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Acre, a fronteira final. Lugar onde muitos homens 
e mulheres jamais estiveram, alimenta a imaginação 
quando se fala em seus costumes, folclore e gastrono-
mia. O cardápio regional, básico do básico no quesito 
curiosidade em qualquer viagem de turismo ou negó-
cio, em Rio Branco, pega uma peça.

Na tentativa de encontrar o prato típico do lugar, a pergunta 
mira o taxista, a princípio a maneira mais lógica de saber o que 
de melhor acontece na cidade. A resposta veio num não saber o 
que é prato típico. Depois da explicação, claro, segundo o chofer, 
o que o acreano mais come é arroz, feijão, macarrão e frango, isso 
tudo assim, no mesmo prato. Não teve jeito, a alternativa pela 
busca pela gastronomia de ouro foi seguir para o melhor restau-
rante da cidade. E até que era interessante, decoração moderni-
nha e o maitre para ajudar. Menu a postos é feita a pergunta fatal 
sobre qual era o prato chefe da casa. Para quem imagina que 
era um pato no tucupi, tacacá, uma receita de origem indígena, 
lá veio o moço dizendo que era...frutos do mar. No Acre, onde o 
oceano Pací� co � ca até mais perto que o Atlântico. Perguntado 
de onde vinha o camarão então, a obviedade, vinha de Florianó-
polis. Então, por favor, um macarrão à bolonhesa.   g

Marcio Jumpei
Editor chefe 
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A regra é clara, o pé esquerdo 
comanda a bequilha para a direita 
enquanto que o pé direito manda 
você para a esquerda. A dica era 
até romântica, era só lembrar de 
como andar de carrinho de rolimã, 
mas a última vez que isso aconte-
cera fora em 1973. 

Se quiser fazer curva para a direita, 
a ação é toda feita para a esquerda, e 
for para o outro lado o comando deve 
ser feito para a direita. Não é aula para 
disléxicos, mas o condicionamento 
para voar em trike joga fora quase tudo 
o que você aprendeu em termos de 
pilotagem de uma aeronave movida à 
motor. Mas acredite, é uma delícia voar 
num bicho desses. O trike está para os 
aviões como as motos estão para os car-
ros. As sensações de liberdade vem de 
carona com a exposição que seu corpo 
vai ter com fatores como o vento, ru-
ídos, velocidade e vibrações, inclusive 
a maneira de como ele voa está muito 
ligado ao seu comportamento corpo-
ral. Como uma moto, se você pilotá-lo 
com o corpo travado, ele vai voar meio 
quadrado. Claro, tudo tem seu período 
de adaptação, a satisfação veio na con-
versa com outros pilotos, alguns instru-

tores de longa data, que declararam 
que no seu primeiro vôo de trike, mal 
conseguiram acertar a proa para onde 
deveriam seguir. O ego, bem arranhado 
depois de alguns confusos minutos na 
primeira vez voando nesse tipo de ul-
traleve, agradece a compreensão. Sem 
dúvidas, quem veio da escola da asa 
delta, riria de toda essa conversa, já que 
o trike é uma evolução dessa modali-
dade de vôo com os comandos básicos 
feitos através da estrutura em forma de 
triângulo.

Só que o trike desta matéria não é 
qualquer putzgrila voadora, de origem 
australiana, o Airborne XT912 Tundra é 
o que se pode dizer da jóia desse mer-
cado. Trazido aqui pela Airborne do 
Brasil em parceria com a Personal Fli-
ght, escola de vôo baseada no Condo-
mínio Aeronáutico Vale Eldorado (SP), 
o Airborne é cheio de detalhes que 
saltam à vista.  O primeiro é o motor, 
um Rotax 912, tetracilíndrico contra-
posto, quatro tempos e 80hp de po-
tência girando uma hélice tripá Bolly 
de fibra de carbono . Uma cavalaria de 
respeito levando em conta que o tri-
ke pesa vazio 223 kg. Os da Personal 
flight estão equipados com tudo que 
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se tem de direito, o painel digital Skydat 
GX2 tem todas as informações de moni-
toramento de motor, inclusive se algum 
parâmetro sai fora dos padrões de nor-
malidade, existe uma luz de advertência 
e o que está com problema é indicado 
no painel. Transponder e rádio estão lá, 
dá até para operar em aeródromos con-
trolados.  Não se surpreenda se alguém 
instalar um TCAS II também. A care-
nagem também é opcional como são 
as polainas equipadas com winglets. 
Segundo Sérgio Pezão Terras, nome à 
frente da Personal Flight, esses winglets 
não estão ali somente como decoração, 
a eficiência em curvas é notável elimi-

