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Cirrus SR22-G5 Grand
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CENA DE

FIM DE DIA
Da janela, a boa vista do baixio que leva São Paulo até
a sua zona norte e ao sopé da Serra da Cantareira. A luz
desse outono está impagável no final da tarde com seus
fachos de luz alongados. Bom para acompanhar um cálice
de Porto. Parece até aquele momento de espera no embarque no aeroporto, quando não se tem e nem se pode fazer muita
coisa além de ficar olhando a movimentação do aeroporto. Se estiver ao alcance, um bom copo vale a pena. Não sei se há bebida
de aeroporto. Houve um fase na qual botei na cabeça que antes
do embarque o legal mesmo era tomar um ou dois Dry Martini. E
comparava o que bebia aos outros sorvidos em outros aeroportos. A bordo era sempre vinho e mais um Drambuie para apagar,
mas no terminal, a mistura de vermute seco e gim era o que havia
de melhor. Dava uma certa elegância mesmo nesses tempos de
companhias de passagens baratas que mais parecem ônibus e
terminais sem um bar decente, só com lanchonetes que servem
salgados de muita massa, pouco gosto e preço estratosférico. Não
sei se é certo, pensamento exclusivista, mas viajar de avião tinha
uma graça maior tempos atrás. Numa época em que as pessoas
estranhavam se você fosse embarcar de moleton. Melhor deixar
para lá, e não estragar o momento do Porto ao final do dia. g
Marcio Jumpei - Editor chefe
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A versatilidade do helicóptero é a nossa fonte de inspiração quando a National
Freight é contratada para fazer o transporte de uma aeronave dessas, seja em
processos de importação como de exportação. O nosso trabalho e cuidado vai
desde o conhecimento do mercado, a disponibilidade da melhor mão de obra
qualificada a segurança e agilização de todas as etapas do processo. E tanto faz se a
sua opção é pelo transporte marítimo, terreste ou aéreo, a National Freight está há
19 anos trabalhando e oferecendo a melhor solução para trazer os seus desejos até
você. Conte com a Experiência!

Rua Tirso Martins, 100 - 4o andar - Cj. 408 - Vila Mariana - 041020-050 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 5539-1819 / Fax (11) 5082-3600 - www.nationalfreight.com.br
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ensaio em voo

Texto: Edmundo Reis
Fotos: Marcio Jumpei

sem nada

aparente
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ensaio em voo

um trabalho de engenharia para suportar
esse trabalho extra. Em primeiro lugar o
paraquedas balístico foi todo modificado, com maior área. A estrutura geral dos
trens de pouso também foi reforçada. E se
você estiver perguntando como o avião
com o mesmo motor e estrutura mais
reforçada consegue voar com mais carga
a bordo, a resposta está basicamente em
velocidade. O G5 teve sua velocidade de
decolagem aumentada de 70 nós para
80 nós. Aí está uma parte do segredo da
coisa, apesar de ter que aumentar a velo-

então os flapes. Se nos modelos anteriores os flapes podiam ser baixados no
máximo a 32º, agora eles vão até 35,5º, o
que garantiu mais eficiência em velocidades mais baixas e carregando o tal peso
superior que agora ele pode levar. E aí
você pode analisar esse ponto em cima
outro parâmetro. Como todo o sistema
de links que sustentam os flapes também
mereceu reforço, o limite da velocidade
de aproximação com esses dispositivos
hipersustentadores totalmente abaixados
pode ser elevada de 119nós para 150nós,

A constante renovação tem sido
			 a receita do sucesso desse avião

O painel do Cirrus SR22-G5 mantém
o mesmo padrão mas os seus sistemas
oferecem mais recursos. Nesta versão
as luzes de ponta de asa são em LED.

O departamento de engenharia da
Cirrus em Duluth deve ser histérico.
Tanto faz se existe uma crise financeira global que derrubou as vendas
de aeronaves, em grande parte nos
mercados onde a Cirrus compete,
de tempos em tempos, eles aparecem com alguma novidade. Refresca o nome, faz marketing, além de
sempre atualizar o produto. Depois
de lançar a versão com cinco assentos,
eles lançaram a quinta geração do SR22.
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cidade de decolagem, a distância de pista
necessária pouco mudou. Os flapes do G5
tiveram sua atuação repensada pois havia
a necessidade de manter a velocidade de
estol em 60 nós com flapes configurados
em padrão de aproximação. Requerimento de certificação do FAA para qualquer
monomotor. Você poderia conseguir isso
mudando o projeto das asas, mas a Cirrus
preferiu não mexer nesse item mudando

um ganho de cerca de 50%, facilitando as
operações em terminais muitos congestionadas de aeronaves de alta performance. Há outro detalhe. O Cirrus é um avião
que nem sempre desembala muito facilmente. Os pilotos com pouca experiência
no modelo durante os procedimentos de
pouso, poderiam judiar um tanto demais
da máquina, querendo matar a velocidade somente na base da redução do motor

Os trabalhos foram feitos para ganhar
no peso máximo de decolagem. E isso
sem mexer na motorização e nem na
hélice. O Cirrus SR22-G5 foi certificado
podendo levar mais 200lbs a bordo, isso
significa 91kg ou o peso de um adulto.
Mas não ache que foi possível colocar seis pessoas a bordo de um Cirrus.
Eles até já tinham antes conseguido
uma brecha para poder acomodar um
terceiro ocupante na parte traseira da
cabine. O que se deve levar em consideração é que agora você vai poder levar
os 5 passageiros, encher os tanques de
combustível, lotar o bagageiro e ainda
ser capaz de cumprir etapas de voo de
até 2 mil quilômetros (com as reservas
legais autonomia) ou ter uma autonomia de até 7 horas. Não vai precisar ficar
fazendo contas do que vai ter que deixar para trás ou cálculos de peso e balanceamento. Se ganhou a capacidade
de levar mais peso, o SR22-G5 teve todo
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Agora sem fazer contas. O SR22-G5
permite levar total capacidade de
combustível, bagageiro e ocupantes.

e cometendo uma refrigeração em excesso para poder se encaixar nas velocidades
mais baixas de extensão de flapes dos
modelos mais antigos. Com a nova configuração essa administração ficou mais
fácil. No final das contas, o Cirrus SR22-G5
continua voando da mesma forma. Foi
tudo feito para que operacionalmente, ele
ficasse do jeito que estava. Esteticamente
não existe nenhuma mudança aparente.
E mais um detalhe, no motor Continental
TCM IO-550-N de 310hp, para não dizer
que não foi feito nada, agora possui um
TBO, o intervalo entre as revisões gerais,
de 2.200horas ou dependendo do modo
de operação, esse limite chega a 2.400 horas. Para o mercado brasileiro, a Cirrus ouviu os pedidos do seu representante local
e preparou uma configuração especial.
Assim, no catálogo da Cirrus brasileira há
o SR22-G5 Grand, coisa que eles não tem
lá. Esta versão é basicamente uma opção
intermediária entre o SR22 Compass, mais
básico e o GTS topo de linha. O SR22-G5
Grand vem com interior semelhante ao
do GTS com quatro opções de cores (no
GTS chega a 12 opções), a pintura externa tem seis combinações diferentes e de
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O interior do SR22-G5 Grand é
equivalente a versão topo de linha
GTS. A pintura possui padrão
exclusivo para o mercado brasileiro.

desenho exclusivo, há detalhes como as
soleiras na base das portas, as saídas do ar
condicionado niqueladas e a nomenclatura Grand estampada em diversos pontos. O ar condicionado é de série e há o
piloto automático Garmin GFC 700. O Cirrus SR22-G5 Grand possui o Global Connect, sistema de telefonia que possibilita
a chamada mesmo durante o voo. Por ele
você pode trocar SMS e receber dados de
meteorologia como o METAR, TAF e dados
de vento de altitude. Está prometido para
ainda neste ano a possibilidade do sistema mostrar nas telas do painel, fotos de
satélite. Nos Estados Unidos este serviço
oferece novas imagens a cada seis minutos. O avião também é equipado com o
ESP, sistema eletrônico de estabilidade. É
um dispositivo de segurança. Caso você
incline mais de 45º numa curva, cabre ou
cometa alguma picada além do desejado
e que possa comprometer a segurança
do voo, esse Cirrus vai lhe alertar e dependendo da situação vai comandar uma
correção para sair dessa situação. Um
exemplo, se você começa uma subida e
a velocidade baixa muito do que poderia

ser ideal, o avião vai fazer o nariz descer
para não correr o perigo de um estol inadvertido. Mesmo assim ele pode ser sobrepujado e até desligado. O Cirrus SR22-G5
Grand foi apresentado com um preço
promocional de US$ 746.475,00 e planos
de leasing com entrada de R$ 304.562,00
mais 96 parcelas de R$ 15.838,00. Esse
plano está valendo até 01 de setembro de
2013. Com um valor de US$ 256,00 estimado pela hora de voo (levando em consideração que o avião voe uma média de
200h/ano e o proprietário seja o piloto), o
custo geral mensal para ter um Cirrus deste modelo chega a US$ 4.300,00 ao mês.
A garantia também recebeu uma extensão, passou de dois para 3 anos. A versão
Grand foi uma idéia para conseguir
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DESIGN. PERFORMANCE. LUXO

O conjunto de trem de pouso foi
reforçado para aguentar o novo peso
máximo de decolagem superior. O
CAPS, paraquedas balístico também
teve o seu desenho modificado pelo
mesmo motivo.

alavancar as metas de vendas da Cirrus
no Brasil que em 2013 está estipulado em
30 aeronaves e o representante aqui nos
disse que já atingiu 80% desta meta. E o
mais interessante, a maioria das entregas
sai do tradicional eixo Rio - São Paulo –
Belo Horizonte. Dos dez primeiros aviões
entregues em 2013, apenas dois ficaram
no estado de São Paulo, o restante seguiu
para as Regiões norte, nordeste, sul e oeste. Alguns desses proprietários estão trocando de aeronave, mas há muita gente
nova entrando no mercado. E para esse,
a estratégia da Cirrus em lançar um modelo ou versão basicamente a cada dois
anos ou menos, os coloca num cenário
que eles reconhecem muito bem, a dos
carros. É um formato que eles estão acostumados. Ou seja eles saem dos seus carros e entram no mundo da aviação num
ambiente que lhes é familiar. g

FICHA
TéCNICA

Photo by: Jessica Ambats
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CARREGUE TUDO, VOE LONGE.

Cirrus SR22-G5 Grand
Fabricante: Cirrus Aircraft
Motorização: Continental IO-550N
de 310hp
Capacidade: 1 piloto + 4 passageiros
Envergadura: 7,62m
Comprimento: 7,80m
Velocidade máxima de cruzeiro:
183 nós
Distância de decolagem com obstáculo de 50m: 535m
Distância de pouso: 359m
Teto máximo operacional:
17.500 pés

