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expectativas

Uma amiga nossa, que trabalha 
na aviação, confabulou seu espanto 
a respeito de como estranho está o 
setor. Tirando os períodos diretamente 
próximos ao Natal, Ano Novo e Carnaval, 
nesta época geralmente a frota de aero-
naves costumava ficar mais no chão para 
voltar a decolar com mais intensidade 

logo após as festas do Rei Momo. Neste 
ano a coisa funcionou diferente, muita 
gente usou e abusou de suas máquinas 
nas férias, e agora no pós-carnaval, o mo-
vimento caiu. Seria reflexo da crise que fez 
todo mundo pedir um tempo e sair para 
os mais diversos destinos para desencanar 
dos problemas, e depois, voltar e enfren-
tar os problemas com energia renovada? 
Talvez. Como também foi lógica a idéia de 
que agora muita gente está mais sentada 
a mesa para ver quais as melhores estra-

tégias para passar por esses tempos tur-
bulentos. Sem dúvidas, o velho ditado de 
que o pais só começa  a trabalhar depois 
do Carnaval foi seguido intensamente. E 
há muito o que fazer mesmo. O mês de 
fevereiro acusou uma taxa de desempre-
go de 8,5% apesar do setores como o da 
construção civil, registrar um aumento 

discreto de 2,6%, cerca de 38 mil novos 
empregos, com relação ao mês de janeiro. 
É hora de colocar as máquinas para voar 
e correr atrás de novos horizontes? Como 
visto numa propaganda, da palavra crise, 
se tirar uma letra vira crie, e quem sabe isso 
seja a proa para dias melhores.  g

Marcio Jumpei  
Editor Chefe

Pantone 294 C
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o mais RecenTe modelo da Família a109 gaRanTe 
             mais conFoRTo com Toda a peRFoRmance que 
      é digna da maRca agusTaWesTland



ensaio em vôo

Na Itália, veículo é performance, conforto 
é item secundário e estilo, isso sim, é tudo. 
Máximas tão bem aplicáveis aos helicópteros 
da família AgustaWestland A109, que apesar 
de ter ganho um anglicismo na marca, ain-
da mantém bem vivas em seus produtos, as 
raízes formadas no norte da Itália, bem per-
tinho de Milão. Os biturbinas de Cascina Costa, 
representados aqui  no país pela OceanAir, rapida-
mente encontraram um mercado receptivo no Bra-
sil, afinal, a performance geral era comparável a de 
modelos maiores e a grande chave, podiam pousar 
sem restrições em tudo quanto era heliponto em 
São Paulo. No maior mercado de helicópteros da 
América Latina, a maioria dos helipontos, princi-
palmente os localizados no topo dos prédios, foi 

projetada para receber helicópteros na faixa das 4 
toneladas categoria onde se encaixam a maioria 
dos AgustaWestland.

Claro que tudo tem seu preço, os A109 nunca 
foram um primor em termos de espaço interno. 
Nem tanto com relação a largura da cabine, mas 
longitudinalmente, a história era outra. Os passagei-
ros tinham que saber administrar bem o uso do vão 
entre as poltronas. Eram joelhos para cá ou para lá 
para ajeitar seis a bordo, mas quem se importa, o 
desenho esguio da máquina era perfeito para ar-
rancar suspiros das moçoilas de plantão. Voos entre 
São Paulo e Rio de Janeiro eram feitos em tempos 
semelhantes ao de um AS365 Dauphin ou S-76, que 
se entregam mais conforto aos passageiros, são 
bem maiores e cerca de US$ 4 a 6 milhões caros. 

O espaço longitudinal da cabine 
aumentou para a satisfação 
dos passageiros. Bom para um 
helicóptero que é útil para voar da 
cidade ao campo, em etapas médias 
para longas. O bagageiro, na 
página ao lado é grande o suficiente 
para as malas da família.

Para resolver a questão do espaço de cabine a AgustaWestland 
desenvolveu o A109S Grand, um modelo que sana de vez com a 
questão do quebra-cabeças para encaixar as pernas do ocupan-
tes do A109E Power, seu irmão mais antigo.

O assento traseiro foi deslocado e a cabine esticada, possibi-
litando mais 20 centímetros de espaço que fizeram toda a dife-
rença. Beleza, de agora em diante tudo será perfeito. Quer dizer, 
quase tudo. Na lista de melhorias do Grand, este vem equipado 
com assentos anti-crash. Mais altos e ergonômicos melhoraram, 
em muito, o conforto a bordo. O passageiro sentado agora fica 
com os joelhos em posição mais natural e não levemente apon-
tados para cima, como o que acontece no banco traseiro de uma 
Chevrolet Blaser. Só que os novos bancos roubam um pouco o es-
paço do pé direito da cabine. Quem tiver mais de 1,78m de altura 
vai ter que se reacomodar para não ficar com a cabeça raspando 
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A porta dos pilotos tem novo formato que facilita o acesso ao cockpit. 
E não tem jeito, de qualquer ângulo que é observado, os modelos 
A109 sempre conservam beleza única.

15

no teto. Este por sinal, é de formato plano e 
mais baixo ao contrário do disponível o Power 
que é curvo. Um saída para os engenheiros ita-
lianos para melhorar a insonorização interna. 
Ou seja, ganhou-se de uma lado e perdeu-se 
do outro, mas de uma forma geral, o resultado 
é positivo.

Para a Global Táxi Aéreo, que trouxe o 
Grand utilizado no ensaio  ( aliás é o primeiro 
no Brasil a ser utilizado em serviços de táxi aé-
reo), o modelo vale não só pela sua perfoman-
ce e interior extra mas também pela disponibi-
lidade. O modelo é o quarto AgustaWestland 
que eles operam desde 2002, e segundo sua 
diretoria, nunca foi perdido um fretamento 
por indisponibilidade de equipamento. Para-
das para manutenção preventiva acontecem a 
cada 100 horas no Grand enquanto que num 
Bell 230, por exemplo, isso acontece a cada 25 
horas. Externamente, as duas grandes janelas 
agora presentes nas portas dos passageiros 
adicionaram elegância. As portas do cockpit 
são mais altas, e tem o desenho dos cantos 
arredondados facilitando a passagem dos pi-
lotos. Os tubos de pitot agora ficam na parte 
frontal do nariz, a bateria foi realocada tam-
bém, tomando algum espaço do bagageiro 
com seu compartimento próprio, acessível 
pelo lado direito da aeronave. 

Os estabilizadores horizontais agora tem as 
extremidades levemente curvadas, lembrando 
um winglet invertido. No cockpit, poucos itens 
o diferem do Power.  O IDS (Integrated Display 
System) agora traz novas funções, como regis-
tros de excedências nos parâmetros de vôo e 
sistemas, ou a possibilidade de salvar cheques 
de potência periódicos ao toque de uma te-
cla, para posterior download. A aviônica Gar-
min é uma das opções de fábrica, podendo 
equipar o Grand com um GNS 530 e um GNS 
430, junto do tradicional MFD Bendix/King. O 
painel superior agora é levemente inclinado, 
melhorando a ergonomia do cockpit. E por fa-
lar em ergonomia, os assentos dos tripulantes 
também são anti-crash e a posição de pilota-
gem também melhorou com a inclinação dos 
pedais à frente, provendo mais espaço para as 
pernas dos pilotos de maior estatura.

É notável também a diferença em tama-
nho dos capôs que escondem os novos e 
mais potentes motores, conferindo mais im-
ponência ao modelo. Falando em nisso, no 

quesito performance, o Grand possui altos e 
baixos. Apesar de contar com duas turbinas 
Pratt & Whitney 207C de 735shp cada, com 
95shp extras por motor em relação ao Power, 
a transmissão principal sofreu apenas uma 
ligeira modificação, entregando os mesmos 
900shp contínuos que eram disponíveis no 
modelo mais antigo. A diferença está no tor-
que de decolagem, que agora é permitido em 
até 107% por 5 minutos, contra o curto 110% 
por apenas seis segundos na versão anterior. O 
rotor principal é menor na nova versão, e para 
a nova aeronave tipicamente 10% mais pesada 
no quesito básico operacional, com a mesma 
carga útil, o Grand tende a ser mais modesto 
nas decolagens e pousos.

Entretanto, em operações em lugares com 
condições de altitude e temperatura mais 
elevada, o tal hot & high na gíria da aviação, o 
Grand possui mais sobra de potência, o que fa-
cilita a vida dos pilotos. A operação categoria A, 
que permite o retorno seguro ao heliponto ou 
prosseguimento da decolagem com falha de 
um dos motores, agora é item homologado. 
Outro ponto forte é a velocidade de cruzeiro 
em baixas altitudes, onde o Grand é 5 a 10 nós 
mais veloz, graças aos torques de cruzeiro mais 
altos e as pás do rotor principal sem os antigos 
flaps de raiz, que adicionavam arrasto. Em con-
trapartida a falta desses dispositivos elevaram 
um pouco o nível de vibração em voo e nas 
aproximações.

De um modo geral o Grand voa tão rápido 
como o Power que anda a 140/145 nós em to-
das as altitudes, enquanto o Grand faz 150/155 
nós até 3 mil pés. Acima, ambos andam iguais. 
O alcance do Grand é de 800 km, sem reser-
vas. O Grand herda a mesma estabilidade e 
docilidade de comandos de seus irmãos mais 
velhos, mas os 20 cm de diferença no compri-
mento do corpo do helicóptero tornaram a 
ação dos pedais mais lenta que no Power, exi-
gindo mais cuidado e antecipação do piloto. 
Este deve estar atento também à nova manei-
ra de operar o limitador de torque, que antes 
monitorava os parâmetros continuamente, e 
agora só atua quando solicitado pelo piloto. 