nando em muito o fator derrapagem. 
Ao redor do tanque está uma capa 
protetora, que além ajudar na aerodi-
nâmica, melhora a estética do conjunto. 
Os dois assentos são bem confortáveis, 
talvez o dianteiro se mostra um pouco 
mais bem resolvido. A ergonomia se 
equipara a alguns ultraleves avançados. 
Quem vai no posto de trás, como numa 
moto, deve se considerar um garupa, 

com todas as restrições que isso lhe 
implica. Não há muito lugar para apoiar 
os pés e prepare-se, enquanto que na 
frente a minicarenagem funciona per-
feitamente desviando o vento e prote-
gendo o piloto, quem vai atrás sentirá 
todos possíveis de se imaginar. O que 
não é de todo ruim, mas como numa 
moto sem carenagem, velocidades aci-
ma de 140km/h começam a resultar em 
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cansaço depois de duas ou três horas 
de viagem, mas em contrapartida, a 
sensação de contato com o vento é im-
pagável. Talvez o capacete à lá Guerra 
nas Estrelas que tivemos à mão, pudes-
se ser melhor. Seu desenho não é aero-
dinamicamente perfeito, se você virar o 
rosto, é capaz de abrir a aba frontal sem 
querer. Geralmente o passageiro de trás, 
com o efeito do vento, vai sentir que o 
capacete vai empurrar o microfone do 
intercomunicador contra a sua boca. 

Os músculos do pescoço vão trabalhar 
um pouco. Mas tudo isso é solucionado 
com a troca de capacete, não tendo a 
ver diretamente com o trike. Este no ar 
é uma fonte de alegrias, mais uma vez, 
pela sensação de liberdade que ele lhe 
proporciona. O Airborne ainda por cima 
lhe garante uma performance de alto 
padrão. No condomínio Vale Eldorado 
já existe duas versões, a Cruze com asa 
de média performance e a SST de alta. 
Dá para diferenciar uma da outra no vi-
sual pela falta do mastro estrutural na 
parte superior da asa e a estrutura com 
montantes na asa de maior performan-
ce. A asa de média tem um calibrador 
para o bordo de fuga, que alterando o 
seu ângulo, funciona como um flape. 
Já a asa de alta, tem um comando de 
compensador de arfagem. Olhando de 
perto dá para ver como todos os ele-
mentos de estrutura tem acabamento 
de alto padrão. A tela da asa é firme 
em todos seus aspectos, não há aque-
la imagem de bordo de fuga abanando 
no taxiamento como se vê em muitos 
outros modelos de trike do mercado. 
Se os dois modelos são bem parecidos 
visualmente, em termos dinâmicos o 
bicho pega. A asa de alta é infinitamen-
te mais rápida. Com o mesmo motor, a 
asa de media vai voar a velocidades de 
60-65 nós, já a de alta o velocímetro vai 
marcar algo entre 75-80 nós de veloci-
dade de cruzeiro consumindo 11 litros 
de gasolina por hora. Com o tanque de 
72 litros, faça as contas, dá para deixar 
muitos glúteos quadrados.