Cruzeiro Máx. :
325 KTAS / 602 km/h

Tempo de subida
SL ao FL280 :
13.5 Min

Payload c/ tanques
cheios:
530 kg

Alcance Máx. :
1.628 nm / 3.015 km

ondeachar
Cirrus Brasil
Tel.: (11) 4582 6144
www.plane.net.br

Tel:11-2171-9289
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turismo

a costela
dos deuses
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Texto: Eduardo Baskertin
Fotos: Marcio Jumpei

turismo

as carnes assadas em longo tempo do
Osmar forma criando legiões de fãs. Os
amigos visitavam a serralheria que ele
mantinha no bairro Vila Santana, mas
não vinham para ver as prateleiras que
ele montava, era mesmo para dar um
beliscadas nas costelas preparadas em
baixa temperatura. Surgiu o negócio e
a receita foi sendo apurada. Dos dois
dias que eram necessários antes, hoje
tudo é feito em 36horas. As peças de
costela bovina, ponta de agulha, que
começa no meio do peito do boi e vai
até o contra filé, chegam pesando em
média 14 ou 15kg e quando prontas
pesam de 6 a 7 kg. O tempero é somente sal grosso, não tanto para salgar, mas para selar a carne e reter os líquidos deixando tudo mais suculento.
E com um detalhe, os churrasqueiros
de plantão geralmente furam a carne,
no Costela isso não é feito, preservando a aponerose, membrana que fica
logo abaixo do matambre servindo
também para reter os sumos da carne.
Osmar construiu tudo onde era a garagem da sua casa e a serralheria, ele
inclusive ainda mora no mesmo lugar.
A fachada é simples, do mesmo jeito

a costela aqui ganha tratamento de carne
de primeiro corte. é a magia da gastronomia
Bruno e Miguel estão à mesa já faz
alguns bons minutos em silêncio,
mas não era tédio. Os dois da banda Biquini Cavadão estavam em
Sorocaba para fazer um show na
madrugada. Na hora do almoço, o
silêncio, quase reverência, chancelava
a maravilha gastronômica à disposição
deles. Com quase vinte anos de portas abertas, o Costela é o Nome virou
referência de Sorocaba. A Manchester
Paulista bem que merece, o lugar não
preza por ter alguma coisa de extraordinário em termos de turismo. Não é
um destino que vem à cabeça das pessoas quando querem passar o tempo
das férias ou de um final de semana
prolongado. Cidade de bom comércio
e indústria. Cresceu trocando o setor
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que é o salão do restaurante, numa rua
simples, basicamente de residências.
Nele estão também os 64 fornos que
trabalham com pouco carvão. A temperatura em cada um dos fornos é baixa, varia de 50 a 70ºC e as carnes vão
assim, defumando levemente. Quando
cada peça é tirada do forno começa
um verdadeiro ritual. E sem cortes a
carne vai sendo desnudada. O matambre sai primeiro, fatiado tão fino como
um carpaccio é uma entrada perfeita a
ser acompanhada de cerveja ou cachaça. Em seguida é retirada a gordura e a
tal película que preservou toda a umidade na carne. Tudo sai como se fosse
manteiga derretida e depois disso, as
fibras da carne se mostram perfeitas,
cozidas e num tom de vinho denso.
Estão tão macias que você as remove
com um palito de dentes. Faz parte da
No salão ninguém resiste as delícias
de uma carne leve, suculenta e que
basicamente, desmancha na boca.

têxtil, que deu o apelido de inspiração
britânica, pela siderurgia, maquinário,
produção de cimento. Na década de
70 apareceu a Faço, Fábrica de Aço
Paulista, primeira indústria. E por lá
passava a Estrada de Ferro Sorocabana.
Para casar bem, as moças deveriam escolher algum ferroviário ou um guarda
civil. Hoje a história é outra, as pessoas para casar pensam de outra forma.
Mas para os bons de garfo há um lugar a ser visitado. A receita começou
há cerca de 40 anos. Osmar Migliorini
via o pai, dono de uma olaria, preparar
os fornos e viu que dava para aproveitar para assar alguma carne usando
o mesmo calor para curar os tijolos.
A fórmula começou alí com 48 horas
de procedimentos. Os anos passaram
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Nada de cortes nesta carne. Macia como
manteiga é servida numa composição à
mesa que é coisa para profissionais.
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brincadeira dizer que você vai comer
no pauzinho do Osmar. Basicamente as carnes são separadas dos ossos
das costelas. Estão leves em termos de
gordura, apesar desse corte ter elevada adiposidade, mas com muito sabor.
Segundo o dono da casa, são 18 sabores em cada peça. Com um garfo é
possível destrinchar os nacos de carne
e enrolá-los como se fosse espaguete, aliás um dos nomes que eles usam
para diferenciar um corte de outro. O
restaurante serve o cliente por sistema
de rodízio, os acompanhamentos são
fartos e você deve ficar preparado para
sair bem cheio desse lugar. Linguiças
de carne bovina feitas na cidade vizinha de Jumirim acabam sendo um
bela surpresa, a costela assada ainda é
usada numa farofa e em pastéis, o torresmo é feito de pancetta e se quiser

há o feijão tropeiro, a polenta frita,
maionese de legumes, arroz, feijão,
salada, couve refogada e picles. Modestos de garfo não aguentam. No salão com 120 lugares não é difícil ouvir
avionês. O aeroporto de Sorocaba fica
a escassos 2,5km distante. Portanto,
fica fácil o acesso vindo de qualquer
ponto do país. O próprio Osmar já foi
convocado para levar as suas costelas
– as bovinas, não as humanas – para
serem servidas de um almoço de um
fazendeiro do Mato Groso. Embarcou
200kg de carne no avião do fazendeiro e rumou para o oeste do país. Enquanto todos se acabavam nas redes
depois da gulodice, ele foi pescar, que
ninguém é de ferro. Despachar suas
carnes por avião virou rotina. Até um
tempo atrás, elas iam quentes mesmo,
o Osmar usa um certo tipo de celofa

Osmar, na sua simplicidade peculiar,
mostra um dos 62 fornos à carvão que
usa para preparar as suas costelas
durante 36 horas.
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ne que mantém a temperatura do assado por várias horas. Hoje em dia, elas
vão resfriadas por normativa da ANAC.
Ter um pacote de 30kg emitindo calor
no porão da aeronave não era a coisa
mais racional a ter a bordo. Se o endereço do cliente for num raio de 200km
do restaurante, tudo vai por motoboy
e, desse modo sim, chegam quentes.
Uma boa peça chega a alimentar 10
pessoas, cada quilo de costela assada
sai por R$ 45,00 (com osso) ou R$ 85,00
(sem osso). Beth, mulher do Osmar já
faz 25 anos, deixou de ser vendedora
de butique em Sorocaba par fazer seus
doces. As compotas de figo, laranja e
abóbora vem com caldo com menos
açúcar, acabam ficando menos enjoativos e servem de arremedo de um almoço que se em geral leva uma média

Mapa de rotas

de 40 minutos para acontecer, deveria
mesmo ser um programa para a tarde
inteira. Afinal, nem vale a pena querer
acabar com todo esse ritual em minutos. Sentar à mesa e seguir degustando
cada parte das costelas por horas a fio
é mais sensato. Só não deseje agilidade após tanta esbórnia gastronômica.
Apesar de tão aparente leveza, esse
prato não é pouca coisa. Mas vale a
pena dar a partida no motor do seu
veículo, seja terrestre ou voador, para
dar uma chegada numa cidade sem
atrativos. Essa sugestão de destino é
para finalizar com um passar bem, é
o que você vai terá nessa costelaria. g

24 | mai • jun | 2013

Como chegar:
De carro, o caminho é simples, apesar
de não parecer. O lugar aparentemente
é escondido, num bairro estritamente
residencial. Mas o acesso principal de
Sorocaba é pela Castelinho, rodovia
que liga a cidade com Itu e dá acesso
à Rodovia Castelo Branco, que por
sua vez à capital paulista. Mas após o
final da Castelinho, o percurso é único
acessando a Avenida Dom Aguirre.
Logo ao entrar nesta avenida basta
dobrar na segunda esquina (onde há
um posto Shell) seguindo pela Avenida
Pereira da Silva que vai se transformar
na Rua Miguel Sutil após cruzar coma
Rua Aparecida. Basicamente uma
reta só até o número 797 que fica na
calcada esquerda.
Dica do piloto:
O aeroporto de Sorocaba,
Bertran Luiz Leupolz, (SDCO
23º28’58”S/047º29’11”W) possui
pista de 1.482m asfaltada e terminal
administrado pelo DAESP (tel.: 015
3223 3333). Funciona 24h e fica a
cerca de 2,5km do Costela é o nome.
A sugestão é marcar o traslado com um

taxista. A média no taxímetro é de R$
12,00 entre os dois endereços.
Onde ficar:
Se o sono bater em dose cavalar
depois de quilos de costela degustados
o jeito é seguir para algum hotel a
cidade. Sorocaba não possui nenhum
hotel de alto padrão. O caminho mais
confiável é optar pelas opções da
bandeira Ibis.
PReço:
Rodízio: R$ 59,90 por pessoa
Endereço:
Costela é o nome
Rua Miguel Sutil, 797
Tel.: (15) 3231 4387 / 3211 6736
www.costelaeonome.com.br
Funciona no almoço de terça à sextafeira das 11h00 às 15h00
E aos sábados e domingos das 11h00
às 16h00. Fecha nas segundas-feiras.
Jantar com reserva para grupos com o
mínimo de 30 pessoas.

Amplo leque
A Triumph trouxe ao Brasil mais dois modelos de média cilindrada que vão se
juntar ao belo catálogo das motos inglesas. E melhor, ambas são produzidas em
Manaus (AM). A Daytona 675R foi totalmente remodelada e ganhou 3cv no motor
de 3 cilindros, atingindo 128cv. O chassis é novo como também é o conjunto de
faróis, que aliado ao novo desenho da carenagem, dá um toque mais agressivo
ao modelo. No geral a 675R emagreceu 1kg chegando aos 184kg. Já a Street
Triple 675 também recebeu melhoramentos com relação ao modelo do ano
passado. O motor, também tricíndrico, entrega 85cv mais do suficientes para o
uso urbano. Para isso os engenheiro da Triumph concentraram os trabalhos no
desenvolvimento de um quadro totalmente novo com perfil de alumínio com
viga dupla e ligado a um subquadro traseiro de duas peças, fundido em alta
pressão. Ambos os modleos estarão disponíveis nas lojas a partir de junho e
vem equipadas com ABS de série.
Preço: Daytona 675 R: R$ 48.690,00
Street Triple 675: R$ 31.900,00
Triumph
www.triumphmotorcycles.com.br
sac@triumph.co.uk

Uniforme padrão
O TOP 3 em 1 da Fuller combina as funções de pó, base e corretivo
facial em um único produto. De fácil aplicação ele confere uma
aparência mais natural, diminui as rugas mais finas e corrige o
brilho excessivo da pele. Vem em tonalidades Claro, Médio e
Castanho.

Cabe tudo que você precisa
A bolsa shape sacola Carolina Herrera é feita
em tecido e está no tamanho certo para o
seu dia a dia, além de dar o perfeito charme
para completar o seu visual.

TOP 3 em 1 Pó, Base e Corretivo Facial
Preço sugerido: R$ 28,90
Tel.: (11) 3685-4094.
www.tupperware.com.br

Preço: R$ 1.840,00
CH – Carolina Herrera
Shopping Cidade Jardim
Tel.: (011) 3552 7777
www.carolinaherrera.com/ch/pt

De malas prontas
A Victorinox apresenta a nova coleção de malas adequadas tanto
para viagens longas como as mais curtas. A coleção CH-97 2.0 é toda
em nylon Tedeolon que garante maior resistência. Os modelos CH 20
e 25 vem com uma tira que permite acoplar uma bolsa de até 13,6kg
como a Outrider que vem com painel traseiro e alças almofadadas.
O modelo Alpineer possui um fecho em forma de U mais prático
para quem precisa acessar a mala com frequência. Ela e os modelos
CH20 e 25 vem com fecho de segurança que permite a inspeção por
fiscais de aeroporto sem danificá-la.
OUTRIDER
Disponível apenas na cor vinho.
Preço sugerido: R$ 299,00.
CH 20 e 25
Preço sugerido CH 20: R$ 850,00.
Preço sugerido CH 25: R$ 980,00.
ALPINEER
Disponível nas cores preta e vinho.
Preço sugerido: R$ 1.099,00.