Os italianos conseguiram colocar o Grand 
em um degrau um pouco acima da concor-
rência, diga-se Eurocopter EC135 e MD 902 
Explorer, já que o Bell 427 peca por ser um 
biturbina de hidráulico simples, ou seja, não 
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ONDEACHAR

Global Taxi Aéreo
Tel.: (11) 5070 6000 / 0800 55 5684

www.globaltaxiaereo.com.br

OceanAir
Tel.: (11) 2089 8020

www.oceanairtaxiaereo.com.br
www.agustawestland.com

     FICHA
TéCNICA

Fabricante: AgustaWestland

Preço: US$ 6,8 milhões  

(valor entrega Itália) 

Motor: 2 Pratt & Whitney PW207C  

de 735shp

Capacidade: 1 a 2 pilotos +  

6 a 7 passageiros

Diâmetro do rotor principal: 10,83m

Altura: 3,44m

Comprimento: 12,96m

Capacidade dos tanques: 634kg  

(5 células de tanques)

Peso vazio: 1.660kg

Peso máximo de decolagem: 3.175kg

Velocidade de cruzeiro máxima: 287km/h

Alcance máximo: 800km

agusta westland

é homologado IFR no Brasil, e não compete 
com o Grand. Mesmo assim a AgustaWestland 
não está descansando no seus louros. Com a 
chegada do Bell 429, substituto muito bem-
vindo do 427, o produto anglo-italiano iria suar 
um pouco. O Bell tem projeto mais moderno 
e promete mais conforto, performance e esti-
lo digno de competir com o Grand. Portanto 
nada mais óbvio que uma melhoria extra no 
seu produto. Imagine um Grand com uma 
fuselagem fabricada em fibra de carbono do 
nariz até o início do cone de cauda. Só a perda 
de massa pela utilização desse material já deve 
conferir uma melhoria na perfomance geral da 
máquina, some também o ganho em termos 
de resistência à colisão e limpeza aerodinâ-
mica. Muito provavelmente o uso do material 
composto também possibilitará um ganho de 
espaço interno na cabine. Alie esse detalhe a 
novos rotores e uma transmissão melhorada 
e, quem sabe, uma aviônica mais moderna, e 
pronto, temos um Grand, vamos dizer, Special 
Performance, que se por enquanto é segredo 
guardado a seis chaves – uma nós roubamos 

- pelo fabricante, quando chegar ao mercado 
deve continuar a chamar a atenção não só as 
moçoilas, como também quem almeja uma 
máquina que possa fazer etapas de 500km tão 
rápido quanto um avião de pequeno ou médio 
porte, com toda a versatilidade de cumpri-las 
em operações genuinamente ponto a ponto, 
sem a perda de tempo em deslocamentos 
para aeroportos. Ao mesmo tempo, sendo do 
tamanho certo para operar na totalidade dos 
helipontos disponíveis no país.    g
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            Na Serra da MaNtiqueira uMa alterNativa para 
                 o Seu roteiro de fiM de SeMaNa

A comissária mal acaba de avisar que estamos 
iniciando o procedimento de descida para o aero-
porto Santos-Dumont (RJ) e a rotina é a mesma. 
Quem está sentado à janela sempre dá uma espia-
dinha lá embaixo para ver onde está. O tempo aju-
dando,  nesse voo da ponte aérea vindo de São Paulo, 
dá para ver o sobe e desce dos morros que antecedem 
a Serra das Araras, onde pouca coisa naquele manto 
verde é possível de ser identificado. Por ali há a represa 
da Light, Volta Redonda e sua siderúrgica, mas o que de 
cima pode parecer meio enfadonho, de baixo, surpresa, 
a cada curva de morro, uma vista de cartão postal. Bem 
debaixo da rota há Piraí, imagine, a capital nacional da 
macadâmia, da produção de tilápia e cidade que promo-
ve o Piraí Fest Paladar todos os anos em outubro.

Centro pequeno bem próximo à Via Dutra, de carro 
é percorrido em pouco tempo. O recomendado é virar 
em uma das saídas da rodovia para a Barra do Piraí na 
direção à alguma vista bacana, daquelas de ficar baten-
do viola no fim de tarde. Estradinha de terra boa para 
exercitar a suspensão do New Civic gentilmente cedido 
pela Honda ( e imagino como seria mais bacana de en-
frentar as irregularidades naturais do caminho de terra 
na direção do primo CR-V), e em alguns pares de curvas 
adiante, estamos na frente do portal da Reserva Aroeira. 

O  lugar é dos mesmos donos do vizinho Hotel Fazen-

turismo
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A hamonização de vinhos e 
pratos é coisa séria no Aroeira, 
um lugar fácil de chegar, como foi 
a bordo do New Civic, que pode 
ser deixado de lado por alguns 
momentos para uma cavalgada no 
lombo de uma belo manga larga.

Acima o parque de diversões das 
jaçanãs e abaixo outro, mais voltado à 
outro público.

da St. Robert, este mais focado a grupos 
de famílias e convenções. E apesar de 
utilizar de alguma estrutura de lazer do 
próprio vizinho, como a de arvorismo, 
caiaque ou tirolesa, o Reserva Aroeira 
segue a receita refúgio romântico com 
dez chalés de frente para um lago cheio 
de vitória-régias, suas jaçanãs e garças. 
Belo cenário aliás. Cada uma das acomo-
dações leva um tema na sua decoração 
que vai de Ásia a uma inspiração nas flo-
restas tropicais. Todos são relativamente 
do mesmo tamanho, com uma estrutura 
puxado para o rústico. Jacuzzis e lareiras 
estão lá para as diversões de fim do dia. 
A vocação para destino de lua de mel é 
tanta que o Aroeira começou a oferecer 
um pacote feito na medida para os novos 
casais. Na diária é incluído um kit com es-
pumante, trufas e óleos para massagens. 
O quarto é decorado com flores e ainda 
é servido um fondue acompanhado de 

vinho.  Camas de impecável conforto 
pedem para adormecermos por mais 
alguns minutos. Um mezanino dá para 
janelas de onde, a meteorologia permi-
tindo,  é possível passar horas contando 
estrelas. E lembre-se que se uma delas 
movimentar além do desejado, provavel-
mente seja de um avião indo para o Rio 
de Janeiro ou para dar um pouco mais de 
graça, você pode dizer que era a estrela 
cadente que ela tanto desejava ver. E não 
é por estar na sua presença, mas a que 
eu vi foi embora fazendo zigue-zagues. 
Talvez culpa do vinho. 

Para os cariocas o lugar é uma bela 
alternativa a região serrana de Petrópo-
lis, Itaipava, Penedo ou Itatiaia. Do hotel 
até o centro do Rio de Janeiro, de carro, 
é necessário algo como uma hora e meia 
por conta do trânsito. Para quem mora 
na Barra da Tijuca é um pulo só. De he-
licóptero, nada mais que 20 minutos, no 
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máximo. Depois do desembarque, o frugal petisco ou 
uma boa cachaça local vão servir de introdução para 
os seguidos momentos de sonho que te aguardam.  
Tempo no Aroeira foi feito para gastar com a boa 
gastronomia e namorar. Portanto se puder deixar as 
crianças na casa da avó, melhor ainda. Ana Catharina 
e Henrique, donos do lugar, quiseram que a cozinha 
fosse o grande destaque do Aroeira, ela inclusive tem 
um longo histórico com as panelas. Seu pai era critico 
gastronômico no jornal Última Hora. Há doze anos co-
manda a cozinha do St. Robert, e há três, o do Aroeira. 
Aprimorou suas habilidades em cursos no SENAC dois 
anos atrás e virou uma das favoritas a ganhar prêmio 
nos festivais gastronômicos de Piraí. Então por favor, 
o cardápio. Uma Tilápia Aroeira com alho poró acom-
panhado por risoto de abobrinha, maçã e camarão, 
servido com uma guarnição de batatas assadas com 
creme de gorgonzola faz frente ao Filé Ana Ribeiro, um 
mignon com manteiga de ervas, farofa de Neston com 
macadâmia e purê de batata baroa. Dois exemplos da 
cozinha contemporânea desenvolvidos pela Ana Ca-
tharina que pelo apreço aos bons vinhos, determinou 
que no Aroeira a carta da bebida fosse bem digna para 
as harmonizações. O pai do marido Henrique, somme-
lier de velha guarda, agradece. 

turismo

Os pastéis de tilápia, acima, ganharam prêmio de 
gastronomia. Abaixo, a sua vida no Aroeira pode ser 

movida a esportes radicais ou no lângido ritmo do lago.

O hotel oferece diárias com café 
da manhã, mais petiscos que po-
dem ser consumidos, por exemplo, 
à beira da piscina ou se preferir, na 
varanda do salão principal, mais 
uma refeição. A ordem não precisa 
ser exatamente esta. Há pessoas que 
preferem almoçar bem e só beliscar 
um pastelzinho de tilápia ( que os 
mais frescos só chamam de Saint Pe-
ter ) ao anoitecer, outras já dão pre-
ferência ao jantar de verdade. E há 
quem venha somente para aprovei-
tar o restaurante pois, aos poucos, 
a cozinha da Ana tem sido reconhe-

cida como motivo suficiente para 
pegar a estrada. E do Rio de Janei-
ro são apenas 90km de distância. O 
curioso é reparar na postura da Chef, 
que ao final do expediente, lembra a 
de Babette, a do filme que é adorá-
vel de ver se estiver de pança cheia 
e terrível, torturante caso contrário. 
Talheres descansando e lá está ela 
com uma taça de vinho, seu prêmio 
pessoal para a gratificação de mais 
um serviço bem feito.

A cada minuto a mais no Aroeira 
dá para ver um lugar que pode se tor-
nar uma boa escala para uma viagem 

Mapade 
rotas

Dica Do piloto: As coordenadas 

do novo heliponto são 22º35’30,7” 

S/43º 47’ 07,6”W . Por enquanto você 

pode utilizá-lo para o chamado 

pouso ocasional. Apesar da geogra-

fia local ser cheia de altos e baixos, 

o lugar escolhido, bem no topo de 

um morrote proporciona boas ram-

pas livres de obstáculos. Mas é claro, 

como toda região serrana, é aconse-

lhável ficar atento a formação de ne-

blinas ou nuvens baixas que podem 

restringir as operações.

o que levar: Uma dica se você 

gostar de observação de pássaros 

é ter um bom binóculo à mão, e 

se possível, uma boa câmera foto-

gráfica dotada de grande lente. Só 

no lago, a população de galinhas 

d’àgua, garças vale a pena. Na mata 

ao redor da propriedade também 

pode ser boa fonte para captar ima-

gens bacanas de pássaros.

tarifas: As diárias para o casal 

custam de R$ 340,00 a R$ 445,00, 

com café-da-manhã e uma refeição. 

Nos fins de semana, reservas com 

mínimo de duas diárias. Cobra-se 

10% de taxa de serviço e criança 

são aceitas.

enDereço:
Estrada Reserva Aroeira, 757

Piraí – Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2487 4011, (24) 2465 0629

www.reservaaroeira.com.br
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mais longa. Num plano de férias por exemplo, passar 
dois ou três dias no Aroeira antes de seguir para o nor-
te ou para o sul dependendo de onde vier, pode ser 
perfeitamente viável como alternativa ao pernoite no 
Rio de Janeiro. Não haverá estátua de Cristo Redentor 
ou praia de Copacabana,  mas ganha-se em muito em 
qualidade gastronômica e em charme ao passeio. É só 
fazer uma pequena correção de proa. Num breve fu-
turo, os proprietários devem concluir o heliponto que 
prometeram, espaço tem bastante, desse modo pou-
sar no Aroeira pode servir de desculpa para fazer um 
vôo daqueles descompromissados, que não levam a 
lugar nenhum, mas serve para provar o quanto é bom 
o turismo aéreo e quanto rico de cantinhos inexplora-
dos é esse pais.   g

Crianças também tem vez o Aroeira, lugar 
cheios de cantos para serem curtidos.

turismo
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Quebra de paradigma 
Quando a Porsche lançou o SUV Cayenne, muitos fãs torceram o nariz achando 
que não era coisa que poderia levar o brasão da marca. Depois de alguns anos 
o modelo é um dos carros chefes do fabricante de Sttutgart. E para comprovar 
que não lhe falta arrojo, a Porsche apresenta seu Panamera, um novo GT e olhe 
só, com quatro portas. A imagem que você vê é uma das primeiras divulgadas 
oficialmente e dá para perceber que apesar de inusitado, o desenho geral remete 
a toda tradição do estilo Porsche. Com 4,97m de comprimento, 1,93 de largura e 
1,41m de altura o novo modelo foi feito para levar quatro pessoas e não para ser 
um 2+2. E haverá também, segundo a informação da fábrica, espaço suficiente 
para levar a bagagem dos quatro a bordo. A motorização ficará a cargo de opções 
V6 e V8 com potência entre 300 a 500cv, turbo e injeção direta também são itens 
que devem constar na ficha técnica do Panamera como também uma versão 
com motor híbrido. O câmbio será manual de seis marchas ou então um de dupla 
embreagem com sete velocidades e o carro poderá ter tração 4x2 ou 4x4 na 
versão topo de linha. Quer um? Ele chega por aqui no segundo semestre.