Voltando a falar dos comandos do 
trike, há uma certa inércia nas reações 
da asa, se você quiser fazer uma curva, 
ela vai lhe responder um pouco atrasa-
do se comparado com o comportamen-
to de um avião de pequeno porte. E da 
mesma forma é preciso pensar antes 
para neutralizar os comandos. Coisas 
que com o tempo viram intuitivas e o 
trike não vai lhe parecer nada lerdo, aliás 
este não é definitivamente um adjetivo 
aplicável ao Airborne. Não se esqueça 

A sensação de voar levando vento 
na cara é indescritível e imensurável. 
Aliado com a alta performance, fica 
melhor ainda. O Airborne devolve em 
alegrias todo o dinheiro nele investido.
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ONDEACHAR

que neste trike, a sua velocidade é de 
avião. Uma aproximação no Vale Eldo-
rado com um pequeno gradiente de 
vento de cauda e um pouco de turbu-
lência do horário do almoço que o diga, 
no ponteiro do velocímetro a marca de 
60 nós. Lembre-se que no trike não há 
leme para ficar fazendo correções en-
tão, chegar um pouco veloz pode ser 
uma alternativa para não ficar samban-
do demais sobre o asfalto. A vantagem 
no Airborne é que o conjunto aonde 
você vai sentado não fica fazendo mo-
vimentos de giro, torcendo com relação 
à asa. Ela vai firme, com o nariz indicado 

     FICHA
TéCNICA

AirbornE XT912 TUndrA

Fabricante: Airborne Australia
Motor: rotax 912 de 80hp
Capacidade: 1 piloto+1 passageiro
Envergadura:10,02m
Comprimento:3,41m
Velocidade máxima de cruzeiro: 
70 nós
Alcance máximo: 730km

à frente. E a sensação de aplicar o na-
riz em baixo num trike é uma beleza, 
como não há um volume na sua frente 
e nem para os lados como num avião, 
o mergulho parece bem mais divertido, 
mais pronunciado. Curvas de grande ou 
manobras semiacrobáticas (o Airborne 
aguenta cargas de +6G/ -3G) também 
lhe colocam numa posição com rela-
ção ao solo que somente em poucos 
aviões possa ser desfrutada. A decisão 

por adquirir um trike ou não fica por 
conta de seu estilo de vida, se você é 
um daqueles que imagina possuir uma 
moto como segundo veículo, está a um 
passo de compreender o que é usufruir 
de um trike. E tem gente que o enca-
ra como principal meio de locomoção 
aéreo, custando a partir de r$ 146 mil 
básico (r$ 145 mil o Cruze bem equi-
pado enquanto que o SST no mesmo 
padrão do fotografado sai por r$ 160 
mil), o Airborne com a performance 
que tem, pode ser usado não só para 
aqueles vôos em torno do aeródromo e 
sim para tiros mais longos. Levando em 
conta o mínimo de pista que necessita 
para pousar e decolar, com 450m isso 
é feito com os pés nas costas, dá para 
imaginar a gama de lugares para ir gas-
tando muito pouco.   g

Airborne brasil
Tel.: (13) 3229 2122

WWW.airbornebrasil.com.br
WWW.airborne.com.au

Personal Flight
Tel.: (11) 7860 1629

WWW.personalflight.com.br
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A noção do
impressionante

TexTo e foTos: Marcio JuMpei

Chris Burden lançou mão de guindastes para içar e  
jogar essas vigas de aço numa piscina de concreto.  

A performance vista no YouTube complementa a obra de arte. 
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Brumadinho é cidade à beira do buraco, dentro dos 
limites de seu município – maior em área que Belo Ho-
rizonte –  escavadeiras não param de retirar ferro e ou-
tros ricos minérios de suas montanhas, é o oitavo no 
ranking desse tipo de extração em Minas Gerais. Irôni-
co, mas do alto de suas montanhas com solo vermelho, 
de um lado máquinas recortam e cavucam desfigu-
rando a paisagem, do outro, delírios e excentricidade 
só que levadas a sério. Ao redor dos buracos, a arte 
complementa a natureza. A notícia correu o mundo. Uma 
estrutura sem igual foi montada para expor arte contempo-
rânea. Algo que deixaria até a Bienal de Artes de São Paulo 
com cara de feirinha e isso não é pouco. Na década de 80 o 
empresário do ramo da siderurgia Bernardo Paz, deu ouvidos 
ao amigo paisagista Roberto Burle Marx e começa a criar um 
jardim na fazenda que possuía no bairro do Inhotim, zona ru-
ral de Brumadinho. Gostou do que viu e percebeu que ali po-
deria servir de base para outro projeto. Incansável coleciona-
dor de arte, entendeu que as suas obras teriam mais utilidade 
expostas ao público e ainda por cima num lugar majestoso. O 
artista plástico e também amigo Tunga deu seus conselhos. 
A fazenda que não produzia nada começou a gerar idéias. 
Em 2004 acontece a primeira exposição e dois anos depois, o 
espaço é aberto ao público geral. Em um ano apareceram 110 
mil visitantes, só de estudantes foram 25 mil atendidos por 
meio de ações educativas junto as escolas públicas e particu-
lares de Brumadinho e grande Belo Horizonte.

