motor
ou não, o Maule vai levantar o seu nariz
até que o ponteiro do velocímetro indique 40 nós para ele então parar de voar.

Claro, é perceptível que em alguns casos,
como configurando-o com todo flape
baixado e mantendo 1.800rpm no motor, o bicho fica arfando e começa a uma
descendente embarrigada com razão de
uns 500 pés por minuto. Também é nítido que em alguns casos a marca para ele
deixar de voar é de pouco mais de 30nós
e não os 40 indicados. Mas em todos as
nossas tentativas ele avisou antes com
uma vibração no manche e a queda de
nariz não foi acompanhada de nenhuma
tendência de asa. Mesmo sendo enérgica, o estol seguia em frente e era só aliar
o manche e dar motor para fazer a boa
recuperação. Nada de sustos. Entretanto,
mais do que os estolar o avião, o que
mais interessa é o seu comportamento
na água. Sorte a nossa ter o avião num
dia perfeito, com pouco vento. Tudo ficava mais fácil sobre a represas de Bragança Paulista. E na aproximação começam
os macetes para quem voa hidroavião.
Em primeiro lugar é ver como está a sua
pista antes de tentar amerrissar. Abaixo
da linha d’água podem se esconder pedras, bancos de areia além de troncos e
galhos que podem se mover. Marolas devem ser respeitadas. Feito isso, checagem normal da direção do vento, se o

O painel do PR-EAA é todo
instrumento, bem analógico mas aliado
ao GPS Garmin G430.

Os grandes utuadores viram pêndulo
na massa geral do avião. eixa mais
est vel mas em contrapartida d mais
trabalho aos ailerons.
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do Maule na água. Esses lemes são comandados pelos pedais e com mais a atuação do leme principal, na deriva, as curvas são feitas de forma segura. 30 nós é a
velocidade ideal para manobras. E você
não pode esquecer que não existe freio,
nem reverso de passo de hélice. Toda atuação deve ser pensada com uma certa
antecedência, principalmente na hora de
aportar numa margem ou num píer. Para
ajudar, um equipamento bem útil está à
sua mão, um par de remos. Nessa aviação,
você deve pensar em ter a bordo uma âncora, cordas para amarração, balde e,
sempre, coletes salva vidas. Na decolagem da represa o procedimento foi fácil,
dando o motor, a linha da corrida se manteve firme e com cerca de 50 nós dá para
começar a querer levantar voo. O macete
é ir cabrando o Maule no compensador –
que cá entre nós está num lugar meio
chato de ser acionado - e quando ele esti-

O espaço para os ocupantes é bem
satisfatório e o acesso a cabine é fácil.

espaço que você considerou como pista
é de tamanho suficiente e a aproximação
é feita da mesma forma que você faria
para uma pista terrestre. Quer dizer, quase
igual. É bom fazer a checagem pré pouso,
lá vai constar que o trem de pouso deve
estar em cima, ao contrário do que você
está habituado a pensar. No Maule há um
espelho em cada face interna dos flutuadores para você ver o posicionamento
das bequilhas e duas vigias, na parte superior que indicam se as rodas estão baixadas (posição terra) ou levantadas (posição água). Além disso há um cabo de aço
com o qual você levanta ou abaixa os pequenos lemes colocados no final de cada
profundor, fixando o cabo no painel você
levanta essas superfícies de comando, e é
bom mesmo, caso contrário é capaz de
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mil), um Maule M-7 235 Super Rocket de
rodinhas posto no Brasil, novo, sai por
US$ 300mil, um similar anfíbio novo sairia por volta de US$ 390.000,00. Como
dito na primeira parte desta matéria, é
um produto de uso específico, para
aquelas pessoas que sempre querem sair
da rotina. Para esses, aqui está um avião
que não vai lhes deixar na mão. g

ONDEACHAR

Maule MT-7 235B Anfíbio
Fabricante: Maule Aircraft
Motorização: 1 Lycoming
IO-540-W1A5 de 235hp
Capacidade: 1 Piloto + 3 passageiros
Envergadura: 10,03m
Comprimento: 7,21m
Peso Máximo de Decolagem:
1.136 kg
Velocidade de Cruzeiro: 110 nós
Capacidade dos Tanques: 276,3 l
Autonomia: 6 horas

você as perdê-las nas corridas sobre a
água. Aproximação feita aos 80 nós mas a
final pode ser feita a 60, o toque na água
pode ser bem lenta e a corrida curta. Se
fosse em um pouso terrestre, o ideal é
manter o avião como se fosse fazer um
pouso de pista, não se pode esquecer que
os flutuadores são compridos e há a possibilidade de estragar o final deles inadvertidamente. A represa naquele dia estava com a sua superfície quase que
totalmente plana, sendo assim, uma amerissagem para lá de tranquila. E assim que
o Maule toca na água você deve cabrar
bem o manche, ele vai afundando, matando a velocidade e desse ponto em
diante o avião virou barco. Soltando o tal
cabo e descendo os lemes dos flutuadores, é nítido como melhora a dirigibilidade
De perfil da para perceber bem o
quanto o Maule cresce com a adoção
dos flutuadores. É proporcional ao
prazer que ele lhe entrega.

36

ver com nariz alto, trazer o manche na
sua direção. Como a água estava com
zero ondas, o avião pediu mais uns 10
nós para conseguir sair voando. Alguma
marola nessa hora pode ser uma boa
para fazer o descolamento, o avião vai
usá-la como degrau para a decolagem.
Assim que estiver voando é só ir corrigindo o compensador e ganhar velocidade.
Falando nisso o Maule anfíbio vai ter uma
velocidade de cruzeiro em torno de
110nós, a versão de rodinhas alcança até
135 milhas e a autonomia é de 6h, pois o
consumo bate em 55l/h. Não existe almoço de graça, o seu acesso à esse mundo mais divertido da aviação que pousa
na água tem um certo valor a ser cobrado. O avião das fotos está à venda, estão
pedindo R$ 530 mil (cerca de US$ 256

PR-EAA
lbonventi@gmail.com
Plane Aviation / Maule do Brasil
www.plane.net.br
Tel.: (11) 4582 6144
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para tirar o inchaço do dia a dia, por favor, uma garrafa do seu melhor vinho e
uma porção de lula à doré (R$ 32,00). E cá
entre nós, a carta de vinhos do Barra do
Piúva é restrita, entretanto, o que existe
não é ruim, a escolha recaiu num Alfredo
Roca, um malbec médio (R$ 40,00 a garrafa). Mas o cliente mereceria algo mais
completo. Da cozinha, o restaurante também poderia entregar algo mais criativo,
nas fotos estão uma salada Mediterrânea
(R$ 32,00) com mix de folhas, camarão,
palmito e mussarela de búfala meio básico e um filé de badejo à Belle Muniére
(R$ 54,00) que veio com o molho excessivamente cheio de alcaparras e cebola.
Até mesmo o champignon estava a mais
na conta. Ou seja, o molho passou muito
por cima do peixe, muito delicado, bem
cozido e dos camarões que também servem de componente ao molho. Um arroz com brócolis neutro, um pouco sem
sal e batatas completavam o prato. Na
mesma estadia, uma outra opção pedida
no jantar, um espaguete com frutos do
mar em molho de tomate (R$ 48,00) apa-

receu mais bem trabalhado apesar de
um tanto de tomate a mais e de frutos do
mar a menos do que o esperado. Uma revisada no cardápio e o restaurante pode
ficar mais alinhado ao resto do hotel, este
cheio de charme e sem a opulência do
vizinho DPNY. Aqui você sente o conforto trabalhando para ti e não o contrário,
como se você estivesse recebendo um
favor em estar lá. Os quartos são bem
planejados e decorados de forma clara,
sem rebuscados e são elegantes até o último centímetro. Mesmo nos de padrão
médio como o Pacuíba, você não vai
fazer feio com a pessoa que estiver contigo. O custo benefício é ótimo nesse hotel. Uma vista para o mar, as trufas de cortesia colocadas na cama e pimba, você
está conquistado pelo lugar. A cama é de

De frente para o canal de São Sebastião
o Barra do Piúva é porto seguro para sua
descontração no litoral norte paulista.