Vinho único
A vinícola gaúcha Dunamis apresentou o primeiro
Merlot Branco do país. Elaborado sob a técnica Blanc
Noir, que separa o suco da uva evitando que a cor e
os taninos das cascas entrem em contato com a base
do vinho, a bebida se mostra leve e aromático.
Preço sugerido: R$ 44,90
Dunamis
Tel.: (53) 3243 1195
www.dunamisvinhos.com.br

Victorinox Travel Gear
Tel.: (11) 2166-7522

Luz da vida
O Vaso Cipó é mais uma peça lançada pela JP Ecodesign
com loja em Santo Antônio do Pinhal. O artista plástico e
artesão João Paulo criou a peça usando a técnica de papel
machê e fibra de bananeira.
Preço: R$ 420,00 (maior) R$ 320,00 ( menor)
JP Ecodesign
Rua Cônego Tomaz, 16 – Santo Antônio do Pinhal – SP
www.jpecodesign.com.br

Bang & Olufsen
O mais novo sistema de som BeoPlay A9 da Bong &
Olufsen é tudo o que se pode esperar da marca. Com
design provocativo, com conexão sem fio, entrega
um som exuberante fora o fato de virar um ícone na
decoração o da sua casa. Funciona com aparelhos
como iPod, iPhone ou qualquer outro com sistema
Android e vem com dois tweeters de 0,75 polegadas,
duas unidades de midrange, um woofer de 8
polegadas (160 W).
Preço: R$ 10.495,00
Bang&Olufsen
www.bang-olufsen.com
www.frattina.com.br

Combinando passo
a passo
A nova coleção outono inverno da
Sarah Chofakian recria o estilo de
sapatos, como o modelo Neimam,
perpetuados pela estilista italiana
Elsa Schiaparelli nos anos 30.
A ousadia vem nos detalhes
inusitados, mas extremamente
femininos, dedicados às mulheres
de personalidade marcante.
Preço: R$ 985,00
Sarah Chofakian
www.chofakian.com.br

Pronta para o desafio
Pelo tamanho você pode não dar nada pela JVC
Adixxion GC-XA1, mas essa câmera grava vídeo
em full HD em 1080p com 30qps (ou 720p a
60qps), tem sistema estabilizador de imagem,
zomm digital 5x e seu corpo à prova de choque
está preparado para resistir à quedas de até 2m. A
JVC também é submergível em profundidades de
até cerca de 5m.
Preco Angelfoto: R$ 1.580,00
Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257 3498 / 3259 5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

Todas as cores do mundo
A nova coleção Color da Frattina faz um passeio
pelos tons das pedras brasileiras reunindo peças
em água marinha, corais, safiras e kunzitas e
para arrematar o desenho é emoldurado por
diamantes dando um brilho extra as tonalidades
das jóias. O anel em ouro rosa com diamantes e
rubi vem com lapidação cabuchon e é de uma
elegância só.
Preço: sob consulta
Frattina
SAC 3062 3244
www.frattina.com.br

Showroom
Rua Visconde da Luz, 51 - Itaim - 55 11 2691.1781 / 2691.1782 / 2691.0001
comercial@garnus.com.br - www.garnus.com.br
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Texto: Edmundo Reis
Fotos: Marcio Jumpei
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mais caro, só é liberado para ser comercializado como equipamento de série de
aeronaves 0km e adaptações em alguns
modelos de Beech King Air. No Esquilo
B3e foram instaladas duas telas de 6,5 polegadas e nelas é possível a visualização
e gerenciamento de dados da aeronave e
de voo. Com a chegada do equipamento
digital, foram eliminadas as versões analógicas do velocímetro, altímetro, climb, os
giros de horizonte e direcional e o pau e
bola. Toda a parte elétrica e de instalação
foi desenvolvida em Itajubá. Claro, existe
o GPS, cartas de rotas e o sistema de visão sintética que permite visualizar tridimensionalmente a Região sobrevoada.
A suíte também pode receber o sistema
TAS – Traffic Advisory System que mostra
como está, em tempo real, a situação do
tráfego aéreo nas proximidades de onde
se está voando. Segundo a Helibras, todos
os AS 350B3e de versão executiva a partir
deste ano serão equipados com o painel
Garmim de série. As versões não executivas tem esses equipamento como opcional. O Esquilo B2 também pode ser opcionalmente equipado com o novo Garmim
G500H e, por enquanto, não há previsão
da mesma instalação no EC130B4, mas

A grande novidade está no painel. A
tecnologia digital facilitou o trabalho
dos pilotos e até proporcionou um
ganho de espaço para a instalação de
mais instrumentos.

Por essa ninguém esperava. Ou talvez sim. A Helibras lançou um painel
opcional para o AS350 Esquilo B3e
com uma suíte de aviônicos Garmin
G500H. A modificação foi totalmente
desenvolvida em Itajubá e a empresa é
a primeira do grupo Eurocopter a oferecer esse Certificado Suplementar de
Tipo. Não que a Helibras nunca tenha
desenvolvido nada que não fosse feito
primeiro pela matriz na Europa. Em épocas passadas ela já desenvolvera sistemas
de tiros para o mercado militar. Mas no
segmento civil essa é a primeira vez que
uma abordagem tão profunda é feita em
cima de um projeto. E ainda mais sendo
no Esquilo. Essa suíte de certa forma já é
bem conhecida no mercado de aviação
de asa fixa leve e experimental. Pululam
no segmento diversos modelos que usam
a mesma base de componentes, de Piper
Corisco à Inpaer Conquest, novos e usados. O G500 é uma grande alternativa
ao sistema G1000, que além de ser bem
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FICHA
TéCNICA
Helibras AS350B3e
Fabricante: Helibras (Eurocopter)
Preço: US$ 3,7 milhões (versão
executiva)
Motor: 1 Turbomeca Arriel 2D de
860shp
Capacidade: 1 piloto+6 passageiros
Diâmetro do rotor principal:
10,69m
Comprimento: 10,93m
Velocidade de cruzeiro: 139nós
Alcance máximo: 661km
Peso vazio: 1.250kg
Peso máximo de decolagem:
2.250kg
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há a previsão de um desenvolvimento
para o EC130T2 que deve chegar em breve ao mercado. Entrando na aeronave o
que se percebe é como a evolução dos
equipamentos fez que o espaço usado
no painel sobrasse cada vez mais. Nesse
exemplar das fotos, que foi o primeiro a
ser entregue, a aviônica ocupa somente
a metade direita do espaço da chapa disponível. Se o operador precisar, há muito
lugar para colocar outros equipamentos,
ou até alguma redundância, caso as operações sejam feitas com co-piloto. Para os
operadores de serviços parapúblicos, alí
pode ser instalado algum equipamento
de vigilância. Algo de vídeo talvez para
redes de TV. De qualquer forma, como em
qualquer aeronave que passa a usar um
painel digital, todo integrado, no lugar de

O aprimoramento vem de encontro
		 ao padrão de mercado mais exigente
um tradicional analógico, é notável a facilidade e de como tudo fica muito mais
funcional. Segundo os comandantes que
entrevistamos, melhorou a eficiência no
que tange as informações de voo e o melhor, tudo num ponto só. Acabou aquele
exercício de cheque cruzado de painel.
Sendo assim, em voos mais longos, ainda
mais tendo um bom piloto automático
disponível, sobra tempo para usufruir dos
outros sistemas que estão embutidos no
Garmim G500H como as cartas de aproximação ou de áreas. E a precisão da informação também melhorou. Se antes
num instrumento analógico você tinha
um dado por aproximação, por exemplo,
no velocímetro você via que estava a mais
ou menos 70 nós de velocidade, no Garmim sabe que está precisamente a 73nós.
Conversando com os pilotos que voavam
outros Esquilo B3 e que voam agora o
B3e, todos forma unânimes em dizer que
sobra potência no novo modelo. Agora o
helicóptero usa uma Turbomeca Arriel 2D
de 860shp sendo que a potencia máxima
continua é de 739shp. Com a nova moto-
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rização, a velocidade de cruzeiro aumentou em cerca de 5 a 10nós, dá para manter
folgadamente uma velocidade de 130135nós. O consumo aumentou um tanto,
deve chegar aos 190l/h ante os 180l/h do
Esquilo B3 Plus motorizado com uma Arriel 2B-1 de 847shp. Mas em voo, o consumo maior pode ser compensado com a
velocidade extra. O B3e também recebeu
um trabalho mais pesado de insonorização pois aparentemente é menos ruidoso
que outros Esquilo. No quesito custo, na
tabela de DMC, que contabiliza os custos
diretos de manutenção o valor a ser retirado do seu bolso a cada hora de voo do
B3e é de US$ 320,00. Mas o valor maior
a ser considerado é o do alinhamento do
produto com uma tendência tecnológica
No geral não houve
mudanças na base do projeto
do Esquilo B3e. O painel
Garmim vem de fábrica na
versão executiva, nas não
executivas, ele é oferecido
como equipamento opcional.

geral e principalmente a de mostrar a cada
dia, que a Helibras se prepara para o que
a Eurocopter pretende dela, um centro de
desenvolvimento capaz de tirar um novo
e completo helicóptero de uma folha de
papel em branco. g

ondeachar
Helibras
www.helibras.com.br
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Texto: Eduardo Baskertin
Fotos: Divulgação
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Da horta aos tratamentos para
o bem estar do hóspede. Tudo
milimetricamente estudado para a
boa sustentabilidade.

Se você algum dia já foi até São Paulo e viu o Unique, um hotel perto
do Parque do Ibirapuera, de altíssimo padrão e que parece mais uma
fatia de melancia (o arquiteto Ruy
Othake diz que é um barco), vai imaginar o que pode se esperar de uma
outra unidade, esta em Mairiporã, nas
cercanias da capital paulista, seguindo
proa para Belo Horizonte. E certamente
não é decepcionante e, olhe que Mairiporã não é lá um nome de destino que
surge em primeiras instância quando
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se procura hospedar com luxo e muito
conforto. Num rápido retrospecto, o lugar me lembra o caso Mercia Nakashima, a represa que tem o mesmo nome
e as bordas da serra da Cantareira. E é
para esse lado que você tem virar para
conhecer o Unique Garden. Ele está lá
encravado no meio da mata, na verdade
fica mais para o Terra Preta, subdistrito
de Mairiporã e, é escondido o suficiente
para que você tenha a privacidade desejada. São duas vilas, a Mediterrânea e
a Contemporânea que somam 28 chalés
e tudo está voltado para o bem estar do
hóspede, até mesmo porque um dos
alicerces do hotel é o seu Spa Pandora.
Eles oferecem mais de 80 opções terapêuticas e estéticas renovadas a cada
estação e casais podem reservar salas
para atendimento simultâneo. E tome

todos os tipos de linhas de tratamentos
que vão de uma atenção especial com
o corpo. Os hóspedes esperam exclusividade no Unique Garden Hotel & Spa,
então os serviços são personalizados.
Cada hóspede é convidado a vivenciar
experiências únicas e especiais através
das terapias, da gastronomia, da natureza, dos animais silvestres, do orquidário,
da história e de todas as particularidades
que o hotel oferece. A curiosidade recai
sobre a DeLuxe Chocolate, uma autêntica chocolaterapia de ação anticelulítica
e antioxidante feito com um delicioso
envolvimento corporal a base de cacau,
cafeína e polifenóis e feito também com
produtos com nanotecnologia, ou seja,
o cacau a cafeína e os polifenóis são
modificados em laboratório para serem
absorvidos quase totalmente pela pele.

Ajuda a reduzir os contornos e eliminar o
stress devolvendo energia e vitalidade a
pele. A terapia é finalizada com um relaxante banho de imersão. E sempre ouvi
dizer que chocolate era um dos grandes
vilões dos esbeltos corpos. Vivendo e
aprendendo. Esse tratamento que dura
40 minutos (R$ 270,00) só é contra indicado para gestantes e as pessoas que
tem sensibilidade aos componentes da
fórmula. Nos quartos, os hóspedes tem
à disposição amenities Bvlgari e a decoração abusa do branco. São cinco
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padrões de chalés, sendo o Presidencial
o maior com 480m2, mas todos eles
esbanjam em requinte, todas as vilas
são cercadas de jardins floridos e a vista
sempre será de uma vasta vegetação.
Conforto é pleno, sem poder reclamar.
Na gastronomia, o Unique Garden vende a sustentabilidade e recebeu um
selo Green Kitchen pelo alto padrão
dos ingredientes orgânicos cultivados
em estufas do próprio hotel. À frente

rápicos ou para períodos pré ou pós-cirúrgico. O importante é que de caso
a caso, o que se busca é uma refeição
saudável e com sabor. Nas fotos estão
algumas das opções do chef. Camarões
grelhados ao perfume de limão siciliano, espagueti de abobrinha orgânica e
tomatinhos, todos cultivados no local.
O bacalhau aparece em versão confitada a baixa temperatura sobre um timbal de brócolis e em outra versão feita

A procura por um hotel spa
				
termina aqui sem dúvidas
das panelas está o chef Daniel Aquino
que se inspira um cardápio mediterrâneo. Para as pessoas que precisam de
um acompanhamento mais específico
para controle de peso, ele conta com a
parceria da nutricionista Bárbara Gilli. O
hotel tem até propostas para as pessoas
que estão em tratamento, ou no intervalo de tratamento químio ou radiote-

42 | mai • jun | 2013

sobre uma cama de espinafres e flores
de lavanda.
Para degustação, os espaços gastronômicos também são caprichados, sendo
que existe até lugares que podem ser
reservados para uma reunião mais privativa. O Tea for two pode ser indicado
para um chá da tarde, o Balcão da Giulietta tem uma bela vista, o Coreto da

Mapa de rotas
Melhor época:
A Região de montanhas fica muito
mais propícia nos meses de outono,
quando os dias se tornam mais secos.
Mas como a programação nesse
lugar é de quase imersão total, mesmo
chovendo vale a pena a visita.
Dica do piloto:
Para chegar em grande estilo, é
possível utilizar um dos dois helipontos
do Unique Garden. No Rotaer é
preciso procurar pela Estância Lajota
(SJAM 23º 14’ 54S/ 046º34’16”W),
o lugar tem capacidade para pouso
de aeronaves com até 6 toneladas.
Tarifas:
Vila Mediterrânea - R$ 1.610,00
Vila Contemporânea - R$ 2.090,00
Chalé Flores - R$ 2.335,00

Chalé Cristal - R$ 2.335,00
Chalé Presidencial - R$ 5.300,00
Valores por diária no chalé com uma
ou duas pessoas e está incluso café
da manhã servido no restaurante
Kitanda, almoço com verduras e
legumes orgânicos, acompanhados
de grelhados e guarnições, ritual
de Boas Vindas, atividades diárias
programadas e acompanhadas
pelo fitness center (reenergização,
purificação e renovação) e passeios
pelas estufas, hortas orgânicas e
jardins. Visita monitorada aos animais
da fauna silvestre brasileira.
Endereço:
Estrada Laramara, 3500 – Mairiporã
Tel.: (11) 4486 8708 / 4486 8700
(reservas)
www.uniquegarden,com.br
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Perto de São Paulo mas longe o
bastante de todo e qualquer tipo
de estresse.