Na periferia de Belo HorizoNte um jardim serve 
                                 de moldura para as melHores artes

Inquietudes por todos os cantos, nas 
esculturas de Edgard de Souza (esq.), no 
vermelho constante de Cildo Meireles 
ou na mostra permanente de Adriana 
Varejão (base da página). E sim, temos 
gastronomia. O feijão tropeiro sai por 
R$37,00. Enquanto isso, de um lado o 
Jardim de Narcisos, instalação Yayoi 
Kusama, do outro, as atenções sempre 
voltadas as belezas do jardim.

Dizem que uma das funções da arte é gerar inquietação 
e esta já acontece, olhando para a magnitude do lugar. São 
100 alqueires preenchidos com espécies raras de plantas e 
obras de arte. Para um grupo de turistas que moravam em 
San Diego, a estratégia de ter um espaço reservado para 
apenas uma obra, e muitas delas feitas sob medida, sem 
restrições de pauta, política comum no Inhotim não tem 
paralelo no resto do planeta.

Algumas intrigam mais que outras, num momen-
to seus olhos se fixam para um detalhe do jardim, em 
outros dá um tempo para a compreensão de situações 
tão pitorescas de uma instalação em especial. De um 
buraco se ouve o centro da Terra, em outro galpão o 
exercício é ouvir centenas de vozes num coral. A arte 
aqui não é só tinta. Descrever ou explicar arte, como a 
piada, é bobagem. Não há texto ou foto que consiga 
traduzir o que é assimilado em plena presença mas a 
atitude de ter planejado e construído um espaço como 
o Instituto Inhotim é manchete de primeira página. Só 
mesmo da cabeça de alguns eternos irrequietos que 
aparecem de tempos em tempos – Assis Chateubriand 
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era um desses malucos bem vindos 
e basicamente fez o MASP e trouxe 
a televisão ao pais -  é que se pode 
esperar ações dessas, que para um 
investidor de perfil mais conservador, 
chega a ser insanidade. Elevar vigas e 
soltá-las em uma piscina de concreto 
semi rígido e ver como ficam é quase 
uma insanidade, mas pronto, na foto 
ficou quadro. Prepare a ponta do lápis, 
fora as próprias obras que não tem 
valores estimados, só de palmeiras há 

um bom dinheiro aplicado no Inho-
tim. No material de divulgação o leitor 
vai saber que por lá existem ao menos 
1.300 espécies sendo cultivadas, uma 
muda de palmeira mais comum em 
qualquer loja Brasil afora custa algo 
como R$ 200,00 e não é preciso ser 
nenhum expert para ver que alguns 
exemplares existentes lá devem custar 
bem mais que isso. No total, o Inho-
tim cultiva mais de 4.500 espécies no 
seu jardim botânico, de orquídeas são 
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334 espécies. Inestimável mesmo é o 
valor ambiental. Para 500 funcioná-
rios o Inhotim serve de prumo para 
as suas vidas. Aos monitores que fi-
cam direto, postados em cada uma 
das galerias ou obras, a vida deve 
ter mudado com esse contato direto 
com a inquietação. Para Brumadinho 
a rotina também muda, o instituto 
promove diversas ações culturais, 
uma delas apóia as quatro bandas 
musicais que existem na cidade, a 

mais antiga com 81 anos, e os corais 
que reúnem 100 pessoas.  A cultura 
serve então para ampliar a percep-
ção das pessoas e não só isso, ajuda 
a preservar o patrimônio local. Outra 
colaboração que o Inhotim fornece 
por tabela é o fomento do turismo 
ao redor de Brumadinho. A região é 
bela, apesar da própria cidade, que a 
não ser por uma suculenta coxinha 
(R$ 2,50) servida no Sabor Gelado, 
uma espécie de botequinho ao lado 