NA ILHA, UM PORTO SEGURO PARA VOCÊ
CHEGAR PELO MAR, AR OU TERRA. À SUA ESCOLHA
Dizem que sonhamos todos os dias
mas não lembramos. Na crença popular de tão cansado você deixa
esses devaneios perdidos no sono
profundo. Em outras situações o perfeito
conforto, a boa cama, lhe transporta direto para uma delícia de história. O despertar da manhã trouxe exatamente essa
situação. Certamente o cansaço, o estresse da semana foram amansados. Não
poderia deixar de ser. Na noite anterior, a
visão pela janela mostrava um horizonte
com luzes da cidade quilômetros suficientemente distante e com um canal de
mar no meio para deixar você tranquilo.
Horas antes, a rotina do escritório, depois
um tempo de estrada e agora estamos à
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beira mar de Ilhabela, de frente ao canal
de São Sebastião e este é o hotel Barra
do Piúva. Muito prazer. O hotel foi aberto
no carnaval de 2000 e foi feito em cima
das estruturas que o antigo proprietário
deixara pronto antes de se desfazer do
terreno. Montado em uma típica pirambeira da face oeste da ilha, ele possui 27
apartamentos, deck da piscina, píer, restaurante, sala de jogos e ginástica distribuídos em cerca de 2.500m2 em 10 diferentes níveis. Se para chegar aos quartos
há o elevador, para ir checar o mar tem
que fazer ginástica degrau a degrau. O lugar tem uma pequena praia que fica quase que totalmente imersa na maré cheia
e o píer está lá, com capacidade em receber até hidroavião. O canal de Ilhabela
pode virar uma bela pista e não seria impossível estaquear sua aeronave para um
pernoite nesse lugar. Mas vamos deixar
para falar de avião depois. Por enquanto,

41

turismo
bom tamanho para o casal, o ar condicionado é um dos mais silenciosos já vistos,
pois não é raro encontrar quartos onde
o ar pode ser até do modelo Split, mas
o compressor colocado na parte externa
atrapalha o sono dos justos. O Piúva tem
três padrões de acomodações com duas
subdivisões, num caso com varanda, em
outro um deck, sendo que o Loft, com
80m2 é maior que muitos apartamentos.
Feito com decoração meio que rústica,
meio praiana, possui até uma pequena
bancada que pode servir de cozinha para
uma reunião mais reservada. No banheiro, uma jacuzzi vai servir para mais algum
momento de relaxamento além daqueles obtidos à beira mar. O Piúva tem o
seu lado B, fica na face leste da ilha, de
frente ao mar aberto, na Praia do Bonete.
O lugar se chama Porto Bonete e tem 10
apartamentos num padrão semelhante ao Standart encontrado no Piúva. Há
ventilador de teto, TV e frigo bar. Energia,
somente a solar para aquecimento do
chuveiro e de dois geradores à diesel, a
comunidade não é abastecida por rede
pública de eletricidade. É uma pegada
mais alternativa, como o próprio Bonete
sempre foi. Tanto é que o acesso é feito
ou a pé, numa caminhada de cerca de 4
horas (mais ou menos 14km) por uma trilha cruzando o parque estadual de Ilhabela ou por barco, sendo que pelo mar,
de vez em quando você consegue ir, mas
talvez não consiga voltar por uma ou outra condições imposta por Netuno. Daqui
voltamos a falar de avião. O hidroavião,
tipo de aviação esquecida no Brasil, com-

tas. Artur Riedel, um dos sócios do Piúva
nos contou que há outro projeto de um
aeroporto com pista de 800m em um
terreno bem ao lado do seu hotel. Esse
não foi à frente por questões ambientais,
mas poderia servir bem à uma parte da
população que teria um melhor acesso
por via aérea. O aeroporto mais perto é o
de Ubatuba, e se for considerar os atendidos por linha aérea regular, o local mais
perto é São José dos Campos. Há quem
diga que um aeroporto regional poderia melhorar a economia, poderia dar
suporte inclusive ao tráfego de pessoas
que irão para a Região profissionalmente,
com a ampliação do porto de São Sebastião. Há quem diga que esse daria acesso
ao turista farofeiro. O excesso de pessoas

bina demais com esses dois destinos. Em
Bonete, e deve-se ter atenção à arrebentação, fica até mais evidente pela grande
praia disponível para aportar a aeronave
e com ela não há essa história de ir mas
não voltar, a não ser que a condição climática seja tão ruim que nesse caso, a
melhor opção seria a de ficar em casa
mesmo. Ilhabela sempre teve um caso
aqui e acolá sobre alternativas de pistas.
Na década de 30 surgiu uma na ilha, na
Região do Saco da Capela, que pode ter
sido usada nos confrontos da Revolução
Constitucionalista e numa época mais recente, o mafioso Tommaso Buscetta teria
utilizado a pista para praticar coisas ilíci-

ois momentos nos padrões
de hospedagem. Em ambos
os casos muito conforto.

Piscina de frente para o mar,
um belo prato, ingredientes que não
podem faltar na sua ida à praia.
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poderia comprometer a qualidade do turismo na ilha. Segundo dados da Cetesb,
as 15 praias monitoradas de Ilhabela
estiveram impróprias para o banho durante quase todo o ano, elas ganharam
sinal verde somente por cinco semanas.
Numa matéria publicada pelo jornal A
Folha de São Paulo, boa parte das casas,
hotéis, restaurantes que ficam próximas
do mar trabalham com fossas sépticas e
mereceriam uma melhor fiscalização. O
Piúva, segundo o que nos contou Artur

Riedel, um dos sócios, tem 100% da água
que utiliza tratada antes de voltar à natureza. E segundo a mesma matéria, Ilhabela saiu de 4% de índice de tratamento
de esgoto em 2008 para 36% nos dias de
hoje e a pretensão da prefeitura é de chegar aos 60% até o final este ano. Agora
é de se pensar o porquê numa ilha, em
que as suas administrações se gabam
de ter um parque estadual que abrange
cerca de 78% do território do arquipélago onde ela se localiza, não conseguiram
até hoje prover, em séculos de existência,
um índice de tratamento de esgoto superior ao que é encontrado atualmente.
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI E DIVULGAÇÃO

E isso levando em conta que Ilhabela é
um dos locais mais procurados pelos
turistas no litoral norte paulista. Nesse
interim, o Barra do Piúva se apresenta
quase como uma ilha dentro da própria
ilha, se não for por um detalhe aqui e alí
com o cardápio da cozinha ou se você
for uma pessoa que seja mais da turma
da cerveja do que do vinho, esse pode
muito bem seu canto para o descanço. g

MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
Ok, o verão é sempre a
temporada de aproveitar
uma praia. Contudo, nesta
época chove muito na Região
do litoral norte paulista e a
consequência imediata é
a de tornar inacessíveis
algumas trilhas que existem
em Ilhabela. O próprio
caminho para Bonete pode
ficar menos confortável se
a chuva tiver dado alguns
alôs em dias próximos.
DICA DO PILOTO:
Se você tem um hidroavião o píer
do Barra do Piúva está nas seguintes
coordenadas: 023º49’63”S/
045º23’18”W. Ilhabela também
tem o Heliponto Maroum (SJDO
023º49’16”W/045º22’16”W)
bem estruturado e que fica próximo
ao centro de Ilhabela e a poucos
quilômetros do Barra do Piúva.

TARIFAS:
Barra do Piúva Porto Hotel
Janeiro (Dom à 5ª feira)
Standart: R$ 350,00
Pacuíba: R$ 430,00
Baepi: R$ 510,00
Piuva: R$ 620,00
Loft: R$ 670,00
Alta temporada
Março, abril, julho,
outubro, novembro até
19 de dezembro
exceto feriados
Standart: R$ 330,00
Pacuíba: R$ 400,00
Baepi: R$ 480,00
Piuva: R$ 580,00
Loft: R$ 640,00
Baixa temporada
Maio, junho, agosto e
setembro – exceto feriados
Standart: R$ 290,00
Pacuíba: R$ 350,00
Baepi: R$ 430,00
Piuva: R$ 510,00
Loft: R$ 560,00
Pousada Porto Bonete
Dezembro exceto feriados:
Durante a semana (Dom à
5ª feira): R$ 175,00
Fim de semana (6ª feira a
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domingo): R$ 200,00
Janeiro 2013 exceto feriados:
Durante a semana (Dom à
5ª feira): R$ 215,00
Fim de semana (6ª feira a
domingo): R$ 240,00
Fevereiro - exceto feriados:
Durante a semana (Dom à
5ª feira): R$ 175,00
Fim de semana (6ª feira a
domingo): R$ 200,00
Março e Abril - exceto feriados:
Durante a semana (Dom à
5ª feira): R$ 155,00
Fim de semana (6ª feira a
domingo): R$ 175,00
ONDE ACHAR:
Heliponto Maroum
Tel.: (12) 3895 1003
3895 8296 / 9715 8501
/ 7850 6503
www.helipontomaroum.com.br
Barra do Piúva Porto Hotel
Av. Brasil, 1.140 – Ilhabela
Reservas: (12) 3894 9317
3894 9252
www.barradopiuva.com.br
Pousada Porto Bonete
Tel.: (12) 8133 9915
www.portobonete.com.br