Stuttgart Sportcar
Tel.: (11) 5644 6700
www.porsche.com.br

com



LUZES DA RIBALTA
A Imaginarium está trazendo ao Brasil a super modernosa 
luminária Mathmos. O produto de origem britânica tem 
desenho so� sticado e inovador. A luminária projeta, em 
até 1,5m,  imagens em movimento formados por meio do 
aquecimento de um disco de óleo. Tais imagens torna o 
ambiente mais relaxante e possuem três versões, roxo e 
vermelho, azul e amarelo.
Preço: R$ 659,00
Imaginarium - Shopping Iguatemi
 Tel.: (11) 3816-1784 - www.imaginarium.com.br

PÉ ANTE PÉ
A linha Twins da espanhola Camper tem esse modelo colorido que não 

abre mão da simplicidade e praticidade apesar da alta tecnologia em 
sua construção. A palmilha é de � bra de coco e o solado de borracha 
com sistema Contact Earth evita o acúmulo de energia eletrostática.
A linha Twins é a mais conhecida da Camper, são pares de sapatos 

com sutis diferenças nos dois pés, que transformaram a marca 
espanhola em ícone de irreverência e originalidade.

Preço: R$ 535,00
Camper Jardins – Rua Oscar Freire, 809.

Tel.: 11 3063-5920 (segunda a sexta das 10 às 20h, 
sábados das 10 às 19h e domingos das 13 às 19h)

Camper Shopping Iguatemi – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232. 
Tel. (11) 3813-0383 (segunda a sábado das 10 às 22h 

e domingos das 14 às 20h)

PIQUE NO LUGAR
A esteira Legacy 750T chama a atenção pelos detalhes. 

Um ventilador embutido, o cabo de energia � ca oculto, os 
monitores de entretenimento desligam automaticamente 

quando não estão sendo utilizados para economizar 
energia, e principalmente, o deck da Legacy 750T possui 

uma con� guração exemplar para não provocar lesões aos 
usuários, macio no amortecimento, � rme no meio e rígido 

no impulso dos pés. Também incorpora elastrômetros 
IS3 de tecnologia avançada para amortecer os efeitos da 
pisada. Também é rica de programas, 10 padronizados, 9 

customizados e 5 de aptidão física.
Preço: Sob consulta

Reebok Fitness Equipment
Tel: (21) 2491-6863

Um senhor gelo
A Viking oferece essa máquina de gelo profissional para que 
você nunca deixe de ter os mais claros e frescos cubos para 
compor o seu drink preferido. Ela produz a cada 24 horas, até 
16kg de gelo com formato de 2cm cada com um processo de 
drenagem especila que elimina o gelo velho.
Preço: sob consulta
Viking - Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1847
São Paulo – SP 
Tel.: (11) 3064 0011
www.vikingrange.com.br

elegância à mesa
São 130 peças de fina prata nesse faqueiro Arthur Casas by Riva 

Talheres, que com o seu design elegante e moderno, vão fazer a 
diferença na hora de servir os seus convidados ou mesmo deixar 

muito mais bacana aquele jantar a dois. As peças foram desenvolvidas 
por Arthur Casas, vencedor de prêmios na área de inovação e design.

Preço sugerido: R$ 5.495,00
Mickey Home - Shopping Iguatemi – Tel.: (11) 3815-1195

Shopping Market Place- Tel.: (11) 5181-3797
Shopping Cidade Jardim – Tel.: (11) 3758-3244

Uma jóia qUe é Um brinco
O par de brincos da coleção Klimt de ouro amarelo 

com ônix e brilhantes da Sara Jóias tem desenho 
intrigante com sua forma circular, ao mesmo 

tempo é sofisticadamente simples.
Preço sob consulta

Tel.: (21) 3202 4535 / (11) 3081 8125
www.sarajoias.com



CEFETEIRA
O desenho é arrebatador não há o que discutir. O 
Nescafé Dolce Gusto é uma cafeteira trazida pela Nestlé 
e distribuída pela Arno que oferece, em uso doméstico, 
as qualidades encontradas nas melhores cafeterias. Outro 
destaque são as cápsulas hermeticamente fechadas, em 
porções individuais, com seis tipos de bebidas que vão 
tradicional Expresso ao Cappuccino ou ao Latte Macchiato. 
Preço sugerido: 
Máquina NESCAFÉ Dolce Gusto: R$ 599,00
Cápsulas NESCAFÉ Dolce Gusto: R$ 23,99  
(caixa com 16 unidades)
www.nescafe-dolcegusto.com.br

CAFoFo ChEIRoso
A Antik, marca referência em fragrâncias para ambientes, inova mais uma vez no jeito 
de perfumar a casa com a linha Flor de Algodão. A linha criada com notas de verdes 

e florais com jasmim, lírios, flor de maçã e muguet, tem como grande destaque 
um difusor de aroma que exala o perfume por meio de uma flor de gesso. A linha 
também conta com um pot-pourri e uma água perfumada para roupa. Antik Flor 

de Algodão pode ser encontrada nas lojas La Façon nas cidades de São Paulo e 
Campinas e também nas principais lojas de decoração e presentes do país. 

Preços: Difusor de Aromas 350 ml – R$ 73,00, Água Perfumada para Roupa - 1000 
ml - R$ 30,00, Flor de Aroma - 60 ml - R$ 72,00, Spray para Ambiente - 140 ml - R$ 

40,00, Pot-pourri – caixa - R$ 40,00, Refil de Essência - 15 ml - R$ 17,00
Antik/ La Façon - São Paulo: Rua Bela Cintra, 1956 – Jardins Tel.:: (11) 3085-5208

Campinas: Shopping Iguatemi – 2º piso Tel.:: (19) 3294-3738
www.antik.com.br

CompACTA Top 
A Canon Powershot A2000 IS é o modelo top de linha 

da família e vem cheio de recursos para facilitar o 
seu uso. A resolução é de 10.0mp e o zoom ótico de 
5x. Esses mais o sistema de estabilização de imagem 

garantem uma suberba qualidade das fotos que podem 
ser visualizadas por um visor de LCD de 3.0”. A câmera 

também possui a função Face Detection que vai ajudar 
na hora d efazer seus retratos. 

Preço: R$ 950,00
Angel Equipamentos Fotográficos

Tel.: (11) 3257-3498 e 3259-5450
vendas@angelfoto.com.br/www.angelfoto.com.br
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O Quasar encara cOm 
persOnalidade um mercadO 
Que cresce a cada dia
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TexTo e foTos: Marcio JuMpei

Pequeno
notável

Franca, terra dos sapatos e João 
Augusto Conrado do Amaral Gurgel. 
Lugar com o aeroporto mais elevado 
registrado em São Paulo e onde so-
nhos ganham asas. Isso tudo é o que 
vou ver depois de decolar com o AA 
155 Quasar Lite projetado pela Aero-
Álcool. o pequeno experimental promete 
elevado prazer de voar com muito baixo 
custo. o pessoal da aeroÁlcool já é bem 
conhecido no meio, foram pioneiros no 
desenvolvimento de motores aeronáuticos 
movidos pelo combustível verde e vejam só, 
chegam a produzir componentes para saté-
lites e uaVs para as forcas armadas. o Quasar 
já tinha sido visto no Broa do ano retrasado 
e numa feira aérea em Maringá, já tem dez 
anos de constante desenvolvimento e evo-
luiu de um modelo motorizado com um 
VW 1600 de 56hp até chegar nessa versão 
impulsionado por um Jabiru 2200 quadrici-
lindrico de 85hp. Há também uma curiosa 
opção que utiliza o motor japonês HKs 700e 
bicilíndrico de 60hp. esse motor ainda está 
para ser melhor descoberto pelo mercado 

brasileiro, tem gente que acha que ele vibra 
muito, uma verdade em baixa rotação, ou é 
meio pequeno demais para um avião des-
se porte, embora o Quasar pese, completo, 
mirrados 260kg. pode ser pouco potente, 
mas a aceitação do Quasar com esse tipo de 
motorização nos estados unidos tem sido 
muito boa, todos os 7 que já foram expor-
tados para lá até agora, usam essa alternati-
va de motorização. se a perfomance não é 
de  nenhuma ferrari, os custos devem servir 
bastante como ponto decisório. um motor 
HKs sai instalado por us$ 10.800,00 enquan-
to que um Jabiru 2200 custa us$ 18.800,00. 
para se ter uma idéia, um rotax 912s vale 
cerca de us$ 23 mil na praça. e de certa for-
ma, o Quasar foi concebido para ser assim, 
uma avioneta que vá custar muito pouco ao 
seu feliz proprietário.

a versão como o motor Jabiru 2200 
vale r$ 164 mil e pode ser paga por meio 
de financiamento da própria aeroÁlcool ou  
pelo cartão BNDes em 18 vezes com 1,3% 
de juros ao mês. a empresa está finalizando 
os acertos para que o Quasar possa ser tam-
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bém financiado pelo Finame e quando o 
processo estiver ok, os planos para a quita-
ção devem chegar até 8 anos com taxa de 
juros de cerca de 8% ao ano. Numa conta 
rápida, segundo a AeroÁlcool, o avião sairá 
por R$ 1 mil ao mês. Dinheiro de café, ou 
de pinga se preferir.

Para saber se o Quasar vale mais quan-
to o que pesa o jeito é dar a partida e uma 
volta com ele para saber do que estamos 
falando. Fazer funcionar o Jabiru é coisa 
simples, magnetos ligados, a manete pou-
co à frente e é só apertar o botão de par-
tida que os quatro pistões começam a se 
movimentar. O nível de vibração é baixo, 
só perdendo nesse quesito para seu irmão 
3300 de seis cilindros. Canopy fechado e 
corpo ajustado no banco e pedais sem 
regulagens, o taxiamento começa com 
um certo estranhamento da manete tipo 
Cessna. Ou era nada ou era muita acele-
ração. A atuação estava meio brutal, mas 

o detalhe seria um de alguns que existem 
naquele exemplar específico, o PU-AJW, 
que serve como base de desenvolvimen-
to do fabricante. Ele já teve motor VW, 
HKS, recebeu carenagens na junção da 
asa com a fuselagem, nariz mais comprido 
e tudo que os engenheiros da AeroÁlcool 
puderam imaginar para melhorar o seu 
produto. Portanto vamos dar um descon-
to ao acionamento da manete.