Lara pode ser usado num jantar romântico e existe o Quiosque da Família que
nem precisa de maiores explicações. O
Unique Gardem possui dois helipontos
homologados, que mostra a preocupação quase que única no país com uma
infraestrutura capaz de atender os seus
mais exigentes clientes. O aeroporto
de Cumbica fica perto, são poucos os
minutos que separam também o lugar
do Campo de Marte. Mesmo vindo de
longe, com uma aeronave de asa fixa, o
hóspede pode ter acesso aéreo fácil. Perto, mas chegando lá vai ver como esse
hotel fica numa posição bem distante
quando se procura exclusividade. g
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Fotos: Marcio Jumpei
Produção: equipe HiGH
Modelo: Gabriela Menin (Ten Models)
Make Up & Hair: Beatriz Vianna

EM BUSCA DO

VERão

Maio estampado –
Água de coco – R$ 349,00
Bolero creme bordado –
Giovanna Parizzi – R$ 489,00
Peep toe nude com spikes –
Atelier Mix – R$ 199,90

moda

Jaqueta em lã com
barra e manga
em pelo artificial
– Weider Silveiro –
Preço sob consulta
Tanga e top verde
transpassada –
Água de coco –
R$ 268,90

Blazer de jacquard com
brilhos – Ellus – R$ 490,00
Conjunto de biquíni
tomara que caia frisado –
Água de coco – R$ 269,00
Brincos Cosmo –
Francesca Romana Diana
– R$ 390,00
Colar Fios – Francesca
Romana Diana – R$ 950,00

moda

ondeachar
Água de coco
Rua Oscar Freire, 1181 – Tel.: (11)
3061 3367 - SP
Scrimn
Rua Augusta, 2690 – Galeria Ouro
Fino - 1º andar lj 213 – SP
Tel.: (11) 3060 8372
Weider Silveiro
weidersilveiro@hotmail.com
Catarina Mina
www.catarinamina.com.br
Atelier Mix
Tel.: (51) 3599 8850
www.ateliermix.com.br
Giovanna Parizzi
Rua Peixoto Gomide, 1815 – São
Paulo
Tel.: (11) 3044 3797

Saia branca em
flores – Scrimn –
R$ 110,00
Top com tachas –
Scrimn – R$ 220,00
Bota Blondie –
Scrimn – preço sob
consulta
Colar Caveiras –
Scrimn – R$ 550,00

Ellus
Shopping Cidade Jardim – São
Paulo
Tel.: (11) 3552 6699
Francesca Romana Diana
(Iguatemi – São Paulo)
Tel.: (11) 3031 5016

Blusa sem manga pelo
artificial – Weider
Silveiro – Preço sob
consulta
Scarpin cobre ponta
preta – Atelier Mix – R$
199,90
Bolsa tote em crochê
laranja com alças em
couro – Catarina Mina
– R$ 498,00
Colar Galaxia Rosa
– Francesca Romana
Diana – R$ 740,00

panorama

Chegando
em terras

virgens
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TEXTO: Raphaela Biesuz
FOTOS: DIVULGAÇÃO

panorama

sobre as mudanças climáticas pois não
há como deixar os passageiros na montanha por muito mais do que o combinado. E muitas vezes elas ocorrem de
uma hora para a outra. A comunicação
entre piloto e guias é de suma importância pois, em caso de qualquer contratempo, o helicóptero é uma ferramenta
essencial. Outro aspecto interessante
é pensar que em cada pouso, isto está
sendo feito em uma pilha de neve que
esta sobre um terreno desconhecido.
É sempre preciso baixar o coletivo aos
poucos até ter certeza de que é solido o
suficiente para o desembarque. Todos os
dias é feito uma reunião para checagem
das condições. Guias e pilotos escolhem
o local a ser explorado e a programação
a ser feita. Mas caso estas condições não
agradem, o dia é cancelado e a empresa
liga para cada participante para explicar
as razões. No geral a agenda se inicia às
08h00 e a decolagem acontece por vol-

Lá do alto da montanha, a beleza
imaculada. A neve jamais tocada,
longos trajetos de descida às vezes incrivelmente íngremes e muita adrenalina. Para quem gosta de
esquiar, o prato cheio. Mas para chegar até lá, pela questão da natureza, o
procedimento diferenciado. O Heli Ski
é uma atividade onde os esquiadores
ou snowboarders são transportados de
helicóptero para cumes dos picos nas
regiões dos resorts de ski. Esta atividade que começou em 1965 no Canadá,
difundiu-se em inúmeros países onde as
condições possibilitam e se torna cada
vez mais popular. Todavia, 90% do Heli
Ski no mundo hoje acontece na Região
da Columbia Britânica. Mas toda essa
diversão começa com a seriedade que
está por trás desta atividade. O nível mínimo exigido de proficiência no esporte
é intermediário-avançado, apesar da experiência em neve fresca, recém-caída,

não é pré-requisito. Condicionamento
físico também e necessário já que a altitude tem os seus efeitos, assim como
as grandes extensões dos percursos.
Inicialmente termos de consentimento precisam ser assinados e nesta hora
o esquiador passa a entender o que
está por vir e faz qualquer um levar
a sério todas as instruções que serão
demonstradas no dia. O guia analisa o equipamento de cada pessoa e
transmissores são entregues. Estes
equipamentos são fixados no corpo e
emitem sinais de rádio. Se alguém for
soterrado em uma avalanche, os outros do grupo mudam o equipamento
para o modo busca e através destes sinais, são guiados até o local de onde a
pessoa deva ser socorrida. Uma parte
interessante é a sistemática utilizada
no caso de efetuar um resgate. Existe
uma sequência do que deve seguida. É
preciso uma análise e desenvolvimento de uma estratégia, depois sobre o
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esforço físico para remoção da neve,
que por essa razão, exige revezamentos constantes durante o resgate. Três
mochilas contendo equipamentos de
salvamento são distribuídas dentre
esquiadores mais a mochila do guia,
pois nunca se sabe quem poderá estar
envolvido em um acidente. Logo em
seguida o comandante Mark Andreassen da Whistler Heli-Skiing entra em
cena para dar as instruções referentes
ao helicóptero. Ele nos contou que ao
contrário do que as pessoas imaginam,
a função do piloto nesta atividade não
se resume a apenas pilotar. Um acompanhamento constante deve ser feito
A todo momento cenas de tirar o
fôlego. Mas a aventura requer técnica,
disciplina e respeito profundo com o
meio ambiente.

ta das 10h00. Uma recomendação seria não deixar o Heli Ski para o último
dia pois pode ser frustrante. Finalizado
o treinamento, as etapas são uma sucessão de suspiros. Muita emoção a
cada olhada para a paisagem. O pouso
é emocionante, mas não mais do que
ver o helicóptero decolar e ir embora.
Imagem eternizada e substituída pelo
silêncio da natureza. A primeira descida é normalmente mais fácil para que
todos se adaptem. E o almoço é feito
na montanha em volta do helicóptero que está pronto para levar o grupo
para a 3ª etapa. Os programas começam com três trajetos e o helicóptero
às vezes fica aguardando ou volta no
final. Os valores começam em US$
899,00 e os pacotes podem ser personalizados, a tabela vai até US$ 1.279,00
mas você pode incluir múltiplos dias,
mais etapas de esqui, fotógrafo e vídeo
particular. Dá para fazer tudo via site,
por telefone ou mesmo no próprio

local. Whistler é por si só, uma cidadezinha muito simpática, a dica de hospedagem recaiu no The Westin Resort
and Spa que foi eleito alguns anos
atrás como o melhor hotel resort de ski
pela revista Condé Nast Traveller. Um
hotel realmente muito bom e complementa toda essa aventura, que se destaca num mundo tão já explorado. g

ondeachar
Whistler Heli-skiing
www.whistlerheliskiing.com
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Texto: Marcio Jumpei
Fotos: Milena Leonel (movimento)
Marcio Jumpei (estática)

média

ligeira
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Como uma modelo, não a leve muito
em consideração pelas fotos. Pessoalmente ela é muito melhor. Suas linhas inspiram uma moto musculosa,
é verdade, mas pessoalmente a Kawasaki
ZX-6R 636 é de uma leveza sem igual.
Os engenheiros da marca verde conseguiram colocar um monte de vincos na
carenagem e aliar a agressividade e de-

limita um pouco a agilidade dela no trânsito da cidade. Na primeira partida do dia
é aconselhável deixar o motor ganhar
uma certa temperatura, ela vai mantê-lo acelerado em 2.000rpm até atingir os
60ºC, depois disso a marcha lenta volta
aos normais mil giros. A frente não gira
e os espelhos estão bem na altura dos
retrovisores dos carros, uma certa atenção no trânsito urbano é recomendável.
Em compensação, para uma pessoa de
1,75m a altura do guidão versus banco
e pedaleiras até que não faz você querer
destarrachar os punhos depois de vinte minutos andando nela. O câmbio de
seis marchas bem que merecia uma velocidade a mais. Na cidade por mais de
uma vez, andando em baixa velocidade,
achamos que a moto estava em quinta
e ela já estava em sexta. Pelo som atacado saindo pelo escapamento, parecia
que uma marcha adiante estava sendo
pedida. De qualquer forma, ao que parece, os 37cm3 a mais no motor da versão
2013 resultou numa boa disponibilidade
de torque justamente nessas situações,
em uso urbano e em baixas velocidades. É tranquilo andar em sexta com o
velocímetro marcando pouco menos de
60km/h e abaixo de 4.000rpm. Nada de
engasgos de um motor que se esperava nada em baixa. E mais um ponto no
item conforto, a carenagem desvia muito bem o fluxo de ar quente do motor,