TESOURO NA

ILHA

moda

VESTIDO LONGO COM SAIA COM NERVURAS
ROSE – PATRÍCIA BONALDI - R$ 5.061,60
COLAR DE MIÇANGAS – FRANCESCA
ROMANA DIANA – R$ 440,00
SCARPIN COM DETALHES EM PRETO
E BRANCO – SCHUTZ – R$ 290,00
OU SANDÁLIA NOBUCH SHELL – R$ 440,00

FOTOS: MARCIO JUMPEI
PRODUÇÃO: EQUIPE HIGH
MODELO: VANESSA MARTINS (TEN MODELS)
MAKE UP & HAIR: BEATRIZ VIANA (OPA AGÊNCIA)

DE CARONA

COM O SEU

PASSADO
Mulher, você não me engana. Todos esses
anos são fachadas somente, na sua cabeça
os sonhos se mantém vivos. Quem sabe no
ano que vem, a outrora vira a mesa. g

moda

VESTIDO PAETÊ VERMELHO
DIVINA PELE – R$ 659,95
COLAR EM COURO COM DETALHES
EM MADEIRA – ALPHORRIA – R$ 181,74
SANDÁLIA ANGELINA MEIA PATA
EM CETIM COM MOSAICO EM
SPECCHIO – LLIÉE – 880,00

CALÇA SARUEL CREME
RONALDO FRAGA – R$ 650,00
CASAQUETO EM TULE LARANJA
FERNANDA YAMAMOTO – R$ 1.500,00
SCARPIN PINK COM DETALHE EM
CORRENTE – SCHUTZ – R$ 320,00

moda

VESTIDO TRAPIPO VERMELHO, VERDE E
LARANJA – LOVE SUT – PREÇO SOB CONSULTA
SANDÁLIA ROSIE EM CETIM COM DEBRUM EM
SPECCHIO – LLÉE – R$ 950,00

ONDEACHAR
LLIÉE
SAC (41) 3308 1050
ALPHORRIA
TEL.: (31) 3335 4678

“O charme, o conforto, a simplicidade, a beleza dos detalhes...” *

FRANCESCA ROMANA DIANA
SHOPPING IGUATEMI -3º PISO
SÃO PAULO
PATRICIA BONALDI
TEL.: (11) 3062-5020
SCHUTZ
RUA OSCAR FREIRE, 944 – SÃO PAULO
TEL.: (11) 4508 1499
LOVESUT
TEL.: (11) 2361 1626
WWW.LOVESUT.COM
DIVINA PELE
RUA DO CONSÓRCIO, 47 – SÃO PAULO
FERNANDA YAMAMOTO
RUA ASPICUELTA, 441 – SÃO PAULO
TEL.: (11) 3032 7200
RONALDO FRAGA
TEL.: (31) 3282 5279

BLUSA NAD EM TELA AZUL E FITAS
VERDES – RONALDO FRAGA – R$ 1.450,00
BERMUDA SARUEL LISTRADA –RONALDO
FRAGA – R$ 480,00
SANDÁLIA SPECCHIO – SCHUTZ R$ 400,00

* Comentário dos hóspedes. - Guest comments

“O Manary encanta! Simplesmente isso” *

Fotos: Eduardo Bagnoli, Márcio Jumpei e Valéria Feitosa - Arte: José Maria Pinheiro - DG Designer

“Ambiente romântico e lindamente decorado” *

TOP HAT CUSTOM SHOP
AV. DR. ARNALDO, 128
TEL.: (11) 3255 6645 / 7888 3100
WWW.TOPHAT.COM.BR

Rua Francisco Gurgel, 9067 - Praia de Ponta Negra - Natal - RN - Brasil
Tel: 55 (84) 3204.2900 - www.manary.com.br
Lat. 05° 52’ 43’’ S Long. 035° 10’ 63’’ W

produto

DEIXA
SAUDADES

TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

produto

o sistema de limite de velocidade. Claro,
isso fora os comandos normais de faróis,
piscas e limpadores de parabrisas e de
ré. O quesito direção foi priorizado ante
o quesito fru-fru. Ok, existe o recipiente
para colocar um perfuminho, item que
apareceu com o C4 Pallas, mas nada de
porta copos, nem teto solar. Aqui a viagem é movida a adrenalina e não à Coca
Cola. Nem GPS tem. Vamos então dirigir
e não passar um tempo dentro do carro.
Sentando no banco do motorista dá para
ver de imediato que ele não tem posição
tão de kart como o do Mini, é mais um
carro normal. Você enxerga as coisas mais
de cima e isso significa também que você
vai sofrer menos com as irregularidades
do solo. Os pedais são bem próximos uns
aos outros facilitando a condução esportiva. Contudo o descansa pé, situado em
Gosto de marcas que dão personalidade aos seus produtos. De insossa,
já chega essa vida moderna que insiste no uso de produtos sem cafeína,
sem açúcar, feijoada light e cerveja sem
álcool. Já vi, com muito espanto, até Sidra
Cereser sem álcool e fiquei me perguntando durante seis meses para que serviria uma atrocidade dessas. Gosto desse
posicionamento da Citroën dentro do
grupo PSA, a Peugeot faz produtos para
venda em massa, a irmã Citroën faz basicamente a mesma coisa só que os entrega com mais tempero. E mesmo dentro

do seu catálogo há produtos e produtos.
O novo C3 é bem bacaninha, mas do
mesmo tamanho os franceses também
lhe mostram algo mais. O DS3 foi lançado aqui dois anos depois de sua chegada
na Europa. É similar em tamanho ao C3
de quem aproveita a plataforma, mas a
pegada é outra. Ele é um compacto com
roupagem esporte chique. Se você acha
que é algo como um Mini, não está errado. O DS3 mira no modelo inglês, mas
não é de forma alguma da mesma maneira que faz a chinesa Lifan. O DS3 não é
um Mini genérico. Olhando o habitáculo

há muito dos seus irmãos de marca. O
console central tem elementos do C3, a
direção é semelhante ao do C3 Picasso e
até ainda perdura um detalhe incômodo,
o do descansa braço central. Abaixado
ele atrapalha o acionamento do freio de
mão. Em certos casos, pode até ser um
item prejudicial em termos de segurança. Fora isso, alguns pontos vão lhe dando a dica de como o espírito esportivo
está inerente nesse carro. O câmbio de
seis velocidades é manual, há três pedais
para você comandar lá em baixo e um
detalhe curioso. Dependendo de como
você aliviar o pé da embreagem (atrasado, bem dizendo), ela solta um grunhido,
meio que reclamando. Segundo fontes
de dentro da Citroën esse barulho já virou característica. A direção não é daquelas cheias de botões que lhe obrigam a
ter quatorze dedos em cada mão para
acionar tudo. No máximo há comandos
satélites atrás dela para você, à direita, escolher a rádio e na esquerda, para acionar

cima da caixa de rodas, faz que você fique
com a perna esquerda excessivamente
flexionada. Olhando para trás, o espaço para os ocupantes do banco traseiro
é mediano, se o passageiro ao seu lado
tiver a mania de ajustar o banco o mais
recuado possível para ter aquele maravilhoso espaço para as pernas, o de trás vai
começar a reclamar com uma voz fininha
e com os joelho na boca. Os bancos em
compensação tem mais do que o bom
estilo, são confortáveis e com o formato correto para você não escorregar nas
curvas. E o carro tem duas portas. O sócio
do Barra do Piúva, hotel em Ilhabela onde

PARA ALGUÉM QUE JÁ TEM
MUITO NA VIDA, UM EXTRA DE DIVERSÃO
SEMPRE SERÁ BEM VINDO

No console e no painel vários elementos corriqueiros de outros modelos da
Citroën. Mesmo assim, o carro tem
personalidade própria.

O jeitão retr chi ue com to ues de
esportividade determinam a cara dos
modelos da linha S.
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Diminua distâncias.