O exercício sensorial em dois 
momentos, o atravessar das barreiras 
de Cildo Meireles e o som do centro 
da Terra, de Doug Aitken à direita. 
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da rodoviária, dizem as línguas mais 
afiadas, servir somente  para baixar 
as expectativas sobre o próprio Inho-
tim. Como a visitação demanda pelo 
menos dois dias para ser bem feita, a 
busca por um bom lugar onde se hos-
pedar é válida. A poucos quilômetros 
da portaria  existe a Pousada Fazenda 
Nova Estância, recém aberto, é rico 
em detalhes nos seus 13 quartos, mui-
tos deles acumulados na história da 
vida da família dos proprietários que 

foram os primeiros na indústria de te-
celagem e de hidrelétrica em Minas 
Gerais. A própria fazenda tem lá a sua 
história, foi morada do poeta inconfi-
dente Alvarenga Peixoto que viveu lá 
com a mulher e nove filhos. O lugar foi 
refúgio de finais de semana de Paulo 
Coelho Mascarenhas, que atualmente 
comanda o hotel e ouvia ali junto com 
o irmão e os dois primos, as histórias 
contadas pelo avô, nelas Zé Peidonero, 
Pafúncio e Fungêncio eram os vilões 
que sempre apanhavam, sabe você 
de quem. Essas histórias bem que po-
deriam ser contadas a beira do fogão 
à lenha que existe na cozinha, ou na 
área central da sede entre uma dose e 
outra de cachaça tomadas enquanto o 
sol desce por detrás dos morros. Lugar 
para não ir se você se incomodar com 
passarinho e a água que esses não be-
bem. Pelas vizinhanças há ao menos 50 
alambiques fazendo o precioso liqui-
do que pode, se bem servido, ajudar 
a compreender melhor o mundo do 
vizinho Inhotim que deve crescer. Na 
boca miúda, há a intenção de fazer um 
heliponto. Já há uma demanda para ser 
feito, talvez um dia quem sabe, uma 
pista possa surgir entre os morros. Mas 
o que deve ser feito mesmo em breve 
é um alojamento para novos artistas e 
um hotel de alto padrão. Projetos que 
aparentam ser fichinha perto do que já 
foi feito e que vai fazer que o entorno 
dos buracos, tenham muito mais do 
que somente beiradas.   g

A integração do povo de Brumadinho, que 
serviram como modelos na obra de John 
Akean e Rigoberto Torres. Abaixo, o verme-
lho verdadeiro imaginado por Tunga.
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Mapa de rotas
como chegar: A Rodovia Fernão 
Dias corre bem ao lado, para quem 
vem de São Paulo a referencia é o 
km 500, entrada para Brumadinho e 
Mário Campos. De Belo Horizonte, 
distante cerca de 65 km, a saída é 
no km 501. Da rodoviária de BH par-
te aos finais de semana um ônibus 
da empresa Saritur direto ao Inho-
tim. Durante a semana esse ônibus 
só vai até a Rodoviária de Brumadi-
nho, de lá um taxi custa R$ 14,00.
 
Dica Do piloto: Se a sua inten-
ção é chegar de trike o lugar mais 
próximo para pouso é o aeroporto 
Carlos Prates (SBPR 19º54’33”S/
043º59’21”W) em Belo Horizonte. 
Isso até o Inhotim decidir se é viável 
fazer uma pista dentro do seu com-
plexo. Agora é só torcer com vento 
a favor.

tarifas: 
Inhotim
Entrada: R$ 16,00. Maiores de 60 
anos e estudantes pagam meia. 

Entrada gratuita para menores de 
seis anos.