Levando isso consideração, levando o 
motor a pleno na cabeceira 23 da pista de 
Franca, o Quasar dispara e chega fácil as 45 
milhas, velocidade que o bicho já começa 
a querer sair do chão, em dois tempos o 
ponteiro passa pelas 60 milhas e aí o na-
riz se eleva para manter uma velocidade 
de 80 milhas por hora com uma razão de 
subida de 500 pés por minuto. Cabrando 
um pouco mais, a velocidade desce para 
as 70 mph, mas a razão aumenta para 
algo em torno de 900 a 1.000 pés por mi-
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nuto. Com o avião nivelado e 3.100 rpm 
no motor ( 75% de potência), o Quasar se 
estabiliza a 115mph, gastado 12,5 l/h, com 
mais 300rpm a velocidade chega a atingir 
130mph. Mas se a proposta é ser econô-
mico, vamos reduzindo os giros para 2.800 
– 2.900rpm, um regime de cruzeiro bran-
do, cerca de 60% de motor. A velocidade 
diminui para 105mph e o consumo de ga-
solina gira em volta de 11,5 litros por hora. 
Boa hora para começar a ver como é o bi-
cho voando. O dia, com uma temperatura 
de 27ºC, até que está manso, mesmo com 
uma série de CBs formando ao norte de 
onde estamos. O Quasar mantém-se ex-
tremamente neutro, o avião parece estar 
assentado nas suas enormes asas. O co-
mando de aileron atua meio pesadamen-
te para o meu gosto pessoal, em arfagem 
o manche é mais leve, mais de acordo com 
a força necessária para aplicar nos pedais. 
Talvez a regulagem das molas que atuam 
sobre o manche estivesse provocando tal 
sensação, a vantagem é que em voo de 

cruzeiro você pode manter  mão bem leve 
que o avião não vai ficar oscilando inde-
sejavelmente. Tranquilidade para dar mais 
uma geral no cockpit do Quasar. O espa-
ço é muito bom e apesar dos assentos e 
pedais não terem nenhum tipo de regu-
lagem, não há nada que desabone a boa 
ergonomia. Talvez um botão aqui, uma 
chavinha acolá poderiam mudar de lugar, 
mas dar algum parecer sobre o painel de 
um experimental é um pouco falho, pois 
o cliente de certa maneira customiza a seu 
gosto. A AeroÁlcool está com planos de 
oferecer alguns tipos padrões de painel, 
pois certamente vai baratear os custos. 
Em termos de altura, o canopy não vai res-
tringir os mais altos, inclusive a solução do 
fabricante em fazê-lo com a parte superior 
opaca melhora o grau de insolação na 
cabine. Os carecas agradecem. O canopy 
inclusive, possui uma estrutura com corta 
fio, útil em caso de impactos. Por outro 
lado, o desenho definido para o parabrisas 
poderia ser uns quatro dedos mais alto na 

O desenho foi 100% desenvolvido pela 
AeroÁlcool, incluindo a hélice de madeira. 

No cockpit, apesar de assentos e pedais 
fixos, a ergonomia é boa.
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lateral, melhorando a visibilidade durante as 
curvas. Por falar em parte estrutural, o Qua-
sar está preparado para  receber um para-
quedas balístico, e diferente de um Cirrus 
por exemplo, que mantém o avião em posi-
ção horizontal, o Quasar vai descer na verti-
cal batendo primeiro sua cauda, que foi feita 
para deformar e absorver todo o impacto. 
Segundo a AeroÁlcool, dessa maneira os 
ocupantes, com as costas protegidas pelo 
próprio assento, sentirão menos o baque no 
solo. O pessoal de Franca realmente é atenta 
a segurança passiva do Quasar, na área dos 
pés há uma boa distância até a parede de 
fogo do motor e a manufatura em fibra prio-
rizou o fortalecimento da estrutura. Na parte 
traseira da cabine há um santo antonio em-
butido  O modelo inclusive tem opções de 
fuselagem feita em fibra de vidro ou em car-
bono, a diferença de peso entre o primeiro 
material e o segundo é de 6kg a menos e 
US$ 5 mil a mais As asas são convencionais 
feitas em alumínio aeronáutico.

Mais um pouco de vôo, o estol dele é 
bem manso, se bem que não foi feito ne-
nhum com motor, os tais CB estavam co-

meçando a ir em direção ao aeroporto e 
preferimos voltar antes para uma série de 
toques e arremetidas. Mas de qualquer for-
ma, sem potência e limpo de flapes, o bi-
chinho voa até o ponteiro do velocímetro 
passar pelas 45mph e daí o nariz cai com 
a necessidade de uma pequena correção 
de pedal direito. Com flapes totalmente 
estendidos você pode tirar umas 10mph 
a menos para ele deixar de voar e a rea-
ção continuou sendo a mesma. De olho 
contínuo na chuva que se aproximava, o 
circuito para pouso foi iniciado a 100mph 
com redução para 80mph na perna base. 
Entrando alto o jeito é reduzir totalmente 
o motor, baixar todo o flape e espetar o 
nariz para baixo. O Quasar planeia muito 
bem, dá tempo até para uma glissada de 
leve. O cruzamento das faixinhas acontece 
a 50mph e lá vamos nós arrendondando 
o Quasar como se fosse um Boeing, ou 
seja, alto para bedéu. Esqueço que o trem 
de pouso é curtinho e nessas acabamos 
por testar o sistema de amortecimento 
por anéis de borracha à lá Mooney na be-
quilha e as lâminas curvadas no trem prin-

     FICHA
TéCNICA

Fabricante: AeroÁlcool

Preço da aeronave ensaiada:  
R$168 mil sem aviônicos

Motor: Jabiru 2200 de 85hp

Capacidade: 1 piloto+1 passageiro

Envergadura: 9,5m

Comprimento: 5,76

Altura: 2,6m

Hélice: AeroÁlcool, madeira, bipá, de passo fixo

Peso máximo de decolagem: 500kg

Velocidade de cruzeiro: 98nós

Velocidade de estol: 42,5 nós sem flapes, 

35 nós com flapes

Fator carga: +4,4/-3.0g

Teto de serviço: 9.000 pés

AEROÁlCOOl AA155 QUASAR liFE

41
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AeroÁlcool
Tel.: (16) 3701 7894

www.aeroalcool.com.br

ONDEACHAR

cipal. Até que não foi tão ruim assim. Mais 
dois turnos de pista até a chuva chegar de 
vez, e o que chama a atenção é mesmo a 
boa razão de planeio do Quasar e a doci-
lidade em colocá-lo de volta à Terra. Um 
dos planos da AeroÁlcool é de propô-lo 
como avião de instrução, pode ser, prin-
cipalmente com o motor Jabiru. Outra in-
dicação é dele ser usado como avião para 
pequenas ligações, entre 300 a 500km. 
Uma fazenda no meio do nada pode ficar 
mais próxima do que se imagina a custos 
bem baixos. Pelas contas do fabricante 
com cerca de R$ 3.300,00 ao mês voando 
cerca de 250 horas ao ano, você pode ter 

um desses aviões. Agora imagine o Qua-
sar com um motor HKS 700T, turbo, de 
80hp. O primeiro modelo a usar esse novo 
motor no planeta será justamente o Qua-
sar. Pode ser que essas contas tenham que 
ser revistas e a coisa fique mais em conta 
ainda. Espere e verá.   g

O trem de pouso principal tem amorteci-
mento por lâminas curvadas, as novas po-
lainas melhoraram a aerodinâmica e tam-
bém o desenho geral do Quasar.
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AprAzível e cheios de mimos A estAlAgem
          WiesbAden é A boA compensAção 
     numA viAgem pArA monte verde

nas montanhas

vidA boA

TexTo e foTos : Marcio JuMpe
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Quem tirou o brevê em Atibaia, Bragan-
ça Paulista ou até mesmo em São Paulo 
sempre ouviu falar que pousar em Monte 
Verde (MG) serviria para separar os manica-
cas dos verdadeiros pilotos. A pista lá, trai-
çoeira, íngreme e de conservação duvido-
sa requer pés e mãos afinados. Só se pousa 
na subida e a decolagem acontece rampa 
abaixo apenas. Aeronaves de porte um 
pouco maior que um Paulistinha, sofrem 
para ir até lá. É coisa para ir de jipes como 
o Cessna Caravan ou no singelo Quasar. 
Amigo nosso já decolou de lá com climb 

negativo, com o ponteiro do variômetro 
indicando para baixo ao invés do normal-
mente para cima que estamos acostuma-
dos. E saia da frente cachorro. Não fora uma 
só, a história contada de gente que esque-
ceu dessas regras e acabou quebrando o 
avião. Mas a pista tinha o Restaurante Deck 
de interessante, bem ao seu lado, que ser-
via boa comida. Depois de um certo tem-
po o restaurante fechou, foi para a avenida 
principal e tirou um pouco a graça daquele 
aeroporto. Mesmo assim as pessoas con-
tinuavam a voar até lá. Se não havia mais 

Dois lados de uma mesma história. Enquanto 
o Wiesbaden cuida de todos os detalhes, o 
comércio geral em Monte Verde abusa da 

poluição visual com os seus banners. Ao lado, 
o café da manhã que você decide se prefere 
ser servido ao ar livre ou no quarto. Banhos, 

massagens e sais artesanais, mais detalhes 
que contam ponto.
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o restaurante, há o resto da cidade que 
serviria como alternativa mais confortável 
e menos esnobe que a vizinha paulista, 
Campos do Jordão. E mais histórias. Tem 
a de um certo senhor, dono de restau-
rante que tem lá, o seu estilo particular 
de tratamento com os clientes. Na visão 
dele, se a pessoa pedir uma Coca-Cola ao 
invés de vinho para digamos, harmonizar 
com a massa, é motivo para entre mu-
xoxos e resmungos, arrancar as taças da 
mesa, jogá-las na pia e servir o refrigeran-
te em latas, pelo menos vazias, de extrato 
de tomate Elefante. Dizem que a comida, 
a essa altura, era ótima.