Ágil ao extremo, você vai querer
andar nela só por esporte
licadeza ao mesmo tempo. Perto dela a
Ninja de 1.000cc é um mastodonte. Esse
balanceamento entre potência, porte e
peso faz que essa Ninja de médio calibre
seja talvez a equação mais exata e racional para você ter um brinquedo que só
lhe dará momentos de irracional felicidade. Montando nela é como se você
estivesse numa 250, baixinha, é fácil de
ser manobrada numa garagem. Claro,
dependendo do caso, nunca será fácil
você empurrar para trás uma esportiva
enquanto você, montado, mais parece
querer beijar os joelhos. E a frente dessa
moto não esterça muito, o que também
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na cidade com o termômetro no painel
indicando 100ºC, ventoinha ligada, nada
do piloto sentir as pernas serem cozidas.
Mais um pouco de uso urbano. Deram a
dica, na cidade, com as suspenções reguladas no padrão médio de fábrica, o
pneu traseiro poderia ser calibrado com
38lbs ao invés de 42 lbs o indicado para
uma tocada mais esportiva. Desse jeito

você poderia ter mais conforto enfrentando o asfalto esburacado e irregular
das nossas ruas. Fizemos o recomendado e o resultado foi, querer parar no primeiro posto e voltar com a calibragem
anterior para pegar estrada, habitat
mais do que recomendável para o uso
da ZX-6R. E espero que você tenha algumas centenas de asfalto em bom estado pela frente, pois essa moto é uma
delícia de ser tocada. Com o ponteiro
pouco antes dos 6 mil giros em sexta
marcha você estará a 120km/h, com
6.500rpm a marca será de 130km/h. O
computador de bordo dava uma média
de consumo de 17km/l mantendo as
velocidades dentro do limite legal das
estradas, cravado com a nossa medição
que apontou 17,08km/l. Chegou a dar
picos de 20km/l, mas essa marca não
pode ser muito confiável. De qualquer
forma, marcas boas, mesmo usando gasolina comum. Nas saídas de pedágio,
sim, em algumas estradas você tem que
parar para pagar, olhando para os lados
e vendo que a área está livre, deu para
testar o controle de tração torcendo a
pleno a manete da direita. O controle
de tração se mostra bem atuante. No
modo L (low) em nível 2 de 3, da imo-

bilidade e enchendo a mão no acelerador, você percebe facilmente o motor
sendo cortado, principalmente se você
aciona a embreagem erroneamente
para trocar de marcha. Para quem tem
maior habilidade, deixar o controle
em modo F (full) e nível 2 pode ser a
boa relação para ver como trabalham
os 131cv em cima dos 194kg (versão
com ABS e 192kg sem ABS) dessa Ninja.
Como é leve, a tocada esportiva é bem
mais prazeirosa que uma superesportiva de quase 200cv e que demanda um
piloto que saiba como melhor administrar toda essa cavalaria, mesmo com os
atuais sistemas de controle de tração
disponíveis em vários modelos. Ajuda
muito o conjunto de suspensão que
mesmo na regulagem padrão média de
fábrica, entrega à você uma moto que
Apesar de ser uma esportiva a ZX-6R não
judia tanto do corpo do piloto. É fácil percorrer trajetos de 200 km sem se cansar.

consegue absorver bem as irregularidades dos pisos como também firmeza. Trocar de trajetória é uma beleza e
o conjunto de freios com ABS, apesar
do traseiro ter sido entregue um tanto baixo demais, é daqueles que freiar
forte a cada chegada no farol vira brincadeira de criança. Segundo consta,
o sistema RAM (um espécie de turbo
natural, com indução de ar ao motor,
pela entrada entre os faróis e que trabalha proporcionalmente ao aumento
da velocidade da moto) possibilita ao
quatro cilindros chegar até 137cv nos
mesmos 13.500rpm em que ele entregaria 6cv a menos sem essa
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Na traseira a laterna com duplo
Z que já vira característica dos
modelos esportivos Kawasaki.
O bom conjunto de freios tem auxílio
do ABS. E no painel informações
completas para o condutor.

ajuda. Mas saiba que no dinamômetro,
atingindo os 140km/h o sistema pouco
acrescentou de potência, para ganhar
o prometido, a velocidade deve ser acima dos 200km/h. Efetivamente, você só
se beneficiaria disso, num circuito, em
competições. Na estrada, quem vai querer saber mais dessa história é o guarda.
Mas aí é que está, essa média cilindrada
fica bem adequada a uma tocada esportiva média. Se você manter uma rotina
de querer, a cada quarteirão, quebrar o
recorde de aceleração de 0-100km/h e
conseguir baixá-lo para menos de 3 segundos, o que é difícil, ou se achar que
a velocidade mínima para se manter em
cima dessa moto sem dormir seja dos
170km/h (o que ela faz muito bem por
sinal) talvez os seus vizinhos te achem
o maior boçal que toma Viagra sempre
que sai para fazer sexo com uma pessoa.
A diversão aqui, está mais na facilidade
de domar potência nas saídas de curva
de uma estrada de serra. Para isso, esta
Ninja de R$ 52.990,00 (R$ 49.990,00 sem
ABS) está na medida certa. g

ondeachar
Kawasaki Motores do Brasil
www.kawasakibrasil.com
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Texto: Eduardo Baskertin
Fotos: Marcio Jumpei

Na década de 90, a Ford lançou o Escort XR3 conversível. A propaganda
era fabulosa, a foto do carro visto de
trás num salto leve, acima do asfalto, no topo de uma subida e o título de
prêmio; voa, mesmo sem teto. O Ford
conquistava pelo charme da capota rebatível, já que em termos de performance, ele não era assim nenhum arroubo
de emoções, ainda tinha aquele motor
de comando de válvulas por varetas do
Corcel. Conversíveis são assim, você os

MOVIMENTO do

SEM TETO
compra pela chinfra, só depois vai querer (ou talvez não) saber o que ele vai lhe
entregar de potência, praticidade ou estabilidade. Não é uma compra coerente,
mas vale cada centavo. Se você acaba
assinando a compra de um Mini Cooper
S Roadster Sport, ele já vem com uma
elevada dose de charme como equipamento básico e sempre será um veículo
que todos vão querer dar uma espiada.
E depois que você mostra que esse carro
também possui capota móvel, aí sim,
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que o motor desse compacto sobre de
giro. As mulheres o querem de qualquer
jeito, tanto para dirigir como para serem
levadas para todos os cantos. Ele é simpático ao mesmo tempo que inspira um
espírito apimentado. O motor 1.6 turbo
de 184cv e torque máximo de 240Nm a
1.600rpm dá conta dessa impressão. Esse
Mini Cooper é rápido, bate os 220km/h
de final e acelera de 0 a 100km/h em 8s.
O consumo urbano ficou entre os 7,5 a
8,2km/l usando gasolina comum, na estrada se você conseguir uma média de
12km/l, esteja bem satisfeito. Mas talvez
você ache todos esse dados técnicos
muito chatos, pois o que lhe importa é
que todos vão te ver como uma pessoa
de bem com a vida. E não digo só financeiramente, pois esse carro das fotos
custa R$ 138.950,00 ( há ainda a versão
TOP por R$ 144.950,00) mas como alguém que estará aproveitando o dia e
a noite se deslocando com sensações
de liberdade só possíveis numa moto
aliado a algumas vantagens. Se chover
você terá um teto para se abrigar, o garupa que na moto está atrás de ti, estará
confortavelmente instalado ao seu lado
num belo assento forrado em couro. E
sim, esse carro só leva dois, só quem lhe
for de seu interesse. Aqui estamos uma
conversa mais particular. O que era o espaço para os dois ocupantes do banco
traseiro, foi usado para guardar a capota
recolhida, que nesta nova versão é de

Todos os detalhes de um conversível.
O porta-malas abriga a capota rebatida.
Os santoantônios garantem a segurança
e o spoiler que abre automaticamente
auxilia a condução rápida.

ESTE CONVITE É VÁLIDo PARA DUAS PESSOAS.
				 contamos com a sua presença
acionamento elétrico, antes era manual.
Basta você destravá-la para, ao toque de
um botão, ver ela rebater ou se elevar so
zinha. Isso pode ser feito até com o carro
em movimento, a uma velocidade máxima de 40km/h, se estiver acima disso,
você vai ser alertado que isso pode dar
M. E o Roadster nos foi entregue num
dia frio em São Paulo, combinação não
muito adequada para um conversível.
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Entretanto, o ar condicionado manda ar
quente para cima de você em quantidade suficientemente boa para você não
congelar. E é só manter os vidros das janelas levantados para evitar que o vento
turbilhone no interior. Isso também ajuda a ouvir melhor a sua música preferida. Todavia, o mundo não é perfeito. A
estrutura que sustenta o parabrisas é 13º
mais inclinada, o que a deixa mais baixa

que o do Mini Cooper S normal. A parte superior atrapalha a visualização dos
sinais de trânsito se você estiver logo
na beira das faixas de pedestres. Ou o
motorista faz um contorcionismo olhando o farol por baixo da moldura, ou se
estiver com a capota recolhida, estica o
pescoço para ver tudo por cima. E uma
curiosidade, o parassol é somente útil
para o retoque da maquiagem das moças usando o espelho nele contigo. Baixado ele tapa muito a visão para frente,
deixando uma estreita fresta. Funciona
só se o condutor tiver 1,40m de altura,
mas aí provavelmente ele vai ter que
usar uma daquelas botas do Fernando
Pires com plataforma de 10 cm e salto
32 para alcançar os pedais. Dinamicamente o Roadster é bom de curvas, aparentemente a falta do teto não tirou a
rigidez da estrutura, apenas dos bancos
estavam rangendo um pouco a mais do
que o aceitável principalandando sobre
um asfalto mais grotesco. Mas a tocada
ainda é aquela de kart, direta e ágil. Acima de 80km/h um spoiler sobe automaticamente na tampa do porta malas (de
240l), segundo a fábrica, ele proporciona
até 40kg de força negativa em altas velocidades, deixando o carro ainda mais
agarrado no chão. Seria bom ter uma
carteira recheada de dinheiro, pois esse
Mini é uma entre as seis variantes bá-

sicas da família e é bem capaz de você
querer todos, uma para cada ocasião.
Para namorar ou paquerar esse conversível é difícil de ser batido. Mas cuidado, se você for do sexo masculino, seus
cabelos estiverem mais para os tons de
branco e ao seu lado estiver a amiga da
sua filha adolescente numa inocente carona, mantenha o teto desse carro sobre
a sua cabeça. E nada de usar mocassim
sem meias ou paletós bege. Não desembarque do carro se estiver trajado desse
jeito, do contrário, as pessoas vão achar
graça, mas não no sentido de gracioso. E
desse mico o Mini não merece. g

ondeachar
MINI
www.mini.com.br
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Durante muito tempo seu nome foi
associado à então TAM Jatos Executivos, onde fez carreira por 21 anos,
mas ele também passou seis anos batendo cartão de ponto na Rolls-Royce
e na Motortec por 8 anos. Além disso
sempre foi sempre figura carimbada na
Abag – Associação Brasileira de Aviação
Geral, onde foi presidente. O administrador de empresas formado pela Universidade Gama Filho (RJ) Rui Thomaz de
Aquino, paulista de Braúna, agora aos 58
anos tem pela frente o comando da TWO
Táxi Aéreo, empresa que recentemente
surgiu da associação de duas empresas
de carga, a TWO que nasceu no berço da
JADLog e a Flex Aero, tem base em Jundiaí e prestam serviços de transporte principalmente de pequenos volumes.
HiGH - Foi um certa surpresa a notícia da
fusão da TWO com a Flex Aero. Quem foi
que comprou quem? Como surgiu esse
interesse em juntar as duas empresas?
Rui Aquino - Não houve compra , mas
sim um aumento de capital na TWO ,
onde a Flex aportou capital para que ficasse com 50% das ações. O interesse foi
resultado de uma busca por ganhos de
sinergia, complementação de mercado
norte e sul, ganhos por escala de tamanho e padronização de Frota.
HiGH - Não poderia a Flex Aero simplesmente continuar crescendo sozinha? Ela
entrou nessa moda de fusões?

ele veste a

cAMISA

Rui Aquino - Sim, a Flex poderia continuar sozinha, mas não teria ganho de escala,
nem complementaridade de mercado.
A Flex não entrou na moda de fusões,

mas com certeza estamos preparando
uma empresa pra ser a maior e melhor
deste mercado.
HiGH - Como vai ficar o nome da
empresa?
Rui Aquino - TWO-FLEX Aviation como
nome fantasia e TWO Táxi Aéreo Ltda
como nome oficial.
HiGH - Quais os tipos de aeronaves que
serão utilizadas? Qual é a frota atual?
Rui Aquino – São 20 aeronaves Cessna
Grand Caravan.