AUMENTE SEU TEMPO.
fomos com o DS3, adulto, casado e sem
mais filhos pequenos por perto, gostou
da configuração. A direção elétrica é leve
na hora de estacionar, confere agilidade no trânsito da cidade mas poderia
ser um tanto mais firme quando se está
numa estrada cheia de curvas fechadas.
A leveza nesses casos poderia induzir a
uma atuação demasiada no volante e as
correções podem gerar uma rolagem da
carroceria um pouco além do desejado,
comprometendo o conforto, principalmente de quem vai atrás. Falando em
agilidade, o motor desse DS3 é o grande
ponto. Na frente, uma usina de quatro cilindros feita em parceria com a BMW. O
motor 1.6 THP com overboost, também
dá alma ao Mini Cooper S além do Peugeot 3008, 408 e RCZ. Turbo, com 16V é
um exemplo de eficiência lhe entregando potência, tem 165cv a 6.000rpm e
muita elasticidade. Em certas ocasiões
ele respondeu muito bem a retomada
de velocidade em sexta. A 90km/h e se
o aclive da estrada não foi muito acentuado e o espaço à frente permitindo, reduzir para quinta ou quarta marcha para
fazer uma ultrapassagem será por conta
de uma graça a ser feita para si mesmo
ou para os outros passageiros. Esse motor dá uma subida de giros mais pronunciada aos 3.000 rpm e sempre de forma
linear. Saindo da imobilidade, sistema
de controle de tração desligado, o DS3
levou em geral uma média de 7,7s para
atingir os 100km/h. Em termos de consumo, no primeiro tanque fizemos um

O acionamento do freio de mão pode
ser prejudicado pelo apoio de braços
escamote vel entre os dois bancos.

percurso 50% de estrada e 50% na cidade e deu uma média de 10,53km/l.
O computador de bordo indicou um
consumo imediato na estrada de
11,2km/l, e isso foi feito incluindo os
períodos de medições, retomadas e
frenagens o que sempre aumenta um
pouco o consumo. Se você caprichar
no pé direito, mantendo o motor trabalhando naquela janela de 2.000 a
2.400rpm dá para chegar aos 15km/l
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com certeza o que garante uma autonomia de cerca de 800km com o tanque de
combustível com capacidade de 50 litros.
Decorado em padrão Toyota Bandeirante,
azul com capotinha branca, ou seja mais
retrô impossível, foi difícil devolver essa
joinha para o fabricante. Custando a partir de R$ 79.900,00 e que pode chegar a
R$ 86.400,00 se você optar em equipá-lo
com bancos de couro (sem regulagem
elétrica) e as lindas rodas brancas da unidade testada, o DS3 entrega o mesmo
nível de diversão, chamando a mesma
atenção que um Mini Cooper S e muito
mais que um Audi A1, seus concorrentes
diretos, além do BMW X1, que na verdade,
segue uma outra linha de estilo. E mesmo
batendo uma média de vendas de 250
unidades ao mês, o DS3 ainda carrega
aquela aura de novidade e exclusividade
o que está totalmente de acordo com o
perfil de quem compra um carro que é
cerca de R$ 26 mil mais caro que o C3
VTI 120 automático topo de linha. g

Ir de um lugar para o outro nunca foi
tão fácil. Com o R66 Turbine você viaja
com rapidez, segurança e conforto.
Power Helicópteros. O mundo fica
pequeno para quem voa.

Aproxime seu celular
do QR Code e conheça
detalhes do R66 Turbine.

ONDEACHAR
Citroën
www.citroen.com.br

Rua Guará s/n | Lote 06 | Aeroporto Leite Lopes | Ribeirão Preto - SP
Tel.: (16) 3628 2244 | Fax.: (16) 3628 0779 | www.powerhelicopteros.com.br

gastronomia

PARA O BOM

A justificativa de fazer uma matéria de
restaurante italiano em São Paulo veio na
resposta rápida e precisa do proprietário.
Na cidade das cantinas, pizzas e cerca de três mil
endereços para comer do bom e do melhor, não
havia nenhum que focasse na cozinha da parte
sul da Itália. Domenico Mira é da Região da Sicí-

ENTENDEDOR
lia e seus gostos à mesa foram forjados na base
da culinária mais mediterrânea, muito de peixe e
frutos do mar. Ele que casou com uma brasileira,
Adriana Mafra, já tinha experiência com restaurantes, a família já administra alguns endereços
na Europa e nos Estados Unidos. Crise lá, charme
da moça e carimbaram seus passaportes rumo à
São Paulo. Estão num dos pontos mais efervescentes da cidade, em pleno Jardins, na Rua Melo
Alves. Na primeira semana abertos, casa cheia e
surpreendentemente alguns moradores da vizinhança retornaram para repetir o prato. Sinal de
que a cidade estava pedindo por essa opção. g

TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

gastronomia

Ostriche gratinate com La Mollica
R$ 26,00 (3 unidades) - R$ 38,00 (6 unidades)
Encontro do mar com a montanha pois nas conchas
uma surpresa, o molusco é gratinado com pedaços
de bacon. Feito com maestria pois o porco não
ultrapassou a delicadeza da ostra.

Piccoli aramacini siciliani – R$ 28,00
Bolinho de arroz frito com queijo no seu
interior. É de passar a tarde inteira
consumindo uma porção atrás da outra.

gastronomia

Tiramissu - R$ 20,00
As moças podem se esbaldar à vontade com
essa sobremesa de tão leve é seu creme.

Spaghetti ai crostacei del giorno - R$ 62,00
O caldo é o grande destaque, feito com a casca e
a cabeça do crustáceo, tem muita personalidade
com um toque de minério elegante.

ONDEACHAR
Domenico Ristorante
Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h30 e das 19h às 24h.
Sexta a sábado das 12h às 17h e das 19h a 01h.
Domingo das 12h às 17hs e o das 19hs as 00hs
Rua Dr. Melo Alves, 674
Tel.: (11) 3037 7323
contato@domenicoristorante.com.br

mercado

TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: DIVULGAÇÃO

DIRETO AOS

NEGÓCIOS

Fim do mundo, por favor, reagende
outra data pois queremos aproveitar. A maior fabricante de barcos
de lazer do mundo, a americana
Brunswick Boat Group se instalou em
Joinville (SC). Da Manchester catarinense
e terra de Ana Cláudia Michels, vão sair
até o final de 2013 quatro modelos das
linhas Bayliner e Sea Ray com preços de
venda a partir de R$ 320 mil até R$ 1,4
milhão, o Bayliner 350BR por exemplo, sai
por R$ 699.900,00 e pode ser adquirido
com entrada de 35% sendo o restante
parcelado até a entrega do produto ou

financiado. A fábrica de 14 mil m2 foi feita
basicamente para atender o mercado nacional e outros latino americanos e dela
também vão sair cruisers de 23 a 41 pés.
Pelo menos cento e cinquenta pessoas
deverão achar emprego na nova fábrica,
que vão receber treinamento ministrado
por técnicos vindo da matriz em Knoxville (EUA). O lugar tem chamado a atenção
por conta, claro, de incentivos fiscais, mas
também porque tem um boa estrutura
de escoamento de produção e a mão de
obra qualificada. Joinville é o segundo
pólo metalúrgico do país e o maior em
termos de ferramentaria. A BMW depois
de um estudo que levou 2 anos e muitas
incertezas por conta da política gover-

namental para o setor automobilístico,
vai instalar uma fábrica na Região, mais
precisamente na cidade de Araquari, de
onde vai ser produzido inicialmente o X1
e há quem diga que um dia possa sair de
lá algum modelo das séries 1 e 3. A fábrica
da BMW deve criar emprego direto para
pelo menos 1.000 pessoas e indiretamente para outras 2.500 e está prevista ofertas
de estágios e qualificação na Alemanha.
A meta é de chegar a uma produção de
30 mil veículos ao ano. Um pouco mais
para o centro do mesmo Estado, em Lages, a Novaer deverá colocar a linha de
produção do T-Xc, monomotor quadriplace que terá versões para uso civil e militar. Isso deve acontecer em três anos. Em

plena troca de estação, essa nossa primavera parece que vai dar mais flores. A Ducati também anunciou a chegada no país
de forma oficial. Tirou do Grupo Izzo a
responsabilidade dos cuidados da marca
para ela mesmo fazer o trabalho. Já começou a montar a cruiser Diavel em Manaus
dentro das instalações da Dafra, esta que
também tem parceria com a MV Agusta
e BMW. As motos italianas serão montadas em regime de CKD, ou seja, vem tudo
pronto desde a sua origem. Preço, quantidade e aonde serão as revendas não
forma divulgadas pela Ducati, mas serão

mercado

O BRASIL VIRA OBJETIVO
COMUM À INDÚSTRIA MUNDIAL
dadas as garantias e apoio pós venda aos
clientes que já haviam comprado um de
seus modelos anteriormente. Na coletiva
de imprensa, a questão do serviço de pós
venda foi muito levantada pois sempre
foi um dos calcanhares de Aquiles para
quem tem uma Ducati no Brasil. Outra fabricante de duas rodas que chega ao país
é a Triumph. É outra marca que saiu dos
braços do Grupo Izzo e segue vida com
as próprias pernas. As instalações foram
erguidas em Manaus e a primeira revenda
foi aberta em 6 de novembro em São Paulo. Nesse primeiro estágio o consumidor
pode escolher entre uma clássica Boneville T100 (R$ 29.900,00) ou uma Tiger 800XC
(R$ 39.900,00), concorrente direta da BMW
F800GS no segmento das motos off road
de média cilindrada. Entre os modelos importados que estarão no seu catálogo, há
a Tiger Explorer de 1.200cc e motor tricilíndrico de 135cv com preço de catálogo
a partir de R$ 62.900,00. No total, espera-se que a Triumph ofereça seis modelos