Histórias e frio da montanha aconche-
gante, belezas naturais, tranquilidade e ci-
dade com ar pitoresco, com construções 
em estilo germânico, tudo perfeito para 
passar bons momentos num fim de se-
mana. Destino traçado e passe para a se-
gunda principal regra para fazer a viagem 
perfeita, escolher a hospedagem. Hora de 
testar o guia do Circuito Elegante que in-
dica a Estalagem Wiesbaden, que sai bem 
na foto. Nela o termo primeira impressão 
é lembrado positivamente em vários mo-
mentos, começando no balcão de recep-
ção. Na chegada à noite, o recepcionista 
indica um formulário onde você preenche 
o que deseja para o café da manhã, a que 
horas e onde deve ser servido, podendo 
ser, quem sabe, no quarto, no jardim ou 

na área da piscina. E não precisa ser feito 
às pressas mesmo antes de se instalar no 
quarto. Relaxe primeiro e deixe o papel 
posteriormente do lado de fora, na por-
ta, como aqueles avisos de não perturbe, 
que será recolhido durante a madrugada. 
O Wiesbaden gosta de conquistar seus 
hóspedes pelos detalhes, pétalas de flores 
sortidas estão por todas as partes nos cha-
lés e até nas porcelanas dos banheiros. Os 
quartos em si são ricos em detalhes. Todos 
com ofurôs ou hidromassagens, um deles 
com uma pequena piscina. Lareiras, sim 
senhor. Típico lugar para ter dó de sair. 
Mas durante a nossa visita um imprevisto 
com a Chef, não permitiu a abertura do 
restaurante e a fome fala mais alto. Descul-
pa suficiente para descobrir o que a cida-
de tem de mais bacana e a conclusão nos 
primeiros passos dados na Avenida Monte 
Verde, a principal, é de que...alguém está 
errando muito na mão da decoração lo-
cal. A cidade que deveria preservar um 
bom estilo, a arquitetura descendente 
dos primeiros moradores europeus está 
impregnada de banners. Os pedaços de 
vinil com fotos mal acabadas e impressão 
de péssimo nível mostrando pratos de 
aspecto suspeito deixam a cidade suja, 
sobrepondo a beleza original. É difícil en-
tender que alguém possa sentir apetite 
com o que é mostrado nessa propaganda 
de baixo nível. A cidade que gaba-se do 
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ar puro da montanha e da exuberante 
natureza sucumbe a poluição visual tei-
mando a achar que, chique mesmo, é 
ser uma grande praça de alimentação 
de shopping e seus cardápios insossos. 
Nem a tradição sustenta. Restaurantes 
com mais de trinta anos de registro não 
convencem oferecendo pratos servidos 

naquelas malditas baixelas de aço inox 
riscado. Mesmo assim não dá coragem 
para sair e enfrentar os congestiona-
mentos de Campos do Jordão. Mas por 
outro lado, encarar a moda gastronô-
mica local, o rodízio de fundue, é pedir 
demais também. Sim, claro, há exce-
ções visíveis pela falta da presença de 
banners tapando a fachada do restau-
rante. A suspeita grafia do nome, Alpes 
Du Village, não retrata a sua capacidade 
de servir bem e com simpatia. A deco-
ração feita a ferro e fogo pois o proprie-
tário é de fato ferreiro, dá um certo ar de 
restaurante campestre gaulês. O estô-
mago aperta e vamos as trutas, prato 

característico dessas montanhas. Por 
favor, algo simples, sem invencionices. 
O peixe grelhado veio com um molho 
correto de alcaparras e manteiga ( R$ ) 
acompanhado por batatas e arroz. Nada 
mais é preciso, e ótimo, a casa ofereceu 
uma cerveja Colorado pale ale, feita ar-
tesanalmente em Ribeirão Preto. Suges-

tão muito mais bacana que um certo 
vinho de meia estrela oferecido como 
se fosse de primeira linha, e a preço de 
primeira também,  para um casal pou-
co informado em um outro restaurante, 
desses que se vangloriam de existir há 
trinta anos ao invés da qualidade dos seu 
pratos. Tomado o café e ainda damos a 
chance de mais um passeio pela cidade. 
Pouca coisa realmente interessante. Dos 
artesanatos com cara de fabricação em 
série à blusas de corte pouco criativo. 
Mas sempre há aquele pote de geléia 
para levar como lembrança. E dá-lhe 
banner.  Não há alternativa plausível se-
não voltar ao hotel. Uma bela imersão 

Poucos restaurantes, como o Alpes du 
Village, mantém suas fachadas intactas. 
Abaixo e ao lado, mais exemplos do 
esmero do Wiesbaden.

09
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no ofurô ou na hidro do quarto ( e há uma boa linha 
de sais de banho artesanais vendidos na casa) vale mais 
a pena do que bater perna pelas ruelas da cidade. Se a 
ocasião da sua visita ao Wiesbadem for alguma come-
moração, uma data especial, pode deixar que, a equipe 
do hotel sabendo, será preparado algum mimo extra. 
A companhia vai gostar. A rotina de relaxamento ofere-
cida pelo hotel serve como argumento para se manter 
seu espírito em verdadeiras férias. Se você precisa disto, 
veio ao lugar certo. O menu possui tipos de oito trata-
mentos terapêuticos e outros oito tipos de banhos no 
ofurô. A boa taça de vinho e tudo fica melhor ainda. A 
diretoria do hotel nos conta que a busca pela melho-
ria nos detalhes, sim, eles mais uma vez, não tem hora 
para parar. A roupa de cama deve ganhar  novos ele-
mentos, quem sabe Trussardi  e suas centenas de fios 
de algodão egípcio. As televisões de tubo devem dar 
lugar a telas de cristal liquido. Faltou só mesmo saber 
como seria a cozinha da casa, mas tudo bem, o resto 
compensava tudo.   g

Mapa de rotas
Dica Do piloto: A falada pista de Monte 
Verde deve ser procurada no Rotaer como Ca-
manducaia ( SNEJ 22º51’35”S 046º 02’15”W). São 
1.100m de terra numa elevação de 5.102 pés de 
altitude que requer algum cuidado com a tra-
vessia de animais e moradores. Mas cá entre nós, 
bem melhor chegar voando do que enfrentar os 
35km da estradinha meio asfaltada, meio de ter-
ra que separa Monte Verde à  Camanducaia. Diz 
a placa que tudo estará pronto e devidamente 
asfaltado em 270 dias, só não diz se são corridos 
ou não. E nem a partir de quando.

Dica ao viajante: Os  associados do Cir-
cuito Elegante contam com uma série de 
benefícios nos estabelecimentos integrantes 
como o atendimento preferencial e persona-
lizado, ascensão na categoria de  acomoda-
ções, late check-out e early check in (esses 
dois eultimos casos sujeito à disponibilidade), 
promoções especiais e tarifas  exclusivas, 
drinques de boas vindas, e ainda, pontos no 
cartão associado CE, Smilles ou AMEX. Para fa-
zer parte é só fazer o cadastro, sem custo, via 
site ou nos locais que integram o Circuito.
O cadastro também funciona como um ban-

co de dados inteligente, onde os hóspedes 
poderão incluir informações pessoais, como 
preferência de itens do frigobar, altura dos 
travesseiros, tipo de roupa de cama, gostos 
gastronômicos, necessidades especiais, en-
tre outros. O sistema possui diversos filtros 
de datas importantes, faixas etárias, prefe-
rências de literatura, vídeo e música.

o que levar: Tipicamente de clima de mon-
tanha, os dias e noites requerem pelo menos 
uma camisa de mangas compridas. Blusas de lã, 
gorros, botas e luvas fazem parte do uniforme 
padrão de quem transita pela cidade.

Melhor época: Esse roteiro é um bom 
exemplo de não existir tempo ruim. Se os dias 
estiverem bons, a Região oferece boas trilhas 
para serem percorridas à cavalo ou à pé mes-
mo. Se estiver chuvoso, a opção de se refugiar 
de vez na Estalagem Wiesbaden é mais do que 
agradável.

tarifas: Diárias a partir de R$ 448,00.
Leitores da HiGH que efetuarem uma reserva 
na Wiesbaden pelo Circuito Elegante, tornam-

se associados e recebem desde já os seguintes 
benefícios: Welcome drink, Early check-in/ late 
check-out (conforme disponibilidade) e Upgrade 
de acomodação (conforme disponibilidade)

- Tratamentos Spa-Wiesbaden
Massagem relaxante: R$ 100,00
Zen-Shiatsu: R$ 100,00
Esfoliação e hidratação corporal: R$ 190,00
Reflexologia Podal: R$ 88,00
- Banhos Terapêuticos no ofurô: R$ 130,00

enDereços:
Circuito Elegante
0800 282 0484
www.circuitoelegante.com.br
reservas@circuitoelegante.com.br

Estalagem Wiesbaden
Rua Bem-te-vi, 459
Tel.: (35) 3438 1121/ 3438 1635
www.wiesbaden.com.br

Restaurante e adega Alpes Du Village
Av. Monte Verde, 830
Tel.: (35) 3438 1589
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AvoltadAprogra maçãonormAl

Vestido Penélope bege 
Le Lis Blanc – R$ 599,50

Fotos: Marcio JuMpei
styling: equipe HigH

Make up e Hair: tHiago sayad 
(staFF estHetic & Hair)

Modelo: BarBara puppin 
(Way Model)

AvoltadAprogra MaçãonormAl
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Vestido Couro Catarina
Mixed – R$ 3.290,00

Pulseira Julia vinho
Le Lis Blanc – R$ 99,50 

Bolsa Homero – Jamin Puech
Mixed – R$ 4.250,00

Vestido xadres  
Le Lis Blanc – R$ 359,50



moda Vestido bicolor 
GArnús– R$ 198,00

Sapato Oxford bicolor
Camper – R$ 698,00       



moda
Camisa algodão com rendas
M & Guia – R$ 475,00

Calça lã vinho
M&Guia – R$ 407,00

Sandália Gladiadora Pitton vinho 
Schutz – R$ 350,00



AgrAdecimentos

Grêmio Recreativo Cultural e  
Social Escola de Samba Vai-Vai

Tel.: (11) 3266 2581
vaivaishow@yahoo.com.br

Restaurante Tanger
Tel.: (11) 3037 7223

www.restaurantetanger.com.br

Helicentro
Tel.: (11) 3751 2000

www.helicentro.com.br

Colt Taxi Aéreo
Tel.: (11) 5584 7779

www.coltaviation.com.br 

Tunica Murano Bianca
Mixed – R$ 434,00

Calça pantalona 
GArnús – R$ 379,00

Sapato Peu Mero
Camper  - R$ 498,00

ondeACHAR 

Staff Esthetic & Hair 
Tel.: (11) 3062 2434

Mixed 
www.mixed.com.br

Le Lis Blanc
Tel.: (11) 3815-0634

www.lelisblanc.com.br

Camper
Tel.: (11) 3063-5920
www.camper.com

Garnús
Tel.: (11) 2691-1781

www.garnus.com.br

Schutz
Tel.: (11) 3032-7892

www.schutz.com.br

moda
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    Com a Ca ra
       da fa mília
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TexTo: edmundo Reis
FoTos: divulgação

    Com a Ca Ra
       da fa mília

A Gulfstream bem que adora colo-
car no catálogo modelos que se encai-
xam em diversos nichos de mercado. 
Vide as opções no segmento de jatos 
executivos de maior porte, do G350 
ao G550 é um tal de estica dali, bota 
um motor mais potente acolá e ok, 
você sempre vai encontrar um jato 
que cumpra o que é do seu desejo. 
Entre os seus modelos menores, ela que 
entrou para esse mercado trazendo para 
debaixo de seu guarda chuva a linha da Is-
rael Aircraft Industries, a Gulfstream partiu 
para um outro caminho, o de desenvolver 
e aprimorar o que já existia. Saiu o antigo 
G100 e entra em cena o G150. E agora, eis 
que é lançado o G250 na categoria Super-
Midsized. Mais do que um simples face lift, 
eles foram longe ao desenvolver esse novo 
avião. Colocaram um novo par de asas com 
winglets, bem mais ao estilo dos grandes 
jatos da marca e abandonando o perfil 
originalmente desenvolvido pela Dassault 
quando o jato ainda se chamava IAI Galaxy, 
o conjunto de motores é agora uma dupla 
de Honeywell HTF7250G com 7.200lbs de 
empuxo cada,  a fuselagem ganhou duas 
janelas a mais de cada lado e o comprimen-
to geral da cabine de passageiros cresceu 
em 47cm. E temos uma nova cauda, com 
leme em formato de T no lugar do formato 
em cruz, característicos da linha IAI desde 
quando ela fazia o Westwind. Na cabine o 
painel agora é composto de três grandes 
telas de cristal líquido de 15” do sistema 
integrado de instrumentos PlaneView 250 
que utiliza uma suíte de aviônicos Pro Line 
Fusion da Rockewell Collins.