Onde hoje já temos bases são Manaus,
Santarém, Belém, Palmas, Brasilia, Belo
Horizonte, Jundiaí, Congonhas, Curitiba,
Porto Alegre e Recife.
HiGH - A Colt vai trazer três Boeing 737
cargueiros para ingressar nesse mercado.
De que modo eles seriam seus concorrentes? Aliás, quais seriam os seus concorrentes? As divisões LOG das empresas
aéreas como Gol, TAM ou Azul não lhe
fazem concorrência?
Rui Aquino - A Colt não será nossa concorrente, mas creio que podemos ser
complementares a eles. Hoje podemos

HiGH - Qual é o nicho de mercado que
a nova empresa deve atuar? Vai continuar
sendo uma empresa de carga de pequenos volumes? Nas notícias que saíram nos
jornais, há a notícia de que uma vai atuar
mais para o sul do país enquanto outra vai
voar mais os mercados do norte do país.
Rui Aquino - Esta nova empresa tem
seu foco em cargas de pequeno porte
com atuação de Manaus até Porto Alegre.
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entender que qualquer empresa de táxi
aéreo pode ser a nossa concorrente. As
LOG não são nossas concorrentes, pois
operamos exatamente onde eles não
operam, por exemplo, em Jundiaí.
HiGH - Há alguma pretensão de transportar passageiros?
Rui Aquino - Não .
HiGH - E por que não?
Rui Aquino - A decisão dos sócios foi
unânime quanto ao mercado de passageiros, em não participarmos, pois queremos nos especializarmos no que estamos
fazendo, assim como não entraremos no
mercado de aviões de grande porte .
HiGH - O setor de carga aérea no Brasil
nunca saiu de um momento de turbulência. Fora as empresas que são um braço de
uma linha aérea de passageiros, e portanto

aproveitam os porões das aeronaves, as empresas puramente cargueiras sempre estão
voando numa situação cheio de restrições,
a maioria das empresas que atuaram nesse
mercado voavam com aeronaves antigas,
muitas delas quebram de tempos em tempos. Por que esse cenário perdura?
Rui Aquino - De acordo com o que você
mesmo colocou, o mercado ainda não
existe, simples assim, ou seja, ainda vamos
levar alguns anos até termos a demanda.
Acho que o mercado é que tem que demandar e não se criar ofertas achando
que vai aparecer o mercado. E quanto à
elas quebrarem, aí já tenho o meu ponto
de vista próprio.
HiGH - Há algum tempo atrás, quando
atuava na TAM Jatos Executivos, não era
descartada a indicação de seu nome para
a presidência da TAM Linhas Aéreas. No
final das contas, o senhor acabou saindo
da TAM e não viu essa possibilidade ser
levada adiante. Agora na frente da nova
empresa, é meio um sonho realizado?
Rui Aquino - Construí a minha carreira na
aviação geral e executiva, fui e sou muito
feliz e a aviação comercial nunca me encantou. Além de o Cmte Rolim Amaro ter
me dito várias vezes, por favor o Senhor
não me sai daqui da TAM-Marilia nunca… Estou certo de que poucas pessoas
tiveram as oportunidades que tive, pois
comecei lavando peças de turbinas na
Rolls-Royce e terminei como Presidente de uma grande empresa como a TAM
Aviação Executiva, além de ter sido por 12
anos o Presidente da ABAG e também por
2 vezes Chairman do IBAC .
HiGH - Qual é a diferença do Rui Aquino
da TAM e o Rui Aquino da nova empresa?
Rui Aquino - Nenhuma, continuarei a
construir uma aviação civil melhor, mas
equilibrada, mais justa, com resultados
positivos. g
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VENHA APRENDER A TEORIA
COM QUEM ENTENDE DA PRÁTICA!
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS TEÓRICOS
DE PILOTO PRIVADO AVIÃO (PP-A), PILOTO
COMERCIAL (PC-A) E COMISSÁRIO DE VOO (CMS)
Venha assistir a uma aula sem compromisso, e aproveite
para experimentar o simulador AATD – C172 G1000
homologado da escola.

VENHA SE ENCANTAR COM O JEITO HARPIA DE ENSINAR A VOAR!
A Harpia Flight Academy conta com uma moderna estrutura para as aulas teóricas, montada ao lado do
aeroporto de Congonhas, e com instrutores atuantes nas maiores empresas aéreas do país.
A Harpia conta também com estrutura para a instrução prática, com a operação de aeronaves Cessna C-152
e Cessna 172 SP G1000 em uma estrutura aeroportuária robusta e com tráfego tranquilo, muito adequado
para as atividades de instrução e permitindo aproveitar ao máximo
o tempo de voo para instrução, sem deslocamentos desnecessários
para áreas de treinamento distantes.

Rua Baronesa de Bela Vista, 307

Avenida Alcides Cagliari, 2.601

Vila Congonhas

Jardim Aeroporto

São Paulo - SP

Botucatu - SP

Fones: +55 11 3044-4152 | +55 11 3044-0178

Fones: +55 14 3813-6345 | +55 11 3044-4152

www.harpiafa.com.br
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Texto: Eduardo Basrkertin
Fotos: Marcio Jumpei

Boicota

aeroporto
A situação é complicada e o ritual é o mesmo. Você vai pegar
um voo e quase sempre vai
dispensar umas duas horas de
sua vida sem poder fazer muita
coisa, preso num terminal. Se
algum atraso ocorrer, pior ainda.
Conexões com longo tempo de
espera, mau humor da meteorologia ou problemas técnicos podem
agravar ainda mais esse quadro.
Uma das coisas que resta a fazer é
comer algo para passar o tempo.
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Nessa hora o prazer vira assombro. Um misto frio no croissant
mais um refrigerante por R$ 17,00
numa lanchonete em Congonhas
extrapola até qualquer reclamação
no Boicota SP, site dedo duro,
meio controverso bem dizendo,
que mostra restaurantes que
cobram algo acima do aceitável
pelos seus pratos. Mas o pior é que
a alternativa pode ser bem complicada. Geralmente os aeroportos
ficam em locais isolados, onde não
há opções plausíveis para quem
deseja escapar de situações como
essa. Curiosamente, o aeroporto
de Congonhas, por estar encravado na cidade, possui opções
de alimentação ao seu redor que
podem se adaptar ao seu tempo
e bolso disponível. Vamos então
fugir e ver se é possível sobreviver
longe do aeroporto.

gastronomia
Aerobeer
O caminho é fácil. Basta atravessar a Avenida Washington Luiz pela passarela Comandante Rolim
Adolpho Amaro, em frente ao terminal de Congonhas. Se não se importar com o estado geral
da passarela, em condições que deve fazer o ex-presidente da TAM virar no caixão, o endereço
fica logo atrás do hotel Ibis. Uma choperia com
um salão com capacidade de atender 300 pessoas que durante o almoço serve um bom buffet
por quilo (R$ 30,00/kg) até as 16h00. A partir desse horário são servidas porções. A de calabresa
acebolada, com cerca de 300gr e bem refogada, sai por R$ 25,00. Para acompanhar o chope
Eisenbahn por R$ 5,50. Aos sábados é oferecido
a feijoada (R$ 25,00 por pessoa) por sistema de
buffet. Mais leve do que se espera, vem com a
variedade completa das carnes, mais os adendos
e uma boa parte de saladas e frutas. Para quem
gosta, há uma roda de pagode a partir das 14h00.
A distância do aeroporto, em alguns casos, chega
a ser menor que a que você vai percorrer entre
o balcão de check in e o portão de embarque.
Rua Baronesa de Bela Vista, 750
Tel.: (11) 5535 5802
Aberto de segunda à segunda das 11h00 às
03h00
www.aerobeer.com.br

Fogo de chão
Uma das melhores churrascarias de São
Paulo fica num percurso de 10 minutos à pé do terminal. Em muitas vezes,
fazer o trajeto desta forma, passando
pelo do viaduto acima da Avenida dos
Bandeirantes, o que nem sempre é
muito agradável, mesmo andando cerca
de 800m, vale a pena. A fila de táxi em
Congonhas é longa, estressante e pode
lhe custar até 40 minutos de espera, se
não mais, dependendo do dia e horário.
E o veículo vai ainda ter que fazer um percurso com retorno a cerca de 2km após o
restaurante. Mas o Fogo de Chão merece
um tempo longo para poder desfrutar
melhor das carnes que são servidas lá, no
mínimo 2 horas à mesa. Trabalhando por
sistema de rodízio (R$ 103,00 por pessoa)
as carnes podem ser bem acompanhadas pelos vinhos com rótulo da casa. É
pedido R$ 98,00 pela garrafa do Malbec
e do Primitivo di Manduria. A garrafa do
Barolo sai por R$ 195,00 e o português
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Touriga Nacional 2005 sai por R$ 135,00.
A harmonização é completa. Para volta,
aí sim, peça um táxi à equipe do Fogo de
Chão, o caminho é mais fácil.
Fogo de chão – Moema
Av. Moreira Guimarães, 964
Tel: (11) 5056 1795
Aberto de segunda à sábado das 12h00
às 00h00 e aos domingos e feriados das
12h00 às 22h30.
www.fogodechao.com.br

gastronomia
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Attimo
Rua Diogo Jácome, 341
Vila Nova Conceição – SP
Tel.: (11) 2339 3250 / 5054 9999
www.attimorestaurante.com.br

Hotel Ibis
Fica bem ao lado. Inclusive é prático para
quem vai fazer negócios em São Paulo e vai somente pernoitar na cidade. O
hotel tem um salão para as refeições no
térreo. Grande, limpo e bem cuidado, é
aberto ao público, mesmo para quem
não é hóspede. Ao longo da semana é
oferecido o café da manhã das 04h00 às
10h00 e aos finais de semana e feriados
esse horário segue até às 11h00. O buffet tem preço fixo de R$ 16,00 e a pessoa tem à disposição uma boa seleta de

Bem-vindo ao paraíso!

Um projeto exclusivo e privilegiado

.

0M2, COM PISTA DE POUSO PARTICULAR

APENAS 30 LOTES ENTRE 1.300 E 2.50

pães, frios, frutas, cereais, ovos mexidos,
iogurte, chás, leite e café. Se quiser passar horas à mesa, esteja à vontade. No
almoço e no jantar, o serviço também é
self servisse com o preço fixo de R$ 31,00.
Rua Baronesa de Bela Vista, 801
Tel.: (11) 5097 3737
Almoço das 12h00 às 14h30
Jantar das 19h00 às 22h30
www.accorhotel.com

O Fly-In Residence oferece aos seus
proprietários a possibilidade de usufruir
de toda a estrutura de lazer do Kiaroa
Eco-Luxury Resort.
Um estilo de vida incomparável localizado
na Península de Maraú, Costa do Dendê - Ba.
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Em conformidade com a lei n° 4.591/64, as fotos e
perspectivas deste material são meramente ilustrativas.

DAS
COORDENAÇÃO E VEN
INFORMAÇÕES

3453-6800

+55 (71)

.br
www.kiaroafly-in.com
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Texto: Marcio Jumpei
Fotos: Divulgação
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O passageiro, principalmente aquele
que voa em rotas internacionais com
uma certa frequência já deve ter visto. Em determinada hora do voo os comissários passam pelos corredores coletando moedas que serão doadas para
programas assistenciais. Normalmente
isso é visto nas empresas pertencentes à
aliança One World, mas também existem
ações pontuais na Star Alliance. A tática
é interessante, você se livra das moedas
ou até mesmo de notas menores de um
dinheiro que por ser tão picado, fica até
difícil de ser trocado em casas de câmbio depois que você retorna para casa.
Você abre mão de um peso que vai ser
mais útil para quem uma moeda faz a
diferença. O texto, me desculpem, vai
andar no limiar da pieguice. Mas não
tem muito jeito em se tratando de ações
em benefício à comunidades carentes.
No mês de abril passado uma equipe de
comissários da American Airlines veio ao
Brasil para cumprir um jornada de visitas
à diversas favelas nos morros do Rio de
Janeiro onde estão alguns dos projetos
assistenciais que se beneficia de um programa que vai a bordo das aeronaves da
companhia americana. A equipe é chamada de Champions of Children e são
mais de 2.700 voluntários que trabalhando para o programa Change for Good
do Unicef, já arrecadou cerca de US$ 1,2
milhão em 2012. A American está dentro desse processo desde 1994 e nesses
18 anos já foram coletados mais de US$
8,9 milhões em doações feitas a bordo e
nas salas VIP da companhia espalhados
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por diversos aeroportos. O conceito é
simples e resume no esforço de diminuir
a mortalidade infantil mundial dos atuais 19.000 casos por dia para zero. Também são dados apoios à programas de
prevenção contra AIDS e ao combate à
fome em países como a Região do Sahel,
que está na borda do Deserto do Saara
e as áreas mais férteis na África. O Brasil
está dentre os 150 países que acabam
tendo alguma comunidade que recebe
parte dessas doações. Na Comunidade
dos Prazeres (RJ) a Unicef desenvolve
parceria com adolescentes para o desenvolvimento de tecnologia móvel que
possa identificar locais em áreas com
potencial de risco para os habitantes.
Essa tecnologia baseado em celulares e
associado ao uso de GPS pode fornecer
dados para as autoridades possam implementar alguma solução para o problema local. No Borel, também no Rio,
os comissários da American visitaram o
CIEP Dr. Antoine Magarinos Torres Filho
e conversaram com alunos que fazem
parte do Rejupe - Rede de adolescentes
e jovens pelo esporte seguro e inclusivo, mantido pelo Unicef, que pretende a
inclusão destes em fóruns e discussões
sobre políticas de esporte. Na Penha a
equipe foi ver como é o programa de