Pousada Fazenda Nova Estância
Suítes Máster: R$ 260,00 +10%
Suíte Standart: R$ 230,00+10%
Suíte Simples: R$ 190,00+10%
Todas com diária e café da manhã

enDereços: 
Instituto Inhotim
Rua B, 20 – Inhotim – Brumadinho
Tel.: (31) 3227 0001
www.inhotim.org.br

Pousada Fazenda Nova Estância
Tel.: (31) 3346 5280/ 9984 2923
www.pousadafazendanovaestância.
com.br

Sabor Gelado
Tel.: (31) 3571 4001

Saritur
Tel.: (31) 3419 1800
www.saritur.com.br
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Poesia jóia
Os textos de poetas potiguares como Diva Cunha, Iracema Macedo, Carmen Vasconcelos 
e Adriano Souza serviram de mote para a nova coleção Poesia da designer de alta 
joalheria Valeria Françolin, radicada há mais de duas décadas em Natal (RN). Da mesma 
forma que a poesia, para a artista, a joalheria é engenho e arte mesclando a emoção 
com a construção, e um bocado de intuição. Pioneira desse tipo de produto naquela 
Região do nordeste, Valéria  confeccionou peças em ouro, prata, pérolas tratadas e 
pedras brasileiras trabalhadas dentro de um conceito que estimula o expectador a olhar 
cada jóia de uma maneira diferente, como se as peças tivessem uma história particular 
para contar. A força da escrita está no peso e propriedade das linhas das novas jóias, um 
fruto da combinação do total estranhamento, a admiração e a natural provocação que a 
poesia alimenta nos pensamentos das pessoas.

Valéria Françolin
Ateliê/loja
Av. Afonso Pena, 524 – Bairro Petrópolis 
Tel.: (84) 3221 3678

Loja 2
Sehrs Natal Grand Hotel – Via Costeira 
Tel.: (84) 3219 3222

com



Na direção certa 
O GPS Garmin Zümo 660 foi feito para uso tanto em 
carros como motocicletas e tem até proteção para 
chuva. A tela de 4,3” com comando de toque funciona 
até se você estiver usando luvas.Outras vantagens é 
que ele pode ser acoplado, via sistema de Bluetooth, 
ao seu celular e a tocador de MP3 deixando a viagem 
mais agradável.  Preço: R$ 2.450,00
GPS CENTER - Alameda dos Jurupis, 452 – CJ 104 B - 
São Paulo  / Tel.: (11) 5051-8888  e 5052-9534  

trilogia 
A Viscaya lançou a nova coleção Little Kiss da sua linha de 

perfumes Salvador Dalí. A série de três tipos de fragrâncias 
primavera-verão tem como base um clima floral meio 

enigmático, como são as obras do pintor catalão.
Preço sugerido: Frasco de 30ml – R$ 59,99

Vendas somente pela internet, no Submarino e Sacks
Viscaya

SAC: (11) 5504-6610
www.vizcaya.com.br

tempero clássico
A Peugeot antes de fabricar carros, imagine, fabricava moinhos 

de pimenta. Símbolo da gastronomia sofisticada chega a ser até 
uma peça decorativa para a sua cozinha. No Espaço do Gourmet 

você encontra toda a família desses moinhos.
Preço: R$ 1.542,00 – Valor para leitores da HiGH: R$ 1.388,00

Espaço do gourmet
Av. Washington Luis, 3.567

Tel.: (11) 5681 9055
www.espacodogourmet.com.br

Primeiro gole
A Baladin, (pronuncia-se Baladã) é uma linha de cervejas 
artesanais italianas que está chegando ao mercado nacional 
pela importadora Tarantino. Os rótulos contém 11 cervejas 
desde o tipo Witbier (5% de álcool) passando pelo Belgian 
Pale Ale e existe até a linha Xyauyu, complexa, que leva até 
dois anos para ser para ser confeccionada e que tem toques 
de cherry e vinho do porto. Preço: A partir de R$ 60,00. A linha 
Xyauyu varia de R$ 150,00 a R$ 200,00
Tarantino Importadora
Tel.: (11) 3093 0916
www.tarantino.net.br

A bolA dA vez
A Saint Phylippe da chocolatier Andressa 

Vasconcellos inova em fazer bolinhas de golfe 
em chocolate belga em sabores meio amargo, 

ao leite e branco. Maciças e em tamanho 
natural, vem em versões com caixas para uma 

ou três unidades que completam com charme e 
elegância o requintado universo do golfe.