Uma gama repleta de variedades.
Novos investimentos salpicam o
mercado com novos produtos.
Alegria, alegria para o consumidor.
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no território brasileiro. Mercado agitado,
ainda mais se levar em conta que a Audi
e Land Rover também devem aportar no
Brasil. Na verdade, seria um retorno, pois
as duas já produziram modelos no Brasil.
E ambas estavam de olho nos programas
do governo para o setor, tal como a BMW.
O exemplo da alemã pode dar a dica dos
planos das outras sobre um mercado
que a cada dia, atrai a indústria internacional para negociar seus produtos diretamente com o consumidor brasileiro. g

panorama

ENSINO
FUNDAMENTAL

TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

panorama

rogrips, empresa que presta consultoria
de segurança de voo para diversas empresas nesse ramo. Entre os instrutores há
comandantes da aviação executiva, controlador de voo, engenheiro mecânico
de carreira militar, médico especializado.
Todos tendo aval da Anac para dar aula. A
Harpia foi criada dentro de um ambiente
detalhista como deve ser quem trabalha
muito com gerenciamento de cabines,
equipe e segurança. E ao certo foi criada
num ambiente mais alinhado ao que a
Anac entende como o futuro do ensino
na aviação, algo mais parecido com as faculdades de administração, só que com a
parte do voo como extra, e que por sinal,
deve matar centenas de aeroclubes pelo
Brasil afora, com difíceis determinações
de serem atendidas. Uma delas, será pedido que as escolas terem um pedagogo.
E é isso aí, a formação de piloto passará
a ser feita por escolas de aviação, instituições mais complexas, e não mais por ae-

Nas aulas do te rico os alunos tem
contato com todo um mundo novo.

Uma das diretrizes de um bom piloto
é a de sempre saber reciclar as suas
qualidades e rever seus defeitos. Ao
longo de sua vida de aviador, deverão
ser incontáveis as vezes em que ele volta as suas atenções dos instrumentos de
cabine para os livros. Com essa idéia veio
a proposta da pauta, acompanhar o cotidiano de um curso para piloto privado,
da primeira página, do primeiro rabisco,
do primeiro exercício até a chegada da
carteira e a liberdade de poder decolar
por conta própria. Um exercício para desenferrujar o que foi aprendido há três
décadas e ver quais as novidades nessa
navegação da formação de um piloto,
a começar pela própria escola. A Harpia
é estreante no mercado, entretanto a
equipe é tradicional e conhecida nesse
ambiente. A sua base de equipe é da Ae-

NOVO PARÂMETRO DE ENSINO
PARA QUEM DESEJA DECOLAR NA VIDA
tudo na sua tela particular, fazer as anotações que quiser, tudo eletronicamente e
ter o mesmo acesso em casa ou no escritório. As turmas tem poucos alunos, o que
é uma grande vantagem para o aprendizado. O simulador de voo, um luxo absurdo tempos atrás, está montado, completo, com várias telas para fornecer todo o
tipo de visão periférica, pedais, manche e
manetes, no segundo andar da escola, ou
como queira, academia, e auxilia o aluno
a compreender melhor os segredos dos
comandos de uma aeronave. Na Harpia,
fizeram um simulador de Cessna 172 com
roclubes. Estes deverão sofrer mais com
as diretrizes da Anac que vai aumentar a
responsabilidade civil sobre as suas diretorias.Talvez os anos fora de qualquer tipo
de sala de aula faça que tudo acabe sendo
novidade. Há a lousa, mas no lugar de giz,
a projeção de arquivos em PDF. O aluno
pode inclusive, baixar todo o conteúdo
dado em aula pelo Google docs. Ou seja,
se você tiver um tablet pode acompanhar

72

nov • dez

2012

painel Garmin G1000. Já estão de olho no
que o aluno e futuro piloto vai encontrar
mais normalmente no mercado. Para ter
uma melhor noção de como são feitas as
bancas, as tais provas da Anac, de tempos
em tempos, isso mais para a metade do
curso em diante, os alunos fazem simulados, no computador, do mesmo jeito
que vão encontrar na sua prova. Detalhe
que não é visto em outros cursos. Mas os
livros, curiosamente, são os mesmos de
30 anos atrás. Uma certa dica de que apesar de tudo, voar, em sua essência, ainda
continua a mesma coisa. O curso dura 4
meses meses, sendo que na carga de 272
horas de aulas estão as matérias convencionais como meteorologia, regulamentos, teoria de voo, mecânica e navegação,
acrescentadas de medicina aeroespacial
e segurança de voo. Essas duas últimas
pedidas pela Anac apesar de ainda não
serem matérias com provas exclusivas.
A pauta segurança de voo vai aparecer,
por exemplo, em uma par de questões
dentro da prova de regulamentos. O cus-

Todas as técnicas e conceitos são
aprendidos na sala de aula. Velho
estilo, novo estilo, não importa o que
vale é o conteúdo e os fundamentos de
como esse conhecimento é passado.
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Chega de
escritório.

panorama

to do curso teórico é de R$ 1.500,00 fora
os livros e que podem ser pagos em até
4 parcelas. São quatro horas de aula por
dia, de segunda a sexta feira, para o curso noturno. Há a opção do curso feito
exclusivamente aos sábados, neste caso
com duração de dez meses. Quase como
um cursinho. Na sala de aula sentados as
carteiras, um mix bem variado de alunos.
Um é comissário de bordo, outros dois
são profissionais de TI, há um motorista
de ambulância e um lutador de jiu jitso.
Uma aluna quer saber como é esse meio
profissional, outra já sabe, pois ela e outro
aluno fazem parte do quadro da própria
Aerogrips e estão frequentando as aulas
para somar mais conhecimento de causa.
Há até a ilustre presença de um diretor de
companhia aérea. Paulo Sérgio Kakinoff
recentemente nomeado como presiden-

ONDEACHAR
Harpia Flight Academy
www.harpiafa.com.br
tel.: (11) 3044 4152 / 3044 0178
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O sonho de todos os alunos no topo da
p gina. Poder comandar uma aeronave por
meios pr prios. En uanto o momento não
chega muita teoria aprendida todos os dias.

te da Gol resolveu fazer o curso para piloto privado. Administrar seu tempo pessoal para dar espaço as aulas e à rotina da
companhia aérea chega a ser um caso à
parte. De qualquer forma, esse aprendizado vai no mínimo lhe mostrar uma aviação diferente daquele cotidiano de companhia aérea e todos os problemas de
mercado. Pode ser que alí na carteira do
lado, esteja sendo formado um presidente de companhia aérea que goste da aviação. E curioso, se tirar o exemplo da classe,
chega a ser surpreendente a variação de
perfis das pessoas que estão fazendo o
curso. A maioria, vê e faz o curso como
uma segunda ou terceira opção profissional, talvez de vida. Surpresas, deslumbramentos à parte, um bocado diferente
do que se via há 30 anos. Hoje a aviação
é para todos e não estamos falando de
promoção de passagens na internet. De
certa forma, culpa da mídia, por mostrar
que esse mercado está bombando e de
uma visão sobre a aviação que chega a
dar calafrios aos mais puristas. Essa profissão está chamando a atenção mais pelo
seu lado comercial, pelo valor registrado
nos holerites. Todavia, quem sabe tendo
uma formação que agregue a finesse do
assunto faça com que esse povo se torne
antes de tudo, grandes aviadores. g

O ar livre
também é
um ótimo
negócio.
A agenda cheia, reuniões, portas fechadas e o
ar-condicionado já são rotina. Mas a liberdade
também pode ser.
Com mais de 30 anos de história, somos uma das
mais tradicionais escolas de paraquedismo do Brasil
graças à marcante atuação da Equipe Azul do Vento
em competições e quebras de recorde.
Nossa excelente infraestrutura, equipamentos
próprios e instrutores experientes são fundamentais
para que o salto de paraquedas seja a genuína
expressão de liberdade.