A equipe Champions of Children
(da esquerda para a direita):
Martin Beltran, Alexandra
Pedreros, Sean Nowicke e Max
Ernest Mierbeth no Rio de Janeiro.

apoio e dos direitos das mulheres
grávidas e de suas crianças. Na pauta,
foco na qualidade de vida no período
pré-natal e cuidados com a saúde depois do parto. Sem dúvidas, ações que
não podem ser criticadas de forma
alguma, mas fica aqui a pergunta de
como todos esse mentores se sentem
ao abrir um simples jornal local no dia
seguinte a eventos como as tragédias
do Morro do Bumba e pior, da falta
de ações públicas após as quedas de
morros na Região Serrana ou no Xerém. Ou como será que sentem esses
comissários que saem das suas funções primárias com a melhor das boas

vontades e ver que as suas ações se
tornam pingos em meio à tormenta.
Claro, se ninguém fazer nada, nunca
nada será feito, mas deve ser no mínimo constrangedor mostrar alguma
matéria publicada na imprensa geral
como a do JB em 27 de maio de 2012,
que mostra que o Ministério Público
Federal processou secretários estaduais por irregularidades na contratação
das empresas que fariam obras de reconstrução da Região Serrana do Rio
de Janeiro e que provocou um atraso
de um ano e meio no trabalhos. Ou
mesmo o texto do colunista Augusto
Nunes no site da revista Veja em 22
de março deste ano, que cita que das
6 mil casas prometidas pelo Governo
em 27 de Janeiro de 2011, duas semanas depois da maior tragédia natural
deste país, com 918 mortos e dois dias
depois de outra tragédia que assolou
a mesma região neste ano, nenhuma
casa foi entregue, sequer erguida. E
pior, o número de casas previstas para
serem construídas caiu de 6 mil para
4.702 e o prazo agora é para serem
entregues no segundo trimestre de
2013. Deve ser repugnante mostrar
essas histórias ao pessoal da American ou da Unicef, mas que também
se perguntadas sobre esse cenário,
vão lhe mandar uma resposta que
limita ao comunicado institucional,
sem nenhuma profundeza filosófica
ou de posição política. A esperança é
que toda essa atitude não seja típica
de uma mundo de Poliana. Nesse lugar,
gente pobre vira peculiar ou exótico. g
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passando
a serlíder

Foi num breve encontro durante a
EBACE 2013, feira de aviação executiva que aconteceu entre os dias
21 e 23 de maio em Genebra que foi
confirmado a quebra de parceria de
vendas dos modelos Bombardier
pela Synergy no Brasil e também na
América Latina. Fontes nos disseram
que basicamente foi uma questão de
alinhamento de interesses, propostas de
contrato entre as duas partes e que depois de dez anos de negócios, as duas
empresas não mais iriam trabalhar em
conjunto. Isso com relação à vendas de
aeronaves novas, pois a Synergy continua
sendo um centro de serviços da marca,
de venda de peças e de aeronaves usadas. Desligando-se da Synergy, a Bombardier começou a procurar parceiros,
pois como todo mundo sabe não há
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Texto: Marcio Jumpei
Fotos: Divulgação
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Dança das cadeiras e renovação
de frota. O mercado da aviação
executiva ganha novas opções de
negociação e modelos.

como simplesmente ficar de fora do mercado brasileiro nesses tempos de crise.
Até o momento do fechamento desta
edição não houve nenhum pronunciamento oficial, mas todos os comentários
davam que a bandeira da Bombardier
seria erguida em Belo Horizonte, a marca
faria parte do catálogo da Líder Aviação.
Na verdade seria um retorno à empresa
fundada por José Afonso Assumpcão.
Ele começou a comercializar os Learjet,
que ainda eram Gates, em 1971. A Líder
deixou de ser representante da marca na
década de 90, quando assinou o contrato
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para ser representante da Raytheon. Com
a crise que quase fez esta marca desaparecer nos últimos anos e reestruturação que
a transformou novamente em Beechcraft
Corporation concentrando-se numa linha de produtos que vão das aeronaves
leves movidas à pistão aos turboélices,
deixando os jatos de lado, foi então aberta
a janela ou a porta, para que a Bombardier voltasse para a Líder. As duas linhas
de produtos iriam se complementar. Já
na Synergy, a saída da Bombardier deixa
mais tranquila a situação da Pilatus. Os
suíços que também eram representados
na mesma casa, acabaram de anunciar o
PC24, jato executivo que concorre diretamente com alguns modelos de Learjet.
Como dissemos, até o fechamento desta
edição, todas as declarações oficiais eram
limitadas a não comentar sobre o assunto. Claro, até porque, os contratos ainda
não haviam sido assinados. Mas muito
provavelmente o logotipo da Bombardier deve ser estampado no estande da
Líder na próxima Labace, em agosto. g

panorama

Texto: Edmundo Reis
Fotos: Divulgação UFMG
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Quando se menos espera e pimba.
Sai mais um projeto das pranchetas
do pessoal do curso de engenharia
aeronáutica da UFMG, de Belo Horizonte. Desta vez, o conceito veio à jato
para participar de um concurso promovido pelos franceses da Price Induction,
empresa que desenvolve a turbina DGEN
380 de mínimo porte, voltada para a aviação geral. Um motor de 560lbs de empuxo, turbofan com dois estágios e FADEC.
Se der certo, pode ser a grande novidade
desde que surgiram as turbinas da Williams. O conceito desse motor é ser dedicado à modelos de aeronaves de quatro
a cinco lugares, os tais Personal Jet. Uma
aposta e tanto levando em conta que fora
o Cirrus SF-50 Vision, todos os projetos
desses pequenos jatos mal chegaram a
decolar. Ponha a culpa na crise econômica mundial e até pela real adequação ao

há até a comparação do desenho da cabine do avião com um Citroën DS5. Sim,
ele deve custar mais caro que um monomotor à pistão. Deve sair com o preço de
um Beech Baron, algo como US$ 1,5 milhão, só que voando mais rápido. O CEA
312 pode ser equipado com pressurização via ar condicionado, afinal é um avião
que o motor está otimizado para voar a
15 mil pés e pode chegar a 25 mil pés de
altitude. Como muitos modelos recentes
de aeronaves leves, o CEA 312 pode receber um paraquedas balístico. No painel
a instrumentação estará a cargo de uma
aviônica Garmin G1000 ou G900. Com
12,17m de envergadura e comprimento
de 8,175m, o CEA 312 possui uma largura interna de cabine de 1,31m (bem mais
que um Cessna Skylane ou um RV10).
O peso máximo de decolagem será de
1.715kg sendo 815kg de peso pago máximo. A velocidade de cruzeiro máxima

tor à pistão Anequim. Sergio Duarte, era
aluno de projeto de aeronaves. Julliardy
Matoso, é bolsista em um outro projeto,
é o mais novo, enquanto Letícia Soares,
foi capitã da equipe no Aerodesign, campeã brasileira em 2011. O grupo inteiro
entrou na concepção do projeto, sempre
claro, influenciados pelo estilo do Iscold
que prioriza muito os elementos e estudos aerodinâmicos. Muitas horas foram
gastas em pesquisas sobre fluxo laminar
e como o desenho da fuselagem pode
colaborar para a diminuição de arrasto. E

Equipe de universitários
faz avião em velocidade de jato

mercado. Um jato que voa a velocidades
de 230-250nós a uma altitude de 15 mil
pés pode muito bem ser suplantado por
um monoturboélice de alto desempenho e com seis lugares para os passageiros. Nas regras do concurso, a equipe de
desenvolvimento foi limitada a quatro estudantes de engenharia aeronáutica e na
UFMG o capitão e professor Paulo Iscold
fechou a equipe com gente que já vinha
trabalhando com ele. Matheus Vinti, foi
seu braço direito no projeto do monomo-

86 | mai • jun | 2013

já que é para conceber um projeto para
prêmio, lançaram a mão na ousadia do
projeto. O CEA 312 é um planador à jato,
biturbina, feito de materiais compostos
como a fibra de carbono a ser usada nas
asas e empenagens. Remonta o Caproni
C-22J da década de 80. O fato de escolher um desenho de planador, segundo
o Iscold, vale pela eficiência do voo de
uma aeronave desse tipo. E de quebra a
engenharia de alguns elementos se torna
mais simples, como o do trem de pouso.
Baixinho, com carenagens que desviam
o fluxo de água ou de objetos para fora
dos bocais das turbinas, facilita o acesos
ao seu interior aos quatro ocupantes. Não

há mais aquele problema para as moças
vestindo saia de ter que subir numa asa
para entrar na aeronave. As portas amplas colaboram. Aliás, a ergonomia também mereceu suas horas de dedicação.
A semelhança com um carro foi muito
bem explorada não só nesse quesito
como na hora de determinar como seria a definição dessa aeronave. Segundo
Iscold o pensamento básico recaiu nas
pessoas que desejam comprar um avião
para viajar com a família ou à negócios.
Ok, a maioria das pessoas fazem isso. As
atuais opções são movidos à pistão com
um ou dois motores. Para o professor, o
item confiabilidade é mais marginal, principalmente para os bimotores em caso
de pane de um dos motores. No outro
lado do ringue, estão o que ele chama de
verdadeiras vans ou Kombi de luxo, que
são os jatos corporativos de maior porte.
Outro parâmetro, há o mercado daqueles
executivos que voam sozinhos na maioria das ocasiões. Para todos não existe um
carro voador à jato. Se fosse comparar,
um sedã esportivo ou uma Porsche Panamera voadora. Nos relatórios do projeto

Matheus Vinti, Sergio Duarte, Julliardy Matoso e Letícia Soares, a equipe da UFMG
que elaborou o projeto do CEA 312.
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EXCELÊNCIA NO TREINAMENTO DE PILOTOS

Os detalhes do projeto. O estudo
dos fluxos de ar considerando
a atuação dos flapes e do trem
de pouso e a influência sobre as
turbinas. A ergonomia da cabine e
a estrutura geral da aeronave.

está estimada em 290 nós (Mach 0.475)
à 15.000 pés e o estóis com flapes aplicados ocorrendo por volta de 60 nós. De
alcance, o CEA 312 poderá fazer etapas
de até 1.500km. Números que o fará ser
comparado com diversos modelos, mas
sem poder ser efetivamente definido
como um concorrente direto deste ou
daquele avião pelas inusitadas características. O projeto passou por votação via internet no concurso, na parte final, foi até
constatado que uma boa quantidade de
votos para os projetos das equipes americana e inglesa foram feitos por meio
de robôs virtuais, ou seja, sacanagem na
votação, o que fez os franceses a iniciar
uma auditoria na votação. Por fim, o CEA
312 alcançou, congratulações, o 1º lugar.
O prêmio máximo é até modesto, passagens para Paris, contas da permanência
na cidade luz para a equipe vencedora
(e por incrível que pareça, o professor e

mentor da equipe, Paulo Iscold, não tinha
até o fechamento desta edição, sido agraciado com uma passagem para acompanhar os seus alunos) e direito à apresentação do projeto durante a feira aérea de
Le Bourget. Não há cláusula falando de
verba para a construção do projeto. Na
visão do Paulo Iscold, para desenvolver o
protótipo serão necessários cerca de R$
4 milhões. Bem verdade, ele fica dependendo do desenvolvimento da turbina
DGEN 380, pois não há modelo alternativo no mercado. Uma Willians FJ44 seria
grande e potente demais para o CEA 312,
uma Rolls-Royce 300 talvez fosse pequena demais. Mas a idéia está aí disponível
para ser colocada em prática. g

Cursos homologados para Piloto Privado e IFR;

Estabelecer um alto padrão no treinamento de voo com

Centro de treinamento autorizado Cirrus Aircraft no Brasil;

programas personalizados que se adaptam à sua agenda,

Treinamento de transição para aeronaves CIRRUS e

utilizando aeronaves sofisticadas de última geração e contando

aeronaves tecnologicamente avançadas "Glass Cockpit";

com as pessoas certas para este trabalho. Isto é o que faz da

Cursos especiais voltados para a segurança operacional de

AIRTRAINING uma escola de aviação única no país.