Segundo o fabricante, o G250 é capaz 
de voar 3.400 mn com quatro passageiros 
a bordo mantendo uma velocidade Mach 
0.80. O G200 que ainda é oferecido no ca-
tálogo, com o mesmo número de passa-
geiros faz 3.312 mn voando um pouco mais 
devagar a Mach 0.75. A Gulfstream estima 
que seu avião é capaz de cumprir etapas de 
3.200 mn com oito passageiros e voando a 
Mach 0.80, com dez abordo o alcance cairia 
para 3.100 mn. Esses números são cerca de 
150 a 200mn a mais que seus concorrentes e 
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Tel.: (11) 3704 7070 - www.gulfstream.com

cerca de 400mn a mais que o do G200. Agradeça também 
a melhora de performance de pista. O G250 não vai fazer 
feio em pista não tão longas, os primeiros números de al-
cance foram considerados utilizando uma pista de 1.500m 
e estima-se que nesse quesito ele se apresentará como o 
melhor da categoria. Coisa que o G200 nunca foi muito 
pródigo. O curioso é que o G250 leva menos combustível 
que o G200, são 14.600 lbs contra 15.000 lbs do modelo 
mais antigo. Só que o G250 é mais econômico e ainda por 
cima mais rápido. Suas asas, a Mach 0.80, são cerca de 23% 
mais eficientes que as usadas no G200. Os motores da Ho-
neywell, se você gosta de números, é 23% mais potente 
que o Pratt&Whiney Canadá PW306A de 6.040 lbs usado 
no G200. Ele também é cerca de 3% menos beberrão, os 
intervalos entre manutenções são 33% maiores e isso sem 
falar que são mais silenciosos e menos poluidores. Outra 
diferença, talvez, a que todo mundo vai querer saber é a 
do preço entre os G200 e o G250, o mais velho custa por 
volta de US$ 23 milhões  enquanto o G250 é um milhão de 
dólares mais caro. Um estreita diferença pelo bom ganho 
que se tem no produto novo.

A conclusão é mais do que natural, o G200 quando 
lançado, na década de 90, foi seguido por outros mode-

los mais novos, de melhor performance e com o tempo foi sendo 
superado. Agora com o G250 a Gulfstream tem um produto que 
a coloca na ponta dentro da categoria SuperMidsized. O passagei-
ro a bordo do G250 terá o maior volume cúbico de bagageiro, o 
maior lavatório e um dos maiores espaços entre poltronas. Irá mais 
longe como também pretende a fabricante, que espera se tornar 
mais uma vez a bola da vez quando iniciar as entregas dos primei-
ros G250 em 2011.   g
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Uma novidade Urbana para você sentir como se 
              estivesse bem longe, no melhor dos paraísos

Entre um buzinaço e outro, 
o trânsito e a agenda lotada o 
corpo não aguenta. Paulistano 
sabe o que tem que suportar 
e os de fora sempre voltam às 
suas casas com uma nova ex-
periência de estresse urbano 
para contar ao redor da mesa. 
Mas se não há como alterar a roti-

na da cidade, pelo menos em dois 
de seus endereços, a sua pode. 
são duas unidades do amarynthe 
spa, um na daslu e outra recente-
mente aberta, fica na avenida eu-
ropa. o nome, designação científi-

ca de uma espécie de borboleta, 
segundo a sua assessoria reflete 
graça, beleza e rejuvenescimento, 
tudo que você almeja de tempos 
em tempos. no endereço novo, o 
projeto e a decoração foram assi-
nados por Bianca e Maurren Bog-
gard e os tratamentos partem dos 
dedicados a face aos corporais in-

cluindo sessões de yoga, pilates, 
tratamento capilar e ais - active 
isolated streching – técnica de 
alongamento para quem preten-
de um aumento da amplitude do 
movimento. saia da sua reunião 
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ou de seu congresso e dê um tempo 
ao seu maior bem. A lista de opções 
é longa, Beauty Flash, Face Nutre, 
Face Firming, Eye Area Theraphy, 
Peeling de Cristal, Pré e Pós-opera-
tório e Laser Quasar são os nomes 
de serviços somente para sua pele e 
rosto, que se para qualquer um são 
importantes para o seu bem estar, 
imagine para quem vive e trabalha 
sob condições com longos períodos 
em ambiente pressurizado e com ar 
extremamente seco. Aos quem vi-
vem dentro de um helicóptero – e 
suas vibrações - por exemplo, uma 
hidro SPA relaxante, uma sessão de 
remodelação corporal ou de shiatsu 
podem muito ser bem vindas para 
combater os efeitos de anos vivendo 
sob micro interferências que, no fu-
turo, podem resultar em muito mais 
que simples incômodos.   g

Amarynthe SPA
Av. Europa, 571 – São Paulo

Tel.: (11) 3063.2063
www.amarynthe.com.br
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TexTo: edmundo Reis
FoTos: maRcio Jumpei

Os proprietários olham para as mesas 
cheias e ainda sentem graça ao lembrar 
que bem há pouco tempo naquele espa-
ço era a sala de onde moravam. Onde era 
a garagem virou outra ala do restaurante. 
Talvez pelo nome ou pelos arredores do bairro 
predominantemente composto de casinhas, 
quem chega ao Lar Bianco vai degustar belos 
cortes de carnes, grelhados, dentro de um clima 
aconchegante, bem caseiro, familiar. Quem é da 
capital vai se lembrar de alguma cidadezinha do 
interior, o turista que veio por lazer ou à negócios 
vai se sentir em casa para saborear uma cozinha 
feita com o grande esmero, digna da tão pro-
palada qualidade da metrópole. Um cardápio 

que, por exigência da própria família, que até em 
churrascos de fim de semana procura trabalhar 
com produtos de padrão mais elevado, foi em 
busca de uma linha gastronômica mais refinada 
ao invés de pratos mais rústicos. E, sim, temos vi-
nhos na casa. O Lar Bianco é um belo lugar onde 
é possível encontrar uma carta de vinhos com 
excelentes rótulos, 63 no total. Boa pedida bem 
perto do aeroporto de Congonhas, de onde se 
chega em cerca de dez minutos de carro, ou da 
Região da Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, do Itaim Bibi 
ou da Vila Olímpia, centros econômicos distantes 
não mais que 15 minutos. Portanto ao cruzar a 
porta de entrada, esteja em casa, e prove o que 
de melhor pode sair de uma boa grelha.   g

sinTa-se
em casa
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Confit de frango com risoto de alçafrão 
e limão siciliano – R$ 25,00
Krit Pinot Blanc 2006, vinícula Marc 
Kreydenweiss – R$ 130,00

Bife Ancho de 400gr com legumes 
na brasa – R$ 49,00

Brunelo di Montalcino, vinícula 
Castello de Banfi – R$ 290,00

73



Lombo de cordeiro no molho demi 
glacê, redução de 3 dias de vinho em 

especiarias, com couscous de damasco e 
amêndoas – R4 35,00

Marque de Casa Concha, 
cabernet sauvignon, vinícula Concha 

Y Toro – R$ 115,00

gastronomia

ONDEACHAR

LaR BianCo
Rua Ribeiro do Vale, 339 – Brooklin | Tel.: (11) 5041 5506

Horários: Terça à Sábado – almoço das 12h00 às 18h00, janta das 18h00 
às 00h00. Domingo só almoço das 12h00 às 18h00

www.larbiancorestauramte.com.br
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AgrAdável   
  ao toque

77

TexTo: edmundo Reis
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a FiaT oFeRece um 
caRRo com uma bela 

combinação de moToR, 
esTilo paRa conquisTaR 
um meRcado exigenTe e 

concoRRido
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A moça chega, dá uma volta em 
torno do carro, olha o painel e con-
clui que ele é um perfeito Alfa Romeo. 
Creio que o pessoal da Fiat nunca ti-
nha ouvido essa, mas de uma certa 
forma o objetivo deve ter sido atingi-
do. O Linea é um produto com qual a fa-
bricante mineira pretende reviver os bons 
tempos do Tempra em termos de partici-
pação no mercado chamado M1, de carros 
médios, e ainda quebrar de vez o paradig-
ma de que eles só conseguem fazer carros 
populares. O Linea tem uma dura missão 
porque a concorrência nesse segmento é 
brava. Ele deve contar com muitas cartas 
na manga para destacar-se de exemplos 
de confiabilidade e eficiência do Civic, Co-

rolla ou de alto níveis de assessórios embar-
cados como o C4 Pallas. Nada menos que 
22 modelos na mesma categoria ou faixa 
de preço estão dispostos para conquistar o 
consumidor. Sendo assim, a Fiat teve que 
chegar com algo realmente novo para cha-
mar a atenção do mercado. 

O carro das fotos é um Linea T-Jet, topo 
de linha da família de sedãs que ainda tem 
outras três versões com motor aspirado 1.9 
flex. O T-Jet difere dos seus irmãos por ter 
debaixo do capô uma mini usina 1.4 turbo-
alimentada, 16V, de 152cv, consumindo so-
mente gasolina e utilizando câmbio mecâ-
nico de cinco marchas. O motor é um belo 
exemplo dessa nova geração com baixa 
cilindrada mas de rendimento superlativo. 

79

Tudo para economizar combustível e dimi-
nuir a emissão de poluentes. A assessoria 
da Fiat nos comentou que esse motor se 
equipara a um 2.0, mas na prática, ele se re-
vela bem mais esperto. Uma porque o mo-
tor italiano chega a ser de 10 a 30 cv mais 
potente do que existe no mercado em 
termos de motores nacionais de 2 litros. 
Outra porque o funcionamento do turbo 
deixa o Linea muito, mas muito divertido 
de conduzir. E olhe que a versão brasilei-
ra limitada a funcionar com 1.0bar nem 
chega perto da versão Abarth vendida na 
Europa, com diferente mapeamento de 
motor e turbina maior,  que entrega 180cv. 
O  T-Jet responde de forma direta a todos 
os seus pedidos do seu pé direito. Mesmo 
numa ladeira em terceira marcha, em baixa 
velocidade, sem exagerar no pedido, mas 
a cerca de 20-30km/h, a retomada do sedã 
é digno de sorrisos. Evidente que o come-

ço é um pouco moroso, mas ele vai sair de 
um pouco mais de 1.000rpm para deslan-
char muito bem e em pouco tempo já aos 
1.500rpm. Aos 2.000rpm com o turbo já 
embalado você virou criança. Pena que a 
rua acaba. Deu para perceber que o com-
portamento do motor, mais o câmbio me-
cânico sugere que a tocada seja realmente 
esportiva. Mesmo assim, conosco, o Linea 
T-Jet foi bem econômico, fez uma média 
de 10,73km/l num roteiro que incluiu trân-
sito urbano e estradas. Pelo computador 
de bordo, na estrada chegamos a fazer 
médias de 12km/h rodando a 120km/h 
constantes. Com o tanque de grandes pro-
porções, são 60 litros, é possível quebrar a 
barreira dos 600km de autonomia. O T-Jet, 
apesar do turbo, é um veículo fácil de ser 
conduzido, não é necessária nenhuma 
precaução com picos de milibares e nem 

O Linea T-Jet tem atributos de  
sobra para se destacar na 
categoria de sedãs médios e 
muitas outros para justificar bons 
momentos ao volante.
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aqueles momentos de espera deixando 
a turbina desembalar antes de desligá-lo. 
Use-o como um carro comum.