/AzulDoVentoParaquedismo
Aeroporto Municipal de São João da Boa Vista/SP
Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP 344), Km 219
(19) 3246-0455

@AzuldoVento1

www.azuldovento.com.br

Paraquedismo como esporte, lazer ou diversão, em todas as suas modalidades, envolve risco pela própria natureza da atividade. Mesmo quando praticado dentro das rígidas normas da Confederação Brasileira de Paraquedismo, podem provocar acidentes e causar lesões irreversíveis, até mesmo a morte em seus participantes.

produto

FOTOS: MARCIO JUMPEI - MAKE UP: REGINA ANZZELOTTI / OPA AGÊNCIA
MODELOS: FERNANDA TORINO / GABRIELA APARECIDA DE CARVALHO

OLHO

VIVO

CANTOS EXTERNOS DA PÁLPEBRA MÓVEL
COM SOMBRA EM PÓ STEIN COR 14 TURMALINA - R$ 25,00
CANTOS INTERNOS DA PÁLPEBRA MÓVEL COM SOMBRA EM PÓ COR 12
JADE E MAIS SOMBRA GLITTER STEIN COR 06 CRISTAL - R$ 25,00

produto

ACABAMENTO ESFUMAÇADO
SOBRE DELINEADOR PRETO EM
TODA PÁLPEBRA COM SOMBRA EM
PÓ STEIN COR 16 ÂMBAR. - R$ 25,00

ONDEACHAR

ACABAMENTO SOBRE DELINEADOR PRETO COM
SOMBRA GLITTER STEIN COR 05 ONIX - R$ 25,00

Stein Make Up
Tel.: (55) 3537 2097
www.steinmakeup.com.br
Agência Opa
Tel.: (11) 2503 3414 / (11) 3171 0401
www.pinkmgt.com.br

produto

MARCA

HISTÓRICA
Dizem que os ingleses em situações
extremas, param tudo, tomam uma
xícara de chá, respiram e para assim,
retomar o controle da situação. Deve
ter sido isso que as cabeças da Triumph
planejaram, depois de anos vendo a administração da sua marca no Brasil sofrer
altos e muitos baixos. O Grupo Izzo, que
representava essa marca de motos como
também um dia a Harley Davidson, Ducati e KTM, para os seus clientes nunca
foi unanimidade como provedor de bom
atendimento, e aliado a essa condição
estão as atuais oportunidades do mercado brasileiro, bem melhores que o do Velho Continente. Sendo assim os ingleses
resolveram cuidar de sua vida por meios
próprios fincando raízes em solo brasileiro. Para começar alinharam a montagem de três modelos em sua fábrica

TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI E STEPHAN SOLON / TRIUMPH

produto

A gama do catálogo é vasta e para
todos os gostos. O motor de três cilindros
é marca registrada da Triumph, essa
arquitetura e os conceitos diferenciados
chamam a atenção por onde passa.

em Manaus (AM), vão importar outros
três e começaram a abrir suas lojas. A
primeira em São Paulo, foi inaugurada
no dia 10 de novembro e até 2014 eles
esperam ter 12 pontos de venda no
país. A meta é de comercializar 2.000
motocicletas por ano inicialmente, o
que posicionará a subsidiária brasileira
na sexta posição entre todas as Triumph espalhadas pelo planeta com 6%
de market share. Um desejo meio que
interno é a de passar a matriz em termos de vendas. Do catálogo brasileiro
a gama começa na clássica Boneville
T100 (R$ 29.900,00), passa pela Tiger
800XC (R$ 39.900,00), Speed Triple
(R$ 42.900,00), Thunderbird Storm (R$
49.900,00), Tiger Explorer (R$ 62.900,00)
e Rocket III (R$ 69.900,00). Haverá também a Daytona 675 e a Street Triple
que também serão fabricadas por aqui
em 2013 já na versão recentemente
apresentada no Salão de Colônia. Na
apresentação oficial, um dos principais
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pontos abordados foi a da assistência
pós venda. Estão escaldados. Mostraram o centro de logística em Louveira
(SP), disseram que os clientes vão contar com planos de seguros da Mapfre,
financiamento do banco Alpha e assistência técnica 24h Europa-Assistance.
Um centro de treinamento também
deve ser montado. Na apresentação foi
feita uma degustação dos seus produtos. E teve modelo para todos os gostos. Esportiva naked, fora de estrada de
grande e médio porte, clássica ou um
porta aviões de duas rodas e torque de
caminhonete. Tanto faz, a marca deve
cair no gosto do freguês. Demos algumas voltas no lombo da Boneville T100.
Clássica e que entrega prazer na exata inversa proporção do preço pedido
por ela. É de ficar com uma pelo resto
da vida, seu desenho nunca vai sair de
moda e funciona como um relógio na
Essa imagem acima é a que o
diretor da Triumph, Paul Stroud, quer
ver pelas ruas e estradas do Brasil.
Muita moto da marca que representa
reunidas para bons momentos.

cidade. Leve e confortável, tem uma
boa geometria entre banco, pedaleira e guidão para você passar horas no
seu lombo sem reclamar. E ainda faz
curvas de modo satisfatório. Talvez os
freios da unidade cedida estivessem
um tanto borrachudos. E se você achar
que 65cv para uma moto de 865cc que
pesa 230kg seja muito pouco, dá para
dizer que a vida se for levada mais na
maciota vai lhe apresentar um outro
tipo de paisagem, um outro modo de
encarar os estresses do cotidiano. Deixe os cachorros loucos passarem por
você. A cerveja estará lhe esperando
da mesma forma no balcão do boteco
de destino. Na outra ponta do evento,
outra proposta completamente diferente. A Tiger Explorer foi feita mirando
a BMW 1.200GS referência em termos
de motos quando você quer ir para o
fim do mundo. Se um dia você desejar
sair de casa e ir para o Botswana essas
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produto

motos são a escolha certa. O motor de
três cilindros de 137cv entrega um torque infinito de 121Nm. Sistema Ride by
Wire, controle de tração com múltiplos
níveis de ajuste e intervalos de revisões
de 16.00km e a promessa de ser tão inquebrável quanto o produto alemão.
O motor triclíndrico também foi uma
grata surpresa para quem achava que
poderia ter comportamentos mais ríspido que um tetracilíndrico. O torque
chega a baixos giros com vigor. Na
pista travada de asfalto, fizemos um
trecho toda em sexta para ver a saúde
dessa Explorer. E acredite, mesmo com
saídas de curvas em baixa velocidade, a

A Boneville T100 al m de cl ssica o
modelo de entrada da marca. Pelo preço
e pelo ue entrega vai fazer sucesso.

OS INGLESES QUEREM MOSTRAR COMO
SE FAZ MOTOS DE VERDADE, COM ESPÍRITO
E ESTILO BEM CARACTERÍSTICOS

ONDEACHAR
Triumph
www.triumphmotorcycles.com.br
SAC
sac@triumph.co.uk
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cerca de 40km/h ela retomava que era
uma beleza para sem reclamar, atingir
os 150km/h. Diversão pura. A mesma
qualidade que foi vista na Tiger 800XC,
páreo duro para a BMW F800GS de dois
cilindros paralelos. Deve vender bem
já que o seu preço é inferior ao pedido
pela marca alemã (R$ 42.900,00) e nos
poucos momentos em contato coma
moto inglesa, essa se mostrou dona de
uma ciclística bem afinada, posição de
pilotagem perfeita para encarar qualquer grande centro ou terreno fora de
estrada. Vão dar o que falar esses modelos, principalmente agora que se espera um adequado apoio ao seu cliente. g

mercado

RESGATE
INTERNACIONAL
Parece até cena de filme dos Thunderbirds,
aqueles das marionetes que com suas engenhocas ultraprafrentex, faziam todo tipo de
resgate em torno do planeta. Mas aqui não há trilha
sonora impactante, o ritmo não é alucinante e o calor, é deixar o mais carioca desanimado. Foi uma demonstração do Recovery Team da TAM, a equipe feita de voluntários é a responsável em fazer remoções
de aeronaves acidentadas e não só da companhia.

TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI E DIVULGAÇÃO

Se você lembra do MD-11 que quebrou o trem de
pouso em Campinas em 13 de outubro, deixando o
aeroporto de Viracopos parado por dois dias e gerou
a maior dor de cabeça nos passageiros de 500 voos
cancelados, a maioria da Azul, vai saber agora o que
esse grupo especializado fez para solucionar o caso.
O avião da Centurion estava chegando ao aeroporto
às 19h55 e na hora de abandonar a pista teve uma
falência do trem de pouso principal esquerdo geran-
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do danos graves e a impedindo de continuar o taxiamento. A pista foi considerada
impraticável, quem estava no chão não
pode decolar, quem estava em voo teve
que alternar o pouso. Minutos depois o telefone já tocava no centro de manutenção
da TAM em São Carlos, era o pedido para
que a empresa aérea disponibilizasse o seu
Recovery Team. A TAM desde 2011 é a única que tem esse tipo de equipamentos na
América Latina, anteriormente a Varig era
quem disponibilizava tal serviço, inclusive
esses equipamentos foram usados no acidente do 737 da Gol que caiu no norte do
país depois de bater em voo com o Legacy.
A TAM é membro de um grupo coordenado pela IATP – International Airlines Technical Pool, associação mundial sem fins

LEVANTAR, MOVER E RESGATAR UMA
AERONAVE É AÇÃO PARA POUCOS
lucrativos e que mantém uma cooperação
em as empresas aéreas de todo o mundo.
Boeing e Airbus também participam dessa
associação. Quem precisar pode solicitar
a ajuda. O kit de remoção da TAM é composto por colchões infláveis, macacos para
suporte após o levantamento do avião, tiras de alta capacidade para erguer grandes
pesos via guindaste e outros para o reboque de aeronaves. Também está na lista de
materiais os cabos de aço para a estabilização da aeronave, geradores pneumáticos e
todo tipo de ferramentas de corte, roupas
especiais para atendimentos em condições de neve ou terrenos alagados. Sergio
Novato, diretor da TAM e com longa carreira no setor, nos contou que um kit básico usado para trabalhos com aeronaves
de fuselagem estreita, de um só corredor
entre as poltronas, chega a pesar 13.600kg
e esse número pode ir até 25 toneladas se
levar em conta o padrão de equipamentos
exigidos numa operação para atender um
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jato de fuselagem larga. Com ele é possível
atender qualquer tipo de aeronave comercial atualmente em uso, inclusive os 747 e
A380. No time da TAM estão credenciados
24 profissionais, todos voluntários que podem prestar o serviço 24h. E com toda essa
estrutura, claro que a grande pergunta na
apresentação para a imprensa era do porquê a remoção do MD-11 demorara tanto
tempo. Alguns dados foram então passados para entender melhor o caso. Assim
que foram acionados, e inclusive, quando
o acidente ocorreu, a própria direção do
Recovery Team já previa que entrariam em
contato com eles e, portanto, começaram
a estabelecer a seleção de equipamentos.
Entretanto, despachar 25 toneladas de material não é tão rápido assim. Pode levar de
6 a 12 horas. E chegando lá viram que o
caso era mais sério do que se imaginava.
Tinham que desembarcar a carga de 67
toneladas que estava dentro de uma aeronave tombada, para ajudar, foi pedido que
as 19 toneladas de combustível remanescentes na aeronave fossem retiradas, mas a
Centurion estava com receio de energizar
o MD-11 para fazer as bombas dos tanques
de combustível funcionarem, a turbina esquerda danificada com o choque no solo,
poderia cair de vez no momento em que
a aeronave fosse levantada e a condição

do trem de pouso era muito precária.
Tiveram que fazer duas tentativas de trabalhos. Na segunda, foram obrigados a
serrar o trem de pouso e apoiar o grande cargueiro numa base feita com uma
carreta de múltiplos eixos, pilhas de madeira e os colchões infláveis. Um dos objetivos dos trabalhos do Recovery Team é
de não danificar ainda mais a aeronave.
Uma cinta colocada no local errado, um
içamento feito de mau jeito ou um reboque brusco podem rasgar esses gigantes
em duas metades. Todos esses cuidados
determinaram então os quase dois dias
de fechamento do aeroporto. No relógio
do Novato, não foi um tempo tão grande
assim pela complexidade do caso. Há alguns anos eles tiveram que fazer a remoção de um A320 da TAM que havia saído
da pista em Florianópolis. Foi um trabalho
bem mais simples, puderam trocar o trem
de pouso da aeronave no local e mesmo
assim, foi preciso 20 horas para completar a missão. Em Viracopos, certamente
o prejuízo dos milhares de passageiros e
das companhias aéreas serviu de pressão.
A morosidade da administração do aeroporto em ativar todo o sistema também
repercutiu mal. Na miúda, um dos técnicos envolvidos naquele resgate, até nos

contou que devido à posição em que
estava o MD-11, bem que a torre do aeroporto poderia ter liberado as aeronaves a
decolar – vento permitindo – no sentido
contrário para fazer um traslado para outro aeroporto próximo e assim sanar em
parte o atendimento aos passageiros. A
própria condição da pista de taxiamento
que poderia ser usada para a retirada das
aeronaves, mas que estava com a sua homologação vencida, agravou todo o drama. O exemplo de Viracopos pode bem
servir de lição. O equipamento da TAM
está avaliado em cerca de US$ 2 milhões,
o custo de manutenção é irrisório, chega
a US$ 10 mil ao ano, dinheiro de pinga se
comparado aos valores de prejuízo que a
falta deles podem ocasionar. E no Brasil,
onde a maioria dos aeroportos contam
com apenas uma pista, faz muito mais
sentido que equipamentos desses estivessem disponíveis em cada um deles e
não somente ficar na dependência de um
único mantido por uma empresa aérea. g

Complexo mas que exige delicadeza.
O resgate mal feito pode acarretar mais
danos a aeronave acidentada.
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dia-a-dia da cachaça

TEXTO: MARCIO JUMPEI
FOTOS: MARCIO JUMPEI E ARQUIVO HELISUL

EM PLENA

ATIVIDADE

dia-a-dia da cachaça

Um trio de cadeiras, uma cômoda,
uma cuia de chimarrão. E tudo isso
na porta do hangar. Esse é o típico
escritório de um executivo que está
comemorando os 40 anos de sua empresa. Eloy Biesuz, 59 anos, é paranaense
de Francisco Beltrão, veio de família de
italianos da lavoura mas tinha o vírus da
aviação encubado nas veias. Não quis
saber da produção da terra, formou-se
na EAPC – Escola de Aperfeiçoamento
e Preparação de Aviacão Civil no aeroporto de Santos-Dumont (RJ). Foi voar
na Serviço Paranaense de Táxi Aéreo
entre 1976 e 1977, em 1978 entrou na
Votec para voar Navajo e foi transferido
para a base de Foz do Iguaçu, no aten-
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O começo de tudo, a frota original
numa época de economia bem diferente
da atual. Na página ao lado a segunda
geração da empresa em dois momentos.
No colo do pai e acompanhando
a assinatura de mais uma
compra de aeronave.

dimento ao início da Itaipu Binacional.
Na cidade das cataratas começou a sua
relação com os helicópteros, conheceu
o empresário Emílio Gatti que tinha o
Hotel Carimã e com outros dois sócios
fundou um táxi aéreo. Foi fazer táxi
aéreo de helicóptero, na base do entusiasmo, mal sabendo como se voava
uma máquina daquelas. Foi aprender a
voar asa rotativa em Nova Iguaçu (RJ).
O negócio não foi muito à frente pois
um acidente com uma das suas aeronaves nas buscas pelo presidente do

Bamerindus, que sofrera também um
acidente de avião, acendeu a luz amarela dos advogados de Gatti, que nunca
viram com bons olhos a empreitada e
pediram que ele saísse da sociedade.
Com isso, cotas compradas, o táxi aéreo ficou sob a total administração
do Eloy. Com o tempo, teve o contato
com Fernando Muniz de Souza, filho do
construtor aeronáutico Cássio Muniz
que lhe vendeu a Helisul, que um dia
já tinha sido do Grupo Tropical (VARIG)
e voava na mesma área. Juntou então
a frota de um Hugues 300B da antiga
empresa com o dono do hotel Carimã
e mais um outro Hugues 300 e dois Bell
47 da Helisul para começar a fazer seus
voos. O mercado de voos panorâmicos
nas cataratas estava garantido. Os dois
irmãos, Humberto e Celso também foram chamados para liderar a empresa.
Em 17 de janeiro de 1982 uma tragédia
fez a equipe da Helisul deixar de lado
o seu dia a dia dos voos panorâmicos
para atender as vítimas do desabamento da Ponte Presidente Roosevelt no salto de Sete Quedas, em Guaíra. O lugar,
composto de 19 cachoeiras agrupadas
em sete quedas (que tinham inclusive,
o recorde de maior volume de água do

mundo) e que iria desaparecer por conta da formação do Lago da Hidrelétrica
de Itaipu, estava recebendo um número recorde de visitantes. Com o acúmulo de pessoas a estrutura da ponte,
que já não vinha com uma manutenção
digna, ruiu matando 32 pessoas. Nessa
esbórnia toda estavam os helicópteros
da Helisul prestando socorro. A histórias de resgates são corriqueiras. O irmão Humberto fez uma operação para
salvar um grupo de engenheiros que
estava nas Cataratas de Iguaçu inspecionando uma passarela que acabou
ruindo, deixando-os isolados no meio
das quedas d’água. O trabalho com os
helicópteros serviu para mostrar que
sem o seu uso, todo o trabalho pode-
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muita gente e um acaba usando o helicóptero do vizinho, nem TAM nem Líder
tiveram tanto sucesso assim. Nos dias
atuais a Helisul volta as suas atenções
para a aviação de asa fixa, colocou na
frota um King Air B200 e um Learjet 45,
ambos capazes de fazer voos como UTI
Aérea. Vão prestar serviços para terceiros. Esses aviões estão somados à frota
de 45 helicópteros, sendo mais de 50%
de modelos Eurocopter, 40% de Bell,
mais dois AgustaWestland A109 e os
dois R-44 Newscopter. Frota está sendo
renovada e ampliada, neste ano foram
sete recebimentos e num futuro próximo os Bell JetRanger deverão ser substituídos. O helicóptero da Bell apesar de
bom, não está sendo tão eficiente, saiu
de linha, leva poucos passageiros e seu
custo benefício chega a ser muito próximo de um Helibras Esquilo ou de um