proprietários de aeronaves e pilotos da aviação geral;
Sistema de Gerenciamento de Aeronaves;
Venda de quotas - Propriedade Compartilhada CIRRUS.
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Texto e fotos: Marcio Jumpei

vento de

cauda

Essa história começou já na década
de 60. Na Hugues os engenheiros tinham o interesse em desenvolver um
helicóptero sem o rotor de cauda, até
desenvolveram os protótipos XV-9 e
XH-17. Rotores de cauda são essenciais
para atenuar o efeito de torque e manter
controlados os helicópteros. Sem eles, os
aparelhos tem tendência girar em sentido
contrário ao movimento das pás do rotor principal. Apesar de muitos cálculos,
os sistemas testados nos dois protótipos
se mostram pouco eficientes. Em 1975
a empresa começou a desenvolver um
novo sistema e em 1981 foi feito o primeiro voo de um modelo OH-6, a versão
militar do Hugues 500, equipado com o
que ficou conhecido como NOTAR – No
Tail Rotor. Ele usa o fluxo de ar produzido
por um mini compressor embutido e que
é dirigido por dentro do cone de cauda
até uma saída de ar na sua extremidade.
O fluxo era controlado pelos movimentos
de uma guilhotina que abria ou fechava
de acordo com a atuação dos pedais na
cabine. Do surgimento até a certificação e
entrega das primeiras un idades aos clientes foram gastos quase nove anos. Os primeiros estudos mostravam que apesar do
sistema funcionar e substituir o rotor de
cauda convencional, ele era bom quando
o helicóptero estava em voo pairado, mas
havia deficiências em deslocamentos. Até
então o fluxo de ar ao redor do cone de
cauda não havia sido considerado. Era o
efeito Coanda que presumia que o fluxo
de ar provocado pelas pás do rotor principal que circulasse em torno do próprio
cone de cauda criaria um uma sustentação lateral e isso ajudava no controle de
guinada da aeronave. Esse efeito chegava

a produzir 2/3 da força necessária para
manter a aeronave controlada em seu
eixo longitudinal. Matada a charada, a então MD Helicopters que havia absorvido
a Hugues em 1984, lançou o MD530N e
o MD520N respectivamente em 1989 e
1990. Em 13 de setembro de 1991 foi homologado o MD520N já que o fabricante
achou que apenas esse modelo já atenderia os pré-requisitos dos seus clientes.
O MD530N ficou na gaveta. Os benefícios
do sistema NOTAR são evidentes. O nível
de emissão de ruídos é muito menor e
ainda há o fator segurança, pois não há
o perigo de um rotor de cauda colidir em
algum objeto durante algum pouso ou
decolagem, ou pior, de alguém fatalmente encostar o corpo nele.
A tecnologia NOTAR foi usada para desenvolver um projeto totalmente novo.
Em janeiro de 1989 foi apresentado o
conceito MDX sendo que o primeiro protótipo voou em 1992. Era o nascimento
do MD Explorer, um biturbina leve, com
duas PW206B (o primeiro modelo a usar
a nova família de turbinas PW200) mas
de cabine de espaço muito generoso. Era
um desenho totalmente novo. Esse helicóptero receberia uma versão com motores de maior potência (duas PW206E de
629shp) em 1997 e foi o primeiro biturbina a ser homologado na categoria A,
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No destaque a saída de ar do sistema
NOTAR usado no MD Explorer. Além
da eficiência comprovada, a maior
segurança passiva.

capaz de seguir numa decolagem segura
mesmo com a falha de um dos motores.
Na sequência do desenvolvimento do
MD520N, a família dos modelos NOTAR
ganhou um novo membro lançado em
1994. O MD600N com fuselagem maior e
capacidade de transportar até oito pessoas. O primeiro dos MD600N foi entregue
em junho de 1997. Os maiores diferenciais, fora a fuselagem alongada, eram o
rotor de seis pás e o nome do fabricante que desde aquele ano passava a ser
Boeing, que posteriormente vendeu a
marca para um grupo de investimentos
holandês. A empresa foi se reestruturando, mas a validade do projeto se manteve
e está aí para ser aproveitado no futuro.
Os modelos NOTAR começam agora a
serem mais vistos no mercado brasileiro.
Se já faz alguns anos que é possível ver os
MD600N e MD520N voando aqui, foi no
ano passado que foi entregue o primeiro
MD Explorer para um cliente brasileiro e
até o final deste ano, deverá chegar mais
um em configuração VIP. Talvez um presente pelos 20 anos de vida do Explorer e
sinal de que o operador brasileiro começa a entender melhor as máquinas representada aqui pelo Helicentro. g

ondeachar
Helicentro
Tel.: (11) 3751 2000
www.helicentro.com.br
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dia-a-dia da cachaça

o que esse

TABULEIRO
TEM
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Texto e fotos: Marcio Jumpei

A jogada é a seguinte. No mundo
de excessos virtuais, vamos disputar uma partida no mano a mano.
Para quem sabe um pouco, jogo de
tabuleiro relembra a viagem com os
amigos num fim de semana chuvoso. Na falta do que fazer, a guerra do
War era a primeira opção. Para alguns,
era jogar Monopoly ou Banco Imobiliário. Esses jogos de tabuleiro tiveram
vida boa até meados da década de noventa, aos poucos veio a abertura de
mercado e a invasão do RPG, que não
é o da reeducação de postura e sim o
jogo que tem como base o mergulho
do participante num papel, como num
teatro. Essa fase meio que passou porque as pessoas não tinham mais tempo
para levar adiante a dinâmica desses
jogos, que em certos casos demandavam semanas para ser concluído. De
uns quinze ou dez anos para cá, os jogos de tabuleiro começaram a voltar às

mesas. E vieram anabolizados, revistos
e ainda mais viciantes. Os mais básicos
ainda são movidos somente com cartas. Os mais complexos e que enchem
os olhos dos mais profissionais, vem
com miniaturas, réplicas atraentes que
ao contrário de jogos em vídeo, faz
que você literalmente viaje no roteiro.
Miniaturas com alto grau de perfeição
e detalhes que as deixam como peças
para colecionador. Há os jogos europeus e há os jogos americanos. Os do
Velho Continente são mais calcados na
estratégia, os americanos acolhem uma
certa carga de sorte, há muitos lances
com dados. E os fabricantes desses
jogos descobriram um filão de ouro,
a cada ano são lançados mais e mais
jogos baseados em série de televisão
e cinema. Há zumbis e devem ter vampiros. Game of Thrones é campeão de
audiência. Se nas séries em DVD cada
caixa contém capítulos, nos jogos cada
caixa traz uma expansão, um adendo
ao tema principal. E claro, há os clássicos que tratam de civilizações, combates aéreos e o progresso da humanidade. Uma olhada por cima mostra
bem que em todos os jogos a palavra
de ordem é estratégia. Vamos entrar
nesse mundo através de uma reunião
de um grupo de jogadores. No Facebook a comunidade está sob o título

dia-a-dia da cachaça

Nessa mesa o espírito é resgatar
a convivência humana. Apesar
dos participantes, de certa forma,
entrarem na clusura deste mundo.
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Jogassempre e é uma das maiores do
Brasil. Na nossa mesa, Antônio de Marchi, militar reformado, Renato Pinheiro
Murilo Augusto, do ramo financeiro,
Rafael Moreno, também do setor financeiro, Eduardo Magalhães, radialista, Leonardo Namur, estudante e Guilherme
de Andrade, militar reformado. Todos
esquecem das suas jornadas diárias, o
estresse é deixado do lado de fora da
porta. Em contrapartida é de se espantar como alguns temas dos jogos tem
a ver justamente com o cotidiano do
próprio jogador, mas ao que parece,
aberto o tabuleiro, o foco, o raciocínio
e a atenção aparentam ser mais saudáveis. E olhe que há temas como o
que retrata a estrutura necessária para
administrar uma companhia aérea. Em
outro jogo você deve administrar toda
uma rede de fornecimento de energia
para não deixar o país na escuridão. Algum ministro deveria saber jogar esse

tabuleiro. Definitivamente não é coisa
de criança, apesar do questionamento
de muitos jogadores sobre a visão dos
fabricantes. Um dos motivos é que, entre tantos, títulos como Pokémon estão catalogados entre esses tipos de
jogos e faz parte da Hasbro, a maior
desse setor e, que detém, por exemplo,
as marcas Monopoly e Dungeons and
Dragons (se você sabe que é um e não
o outro, pergunte ao seu filho ou sua
filha). Se o mercado há alguns anos se
resumiu aos lançamentos feitos principalmente por fabricantes como Estrela
ou Grow, atualmente há pequenos fabricantes independentes e que lançam
jogos idealizados por brasileiros. O escritor de teatro Paulo Santoro (Canto
de Gregório) é rato desse meio, lançou já faz dois anos o seu Deterrence
(R$ 54,90 - Ceilikan Jogos) que simula
o cabo de guerra do terror durante a
Guerra Fria. Cada jogador desenvolve
sua superpotência, Estados Unidos ou
União Soviética e, tenta vencer a outra
por meio de guerra nuclear ou chegar
à paz poupando recursos. Santoro deve
lançar mais um outro jogo, o Clemenza
(Hidra), até o final do ano. O tema aqui
é a máfia, onde os jogadores vão colocando os seus capangas em diferentes
atividades tentando conseguir mais
dinheiro e respeito. Sua dedicação aos
jogos o levou até a se tornar testador
de jogos. Depois de tanto escrever – e
jogar - sobre o Civilization (Fantasy Flight Games) lançado há três anos, a em-

presa detentora do título o convidou
para ver como era a segunda expansão
que chegará ao mercado em breve.
Do outro lado do balcão, já começam a
existir mais opções de lojas que trabalham com esse produtos. Há cinco anos
surgira a Ludus (www.ludusluderia.
com.br) no bairro do Bixiga em São Paulo. Essa loja é considerada a primeira luderia, um espaço para jogar e comprar
jogos lúdicos com café e restaurante.
A Livraria Cultura tem a Geek em São
Paulo e no Recife, braço que mexe com
o imaginário desse povo, que sim, são
nerds de carteirinha. A comunidade
brasileira envolve cerca de 1.500 participantes, até parece pouco pelo tamanho do país e para eles, o jogo pode
ser outro. Fazer crescer a comunidade
esperando a motivação do comércio é
lance fraco. Em geral, não há ainda equipe treinada nas lojas para cativar o novo
cliente. O material básico é boa parte
importada, o que aumenta os custos. E
existe a internet, os tablets e celulares
que travam uma disputa para ver quem
é mais lúdico aos olhos dos mais novos.
Para quem é do tabuleiro, os jogos são
justamente uma antítese do mundo do
computador. Ao redor dele, por mais

nerd ou geek que possam ser, estão
pessoas que praticam o blefe, sabem
se o concorrente está com uma carta
a mais na manga pelas reações corpóreas. A integração humana é maior,
apesar deles até passarem madrugadas
a dentro desenvolvendo uma partida.
E nessa busca na essência do mecanismo e das formas de mexer os componentes é que está a graça por trás desses
tabuleiros. Mas de resto, jogo é jogo. g

Para quem é aficcionado, o nível de
detalhes é tremendamente alto nos
novos tabuleiros.
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galeria
Ter em mãos uma câmera compacta mas que lhe
entrega um zoom ótico de 24x, o que equivale
a uma lente grande angular de 24mm até uma
enorme teleobjetiva de 624mm (com abertura
de diafragma de 2.8-5.6) é abrir seus horizontes
na hora de captar as mais diversas cenas do
cotidiano. A Fuji Finepix XS-1 lhe garante essa
mobilidade aliada ao belo sensor de 12mp fazendo
sequências de disparo de até 10 quadros por segundo
em RAW e JPEG, trabalhando com sensibilidades até
ISO 12.800, tudo visto por um monitor escamoteável
dede 3.0 polegadas. Além disso ela também faz vídeo
em full HD. Belo brinquedo de gente grande, que
pode com ela até se arriscar em trabalhos que batem
no circuito profissional. Por um preço de R$ 2.400,00
pedidos na Angel e, uma boa mão de foto, é capaz
de você produzir materiais como os mais experientes
fotógrafos do mercado. 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
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