Por dentro, o fabricante se esforçou para 
se equiparar com o que existe no mercado. 
O painel é justamente o oposto do estilo 
espacial do Civic. Mostradores com núme-
ros de estilo retrô, tem desenho delicado e 
elegante. A cabine bicolor pode não agradar 
a todos, mas que a versão caramelo com 
preto ( há ainda a cinza com preto) é chique, 
isso ela é. O  Linea T-Jet cedido tinha estofa-
mento em couro, sistema Blue&Me que co-
necta o seu celular no sistema de som e um 
GPS de uso bem intuitivo. Ar-condicionado 
digital, um som de boa acústica que pode 
ler MP3, piloto automático snao outros itens 
a bordo. Na revenda ele custa R$ 77.700,00, 
mas se você estiver com bala na agulha, por 
R$ 72.300,00 é plausível você sair dirigindo 
um LineaT-Jet da revenda, esta que por sinal 
recebeu uma atenção especial da fabrican-

te. Foram desenvolvidas equipes especiali-
zadas ao atendimento do cliente Linea, há o 
Clube L’Unico que entrega vantagens como 
convites para shows e evento aos proprie-
tários além de atendimento personalizado. 
Uma nova política para conquistar um clien-
te um patamar acima, que está acostumado 
a receber algusnbons mimos. O modelo T-
Jet deve responder por 10% apenas do mix 
de vendas da família, uma pena, pois ele 
chega a ser mais econômico que um Linea 
1.9 e andar bem mais. Claro, é cerca de R$ 
12 mil mais caro. Se você gosta de quebrar 
paradigmas, eis que a Fiat lhe apresenta um 
produto diferente, cheio de chinfra e que 
acima de tudo proporciona uma condução 
das mais agradáveis.   g

www.fiat.com.br
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TexTo: edmundo Reis
FoTos: maRcio Jumpei

         AO Pé

Algumas coisas na aviação são 
estranhas. Algumas tecnologias 
de ponta são encontradas antes de 
tudo a bordo de aeronaves. Mas 
anacronicamente há certos coisas 
que são utilizadas há décadas sem 
ou quase sem evolução. Como é que 
se explica um motor aeronáutico que 
é preciso ficar injetando combustível,  
mexer daqui e acolá para ele dar a par-
tida, temer para ele não afogar se não 
vai ser um Deus nos acuda, num mun-
do onde qualquer carrinho faz isso com 
um simples toque e nem e preciso mais 
esquentar o motor para sair andando... 
Com os fones de ouvido, equipamentos 
fundamentais para a segurança do vôo e dO 

tempos chega ao Brasil os modelos da 
linha Sennheiser, considerados os Pors-
che dos fones de ouvido aeronáuticos. 
A história da empresa alemã começa em 
1945 quando logo após o término da 
segunda guerra mundial, um grupo de 
sete engenheiros eletrônicos, com Fritz 
Sennheiser à frente e com basicamente 
nada nas mãos saiu em busca de traba-
lho. E bateram na porta da Siemens com 
alguns voltímetros feitos com peças de 
estoque deixadas pelas tropas aliadas 
durante o final dos conflitos. A empresa 
gostou tanto que logo em seguida per-
guntou se eles conseguiriam desenvol-
ver e fornecer microfones. A oportunida-
de batia à porta e eles não deixaram de 
atendê-la. Em 1952 eles apresentaram o 
MD 82, primeiro microfone capaz de ser 
usado em grandes distâncias, em 1957 
foi lançado o primeiro totalmente sem 
fio. Os fones de ouvidos começaram a  
aparecem em 1968 sendo que em 1975 
a Sennheiser apresentou o primeiro 
fone sem fio que usava tecnologia de 
infravermelho para funcionar. E na dé-
cada de 80 ela entra para o mercado de 
aviação desenvolvendo produtos para a 
tripulação da Lufthansa, em 87 foi lança-
do o sistema NoiseGard que eliminava 
ruídos de vendo e motores que circula-
vam dentro da cabine das aeronaves. De 
lá para cá a marca apresentou diversos 
modelos, alguns mais dedicados a uso 
em jatos outros para a aviação geral, 
fruto da atenção com segmentos de 
mercado  que exigiam produtos diferen-
ciados. Uma cabine de jato por exemplo, 
recebe menos a influência de ruídos que 
um monomotor à hélice por conta do 
posicionamento dos motores. No Brasil, 

saúde de tripulantes e passageiros esse 
cenário é quase o mesmo. Faz tanto tem-
po que convivemos basicamente com 
os mesmos verdes David Clark que eles 
chegaram a virar ícones. A imagem do 
piloto é daquela pessoa de camisa bran-
ca, faixas nos ombros, calça de alfaiataria 
azul, quepe talvez, e aquelas duas azei-
tonas gigantes nos ouvidos. De uns tem-
pos para cá, a revolução, novos modelos  
da Bose em especial o modelo HeadSet 
X com sistemas de abafamento de ruídos 
chegaram ao mercado e viraram coque-
luche. Melhor design, conforto e acústi-
ca mudaram os parâmetros compara-
tivos do que é necessário para ser bom 
nesse mercado. E dentro desses novos 

ouvido
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o nome Sennheiser já começava a ser 
conhecido, principalmente pelos pi-
lotos de jatos executivos que tinham 
contato com o produto no exterior. Mas 
sabendo que o país tem um potencial 
latente de absorver os seus produtos, 
um novo e maior trabalho de prospec-
ção de mercado esta sendo feito para 
deixar a marca mais conhecida. De 
cara os resultados apareceram, a FAB 
comprou 250 fones da marca. Na HiGH 
também ficamos curiosos em saber 
como é que esses produtos se com-
portavam no dia-a-dia de quem voa, e 
pedimos para alguns profissionais  para 
testá-los para nós. Na lista de produtos 

estavam um HMEC 460, topo de linha 
para uso em turboélices, um HMEC 
250 que também serve para turboéli-
ces mas pode ser indicado para heli-
cópteros e aviões à pistão, um HMEC 
25 para jatos e turboélices, um HME 
95 para a aviação leve e um PXC 450 
que é mais voltado para o passageiro. 
O relatório final parecia um monte de 
onomatopéias cheios de óóós, uaus e 
coisas parecidas. Piloto que passa vá-
rias horas a bordo de um Bell JetRanger 
da Helimarte, fazendo o árduo trabalho 
de inspeção de linhas de transmissão, 
Roberto Campos Júnior gostou do 
que usou, um HMEC 250. Para ele as 

A linha Sennheiser tem produtos dedicados para 
cada nicho de mercado levando em conta suas 

exigências e particularidades.
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grandes vantagens do Sennheiser são a 
leveza, o ajuste das hastes que não inco-
moda nem o topo da cabeça e nem as 
orelhas – e para isso colabora a boa es-
puma dos fones – e a boa distância que 
o microfone pode ficar da boca sem per-
der eficiência. Nada de espuminhas ba-
badas no fim do vôo...Para ele o compar-
timento de ajuste de volume é bem prá-
tico, de fácil manuseio. O piloto também 
quis experimentar os outros fones para 
ver como o sistema NoiseGard atuava e 
para ele, é um dos melhores e mais efi-
cientes do mercado. Colocamos alguns 
para funcionar enquanto um helicópte-
ro dava a partida bem ao nosso lado e o 
sistema conseguiu transpor a barulheira 
e permitir uma conversa clara. Para ver 
como os Sennheiser se comportavam 
num ambiente de jatos colocamos um 
HMEC 460, que aliás todo mundo que-
ria saber onde comprava,  e um HMEC 
46 para serem usados pela tripulação de 
um Learjet 31A da Colt Aviation num vôo 
entre São Paulo e Belo Horizonte. Segun-
do o Cmte. Eduardo Grofi, o tamanho do 
460 é um pouco maior do que se espera 
para um fone de jato, mas o por conta 
disso mesmo o isolamento acústico era 
perfeito e mesmo com medidas genero-
sas, o baixo peso era um dos fatores que 
mais chamaram a atenção. A ergonomia 
também foi fator preponderante para o 
seu ok sobre os produtos da Sennheiser, 
e isso tem um alto grau de importância 
quando se passa várias horas utilizando 
um fone em vôo longo. Ele achou inclu-
sive, pelo que viu dos produtos, os Sen-
nheiser são bem indicados para uso na 
aviação leve que tradicionalmente sofre 
com um maior nível de ruído na cabine. 
Roberto Campos também chamou a 
atenção do desenho geral dos fones, mo-
derno, muito mais alinhado com o perfil 
de um usuário atual de uma aeronave, 
acostumado a utilizar outros eletrônicos 
que primam pelo design. Sendo assim, 
fomos ver como o PXC 450 era recebido 
por passageiros. O saldo foi positivo. O 
fato de não ter microfones externos, ele 
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No site www.sennheiser.com  há 
uma lista com os locais de venda 
dentro do segmento Sennheiser 
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os tem embutidos que funcionam 
através da função TalkThrough,  foi 
o detalhe que mais chamou a aten-
ção. Nem todo passageiro gosta de 
voar com um microfone na frente 
da boca, com o sistema TalkThrou-
gh você fala com quem está ao lado 
como se estivesse sem fones. O PXC 
450 se parece mais com algum que 
ele usaria em casa acoplado no seu 
sistema de som preferido. Aliás ele 
pode ser usado num MP3, e como 
o 450 possui um sistema NoiseGard 
2.0 mais desenvolvido ainda, que eli-
mina cerca de 90% dos ruídos exter-
nos, a qualidade de áudio é impres-
sionante. 