O MAIOR TÁXI AÉREO DE HELICÓPTEROS DO PAÍS
NÃO SE MANTÉM PAIRADO SOBRE SEUS LOUROS

A especialização sempre foi o foco
da companhia paranaense. Sempre
fazendo trabalhos ue ningu m faz.

ria ser muito mais trabalhosa e infinitamente mais arriscada. Alpinistas,
banhistas, vira e mexe há algum grupo
que acaba precisando do apoio aéreo.
Entre uma história ou outra de resgates,
a Helisul ia crescendo. Foram ao Rio de
Janeiro, montaram uma nova empresa
lá fazendo voos panorâmicos saindo de
bases na lagoa Rodrigo de Freitas, no
Morro da Urca e Mirante Dona Marta.
No Rio também foram pioneiros, pois
o costume de usar um táxi aéreo de
helicópteros não existia, mas viram o
filão a ser aproveitado. Por incrível que
pareça, a paisagem da Cidade Maravilhosa era pouco explorada. Essa coisa
de aproveitar nichos sempre foi uma
política de trabalho da Helisul. A empresa se especializou em atender autarquias como polícias civis e militares,
corporações de bombeiros, setores da
casa Civil de diversos estados e órgãos
como o Ibama. Sempre fornecendo
aparelhos, manutenção e treinamento.
Há 23 anos ela mantém parcerias com
o governo estadual de Santa Catarina,
o irmão Humberto fica lotado direta-
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Bell 407. A Helisul até anda fazendo experiências com o uso do EC130B4 para
ver se estimula a Helibras a fabricá-lo
no Brasil e assim enquadrá-lo como o
Esquilo, que sendo um produto nacional tem o benefício de ser financiado
por meios de planos do BNDES mais baratos ou deixar seus custos de financiamentos em padrões mais próximos dos
oferecidos pela Bell. Essa administração
de frota e frentes força a Helisul a olhar
para o futuro e definitivamente deixar
o padrão de empresa familiar para algo
mais profissional. No atual dia a dia,
uma das filhas, a Raphaela (fruto do pri-

mente em Florianópolis, enquanto o
Eloy fica em Curitiba e o Celso fica em
Foz do Iguaçu. Mas os braços da companhia vão até Belém, Maranhão, Mato
Grosso entre tantos lugares. A Helisul é
dona dos Globocop que voam em São
Paulo e no Rio de Janeiro, tem inclusive dois Robinson R-44 que ficam em
prontidão caso aconteça alguma falha
com os Esquilo. Em São Paulo, o maior
mercado de helicópteros executivos
do mundo, curiosamente a atuação da
Helisul sempre foi tímida. Fizeram parte do começo do uso dessa máquina
pela Polícia Militar, tentaram colocar
um Sikorsky S-76 para prestar serviços
corporativos, mas segundo Eloy, nesse
mercado onde muita gente conhece
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meiro casamento e irmã de Mariana e
de mais outros dois meninos do segundo casamento) que cresceu no hangar,
tinha uma sala reservada para fazer lições de casa e o acompanhava em voos
de acrobacia, já tem esse perfil mais
executivo. Mestrados em gerenciamento de aviação foram feitos nos Estyados
Unidos em paralelo ao curso de piloto
comercial de helicóptero com direito à
carteira de voo por instrumento. Para o
Eloy isso não vai representar algum tipo
de aposentadoria, até mesmo porque
seu desejo é de viver dessa aviação até
o seu último dia. Mas ele sabe que para
sobreviver é necessário que um pensamento mais executivo seja implantado.
Quem sabe assim, ele possa ter tempo
para curtir as suas relíquias. Pretende
colocar um trem para andar na sua fazenda, um dia talvez possa colocar um
727 só para ficar admirando. Tanque de
guerra, bicicleta antiga ele já tem. Esses
brinquedos bem traduzem o que é essa
pessoa, um modelo das antigas, movido por paixões. Um dia, a TV pediu e
foi ele fazer um vídeo de wingwalking.
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No passado ou no presente a
Helisul manteve sempre uma e uipe
unida. Timaço para acertar atendimento,
pro ssionalismo e competência.

Andar na asa do avião em voo era coisa
que não existia por aqui e as imagens
poderiam ficar bacanas. Pegou o amigo Jorge Luiz Stocco que iria em cima
da asa do seu Boeing Stearman e decolaram para a demonstração. Subiram,
fizeram um tunô, mas logo à frente
existia um fio de alta tensão que estava a 120m do chão e com o espaço de
320m entre dois postes. Não teve jeito,
o Stearman se enroscou no fio. A dupla,
ou melhor o trio, arrastou 13 postes até
que o avião não conseguir mais voar
e acabar caindo. Cidades ficaram sem
luz, Eloy e Stocco ficaram duas horas
presos nas ferragens e seis meses morando em tudo quanto é tipo de hospital. Nem por isso a aviação deixou a
vida de nenhum dos dois. Se não fosse
o retiro hospitalar, certamente ambos
estariam de volta ao voo no mesmo dia
e isso entre uma reunião e outra. Esse
entusiasmo que mistura a pessoa com
a empresa, e faz parte da vida de ambos, está meio que acabando no mercado, o que torna essa família que toca
a Helisul, meio que insubstituível. g
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galeria
A Nikon D3200 é mais recente opção entre as câmeras reflex digitais
de entrada e mesmo sendo básica tem um sensor de 24.2mp e aind
apor cima o sensor é do tipo full frame. Qualidade garantida nas
fotos. Outra novidade para essa câmera é a sua capacidade de transmitir
arquivos via wi-fi (opcional) que podem ser trabalhados posteriormente
em tablets e smartphones através de um aplicativo próprio da Nikon.
Ela também pode fazer vídeos em Full HD, possui efeitos de filtros já
embutidos. Com uma lente 18-55mm 3.5-4.5 VR DX a Nikon D3200 está
saindo R$ 3.200,00 na Angel. Esse conjunto é o que vocie sonha por
exemplo, quandos e depara com uma cena como esta, vista em Ilhabela. A
amplitude do quadro e a qualidade de imagem são fundamentais para captar
toda a delicadeza do manto de nuvens orográficas que recobre a ilha. g

Angel Equipamentos Fotográficos
Rua 7 de Abril, 125, loja 29-31
Centro – São Paulo – SP – 01043-000
Tel.: (11) 3257-3498 e 3259-5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

Chocolate suíço em todos os voos!
Você também não adora clichês?
Além do chocolate, por que também não experimentar outras qualidades que
você sempre espera dos suíços? Voando SWISS você encontra um serviço de
bordo atencioso, entretenimento on-demand com vídeos individuais e ótimas
conexões para 48 destinos em toda a Europa. Para reservas e informações
sobre nossos voos diários non-stop entre São Paulo e Zurique e todos os
nossos destinos, contate seu agente de viagens preferido, ligue 11 4700-1543
ou visite-nos em swiss.com
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DE MOTO A MITO
EM

Controle TCS
de tração
com 6 níveis
de regulagem.

182cv, 16v
e 4 cilindros
em linha
e exclusivo
sistema
Crossplane.

SEGUNDOS.

YAMAHA
BORN FROM MOTO GP
Freio a disco
dianteiro de
310 mm com
2 pinças Brembo.

Respeite os limites de velocidade.

Novo conjunto
óptico em LED.

www.facebook.com/yamahamotorbrasil
www.twitter.com/yamahamotorbra

As motocicletas Yamaha estão em conformidade com o Promot - Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares. Sistema de Gestão de Qualidade. Certificado pela DQS de acordo com ISO 9001: 2000. N° de registro: 003841QM. Capacete, óculos de proteção e espelhos retrovisores
são equipamentos obrigatórios. SAC Yamaha Motor: (11) 2431-6500 / sac@yamaha-motor.com.br. SAC Banco Yamaha: 0800-774-8283 / sac.banco@yamaha-motor.com.br. Caso necessário, ligue para Ouvidoria: 0800-774-9000 / ouvidoria@yamaha-motor.com.br. De 0 a 100 km/h em 2,7 segundos.