Belos atributos para quebrar pa-
radigmas e deixar para trás décadas 
e décadas de tecnologia ultrapassa-
da e conviver com melhores recur-
sos, conforto e beleza. Não é assim 
que se faz em casa? Na aviação tam-
bém pode ser.   g

Demos aos pilotos, como o Cmte. 
Roberto Campos, a oportunidade 

de provar na prática as virtudes do 
novos fones disponíveis no Brasil.
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megaexposição

Em tempo de crise já me diziam, 
o dinheiro muda de mão e é bom 
ficar atento às oportunidades de 
negócio. Com uma boa ferramen-
ta, provavelmente ampliam-se as 
chances de encontrar o bom ne-
gócio. o site altovôo combina duas 
frentes que podem ser ferramentas das 
bem úteis, de uma lado é um portal de 
mercado online Premiun para a aviação 
geral, de outro é um diretório de empre-
sas da indústria no Brasil. oferta de com-
pra e venda combinado com uma lista 
de quem pode fazer negócio. Com mais 
de 3.000 registros, vem escrito em por-
tuguês e inglês, servindo por exemplo, 
para coletar as melhores informações 
sobre comércio de aeronaves e serviços 
de aviação no Brasil. Para quem vende, 
o altovôo oferece o acesso à uma base 
qualificada de potenciais clientes inclu-
sive com o recebimento de notificações 
de quem fez consultas as aeronaves que 
estão expostas no site. você vai ficar sa-
bendo se o interesse pelo seu produto 

está de acordo com as suas expectativas 
ou se a oferta pode ser melhorada. logo-
tipo da empresa que está oferecendo o 
produto disponível na área de contatos, 
ações com banners e promoções para 
ter maior destaque na página também 
fazem parte dos serviços do altovôo.

um sistema interessante para quem 
está a procura de uma aeronave é o da 
planilha de custos operacionais já em re-
ais. assim fica mais fácil para fazer os com-
parativos dos modelos que estão sendo 
oferecidos e ver qual está mais adequado 
ao seu orçamento. Para facilitar, você pode 
colocar literalmente a ficha de produtos 
lado a lado. Pouco esforço no seu mouse 
e muita informação disponível. se o que 
você almeja não está em solo brasileiro, o 
altovôo também disponibiliza ofertas de 
outros mercados. Bom para ter uma refe-
rência mais ampla e ver como se compor-
ta o comércio global para o tipo de aero-
nave pesquisada. as empresas e serviços, 
mesmo fora do segmento da aviação, tem 
no altovôo um espaço que é um dos me-

   Quem Quer vender tem Que expor seus produtos 
          de forma adeQuada e eficiente. para isso, um novo 
veículo está no mercado para suprir suas necessidades
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AltoVôo.com
www.altovoo.com
info@altovoo.com

Skype: altovoo

lhores diretórios on line do Brasil catalogado 
por tipo de ramo de atividade e Região do 
país. Se você quiser saber todos os detalhes 
sobre alguma empresa pode conferir tudo 
no próprio AltoVôo ou então diretamente 
no site ou e-mail da empresa por meio de 
uma rápida conexão. Nessa ala também es-
tão os cadastros de profissionais que estão 
disponíveis no mercado e aí entra mais uma 
funcionalidade, se a intenção do usuário for 
a de prospectar um bom emprego, o site 
servirá como uma bela vitrine aos seus atri-
butos. Cardápio completo, e para medir se o 
canal tem sido bem aceito, nos três primei-
ros meses de funcionamento, 22.914 pes-
soas de 42 países visitaram o AltoVôo. Nada 
mau. Se na feira, quem grita mais alto vende 
mais o tomate, então, em tempos cabulosos 
um bom canal eletrônico com custos bem 
atraentes pode ser achave para alavancar os 
negócios.   g

Do helicóptero ao avião, você encontra de tudo 
no site AltoVôo. O portal é bem completo e fácil 

de utilizar. Um belo canal para fazer negócios.
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emoções
Noite de

Ela: Casaquinho roxo M.Officer (R$ 398,00), calça jeans M.Officer  
(R$ 189,00), sandália Dumond (R$ 199,50), cinto Mercearia (R$ 79,00), 
relógio Versace Ouro Amarelo – Corsage (R$ 6.310,00), Brincos 
– Corsage (R$ 10.600,00) , Anel  - Corsage (R$ 19.400,00), Óculos 
– Ermenegildo para Ótica Brasolin (R$ 1.113,00) 
Ele: Costume Marinho Risca VR (R$ 1.490,00), sapato VR (R$ 349,00), 
camisa VR (R$ 179,00), gravata Alfaiataria Paramount (R$ 139,00), 
relógio – Jean Vernier em aço - Corsage (R$ 1.460,00)



Ela: Vestido gaivota Triton (R$ 499,00), brincos – Corsage ( 
R$ 6.420,00), Pulseira – Corsage (R$ 16.630,00),  
Anel – Corsage (R$ 6.970,00 )
Ele: Paletó bege VR (R$ 590,00), camisa VR (R$ 189,00)

95

Quem já fez um pouso noturno no 
aeroporto de Congonhas, passagei-
ro ou não, sabe como a São Paulo que 
durante o dia é austera, agressiva e 
parece mais um grande paliteiro com o 
monte de prédios, se transforma num 
manto mágico de luzes ao escurecer. 
É tão belo que virou roteiro para um 
passeio inusitado. E nada mais lógico 
na cidade dos helicópteros. A receita do 
NightAir proposta pela Helimarte Taxi Aéreo, 
é um pacote de voo panorâmico nessas 
máquinas de asas rotativas complementa-
do com um jantar e pernoite cinco estrelas 
no hotel Sofitel São Paulo. O casal decola do 
Campo de Marte onde é recebido numa sala 
vip – champanhe, por favor -  e parte a bor-
do de um Robinson R-44, ou se preferir, com 
um extra na taxa, num AS350 Esquilo para 
sobrevoar a cidade. No ar, é oportunidade 
de pegar na mão da moça, ou do moço, se 
for ele a querer se sentir mais seguro. É ins-
tigante ver as luzes dos postes refletidas no 
asfalto, as luzes estroboscópicas nas pontas 
das antenas ou as janelas acesas dos escritó-
rios. Ao pôr do sol a iluminação da natureza 
vai embora misturando-se com as artificiais. 
Prédios, viadutos, avenidas e botecos meio 
que se transformam em esculturas. Tudo 
vira cenário num espetáculo narrado pelo 
comandante da Helimarte, levando o seu 
helicóptero em ritmo bem calmo. O prédio 
do antigo Banespa, o centro velho, o MASP 
na Avenida Paulista e, se for em noite de 
jogo, o estádio do Pacaembu todo ilumina-
do são alguns dos cartões postais vistos de 
cima durante o percurso  de 17 minutos até 
chegar ao heliponto no topo do Sofitel, bem 
ao lado do Parque do Ibirapuera.

Depois do desembarque, com direito a 
uma bela vista do skyline da cidade, o casal 
é encaminhado ao apartamento ou, depen-
dendo da fome, diretamente ao restaurante 
P Verger capitaneado pelo Chef Patrick Ferry. 
Na parede, um bela galeria das imagens do 
fotógrafo Pierre Verger, quem o restaurante 
homenageia. Para as nossas fotos, por favor, 
pediremos um file de salmão com lentilhas 
cozidas com caldo de frango e brunose de 
cenoura, aspargos e uvas no molho roti para 

Ela: Camiseta Tye-dye MCD (R$ 189,00), calça jeans 
pantalona MCD (R$ 189,00), Sandália rasteira 

Dumond (R$ 199,90)
Ele: Suéter VR (R$ 450,00), calça jeans VR (R$ 279,00)

Produtos: Escova Marcelo Beauty (R$ 41,00), Viscaya 
- Linha Quimicamente Tratados – shampoo  

(R$ 13,00), condicionador (R$ 13,00), creme de 
pentear (R$ 13,00), creme hidratante (R$ 15,00) 

- Linha Hydra Care – máscara intensiva ( R$ 21,00), 
emulsão ultra hidratante (R$ 18,00)
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ele, e um raviole de vitela como molho Mo-
rielles feito com funghi seco e base como 
creme de leite e conhaque para ela. E há 
muito mais boa mesa no cardápio já incluso. 
A boa carta de vinhos é cobrada à parte.

Na suíte Prestige, o padrão para o pacote 
e que da mesma forma para o modelo de 
helicóptero, pode ser alterado sob solicita-
ção do cliente, a tradição do conforto das 
camas de conceito MyBed, marca registrada 
do Sofitel, que se traduz em uma enorme 
cama com protetor de colchão e edredon de 
penas que vai fazer a sua hospedagem ma-
gistral como todo o programa. No NightAir, 
a recepção do casal no quarto é feito com 
uma garrafa de espumante e chocolates. 
Muito charme que não vai passar desaper-
cebido. Já pela manhã seguinte, depois do 
café e belos pães da Boulangerie Pâtisserie 
Le Fournil, servido no restaurante Aquarelle, 
hora de ir embora e uma nova surpresa. O 
seu veículo estará à mão, pois a Helimarte 
tratou de trasladá-lo do Campo de Marte 
até o Sofitel. Muita cortesia para fechar com 
chave de ouro um programa que vale, va-
mos dizer assim, toda a satisfação e a chance 
de conhecer a grande metrópole por outra 
perspectiva. Preço do pacote NightAir: R$ 
1.800,00 podendo ser parcelado em 3X sem 
juros ( O valor pode sofrer alteração sem pré-
vio aviso).   g

ONDEACHAR

Helimarte Taxi Aéreo
Te.: (11) 2221-3200

www.helimarte.com.br

Sofitel São Paulo
www.sofitel.com.br

Alfaiataria Paramount – Shopping Market Place - Tel.: (11) 5181 6402, VR – Rua Oscar Freire, 697 
– Tel.: (11) 3081 2919, Dumond Tel.: (11) 3062 8330 www.dumond.com.br,  
MCD Tel.: (11) 3525 0544 www.mcdbrasil.net, Triton Tel.: (11) 3085 9085 www.triton.com.br,  
Mercearia Tel.: (11) 3842 9945 www.mecearia.com.br, M.Officer Tel.:(11) 3587 9378  
www.mofficer.com.br, Viscaya SAC (11) 5504 6610, Marcelo Beauty SAC 0800 552889,  
Ótica Brasolin SAC (11) 3062 4998, Corsage www.corsage.com.br
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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

Uma estradinha, final de tarde e luz outonal. Muitas vezes a locação para uma boa foto 
surge no meio do nada. A imagem que você vê foi feita no meio de uma plantação de eu-
caliptos que muito provavelmente abastece a indústria de papel e celulose do interior de 
São Paulo. Uma curva para o sentido certo e a quantidade exata daquele capim barba de bode no 
acostamento fizeram do pequeno trecho de asfalto um cenário, daqueles de ficar admirando até o 
último raio do pôr do sol. O que já era lúdico para usar de fundo para a matéria do Fiat Linea, ganhou 
uma cereja por cima da cobertura. Um grupo de três amigos apareceram de bicicleta. Pareceu até 
combinado. A alegria dos três na liberdade de suas pedaladas seguindo à frente do carro e mais a luz 
perfeita foi o suficiente para voltar para casa com o sorriso no rosto. A câmera ajudou em muito, uma 
Nikon D90, instrumento para qualquer fotógrafo amador avançado não botar defeito. Seu sensor 
CMOS com formato 23,6x15,8mm, dotado de sistema de limpeza e capacidade de 12,9mp efetivos 
( com um fator de corte de 1,5x), é segurança para o resultado em alta qualidade. A máquina grava 
arquivos JPEG e RAW em cartão de memória SD e pode até gravar vídeos em HD, tudo checado 
através de um monitor de 3”. A D90 entrega arquivos com baixos níveis de ruídos desde a asa 200 até 
3200 e se comprado na Angel sai por R$ 4.200,00. Uma sugestão de uma lente padrão opcional é a 

18-105mm F3.5-5.6, ótima para um encontro com esses quatros ao vivo espalhados pelo país.   g