Preço: R$ 26,00 – caixa com uma unidade, R$ 
44,00 caixa com três unidades

Saint Phylippe
Tel. (11) 5543-2770

www.saintphylippe.com.br

Sem tremedeirA
O Bang&Olufsen BeoLab 11 é o primeiro subwoofer do 

mercado que não vibra enquanto reproduz o som. Além 
disso, tem desenho inspirado numa tulipa que o torna 

elegante e pronto para ser integrado a qualquer decoração. 
Um verdadeira obra de arte, pode ser adquirido em uma 
ampla gama de cores que inclui o preto, azul, vermelho, 

branco, dourado e prata. Preço: R$ 9.075,00
• Bang&Olufsen - Show Room Bela Cintra
Rua Bela Cintra, 2122 / Tel. (11) 3082-8277

• Shopping Iguatemi
Av. Brigadeiro Faria Lima 2232, Piso O2

Tel.:(11) 3819-5770/ 3816-1705
www.bang-olufsen.com



Sem perda de tempo
A Parmegiani lançou duas novas coleções de alta 

relojoaria aqui no Brasil. O Bugatti Atalante homenageia 
um ícone da marca de carros da década de 30 e possui 

um perfil bem esportivo. As versões vem com caixa 
em ouro branco ou rose, sendo que a feminina tem 

diamantes. O cronógrafo é o primeiro flyback da marca. 
O Tonda Hemísphère tem mostrador azul com flashes 

em prata. Ele apresenta um segundo fuso horário 
completo regulável em horas e minutos. Bom para quem 

segue para países com fuso horário quebrado.
Preço: sob consulta

Nilsen Jóias e Relógios – Tel.: (11) 3081 9500
Tools & Toys – Shopping Cidade Jardin (SP)

maiS que um terminal
Está certo que o livro Uma semana no aeroporto foi 
patrocinado pela administradora do aeroporto de Heatrow 
na Inglaterra para escrever sobre a rotina de um dos mais 
movimentados aeroportos do mundo, o que pode sugerir 
que o texto exalte mais as virtudes do que seus defeitos. 
Mesmo assim é válido seu relato sobre a semana vivendo 
no novo terminal 5 desse aeroporto, vendo o que de mais 
intrigante acontece entre desembarques e embarques dos 
passageiros. Preço: R$ 33,50
Editora Rocco
www.rocco.com.br

Foto em coreS
A Canon Powershot A495 é uma barganha. 

Barata, tem nove pontos para focar a 
imagem, zoom ótico de 3.3x, sensor de 
10mp e pode fazer vídeo com áudio. E 

tudo pode ser visto por meio de uma tela 
de 2,5”. Na Angel, ela ainda vem com um 

cartão de memória de 2gb grátis.
Preço: R$ 270,00.

Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257-3498 e 3259-5450

vendas@angel.com.br
www.angelfoto.com.br
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Mais que desenvolviMento natural de 
uMa indústria, o explorer pode se tornar 
uM Marco divisório na vida da inpaer
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Lugar para
quatro

TexTo e foTos: Marcio JuMpei | agradeciMenTo: auTosTar



ensaio em voo

Girando da perna base para a fi-
nal nem tão longa, a visão pelo pa-
rabrisa não é das mais animadoras. 
A pista está logo à frente mas esta-
mos aproximando muito alto, ou 
melhor, em outro modelo de mono-
motor talvez aquela altura não fos-
se tão excessiva assim, mas no brie-
fing antes do vôo, o aviso dado dizia 
que o bicho que estávamos voando 
gostava de permanecer no ar. Com uma 
razão de planeio divulgada de 14:1, flutu-
ar era com ele mesmo e não deu outra, 
numa mistura de ver para crer e a certa 
dose de manicaquismo no sangue – se 
existisse, o termo seria esse - a cabeceira 
é deixada para trás e a marca dos mil pés 
começa a ficar mais perto do que o de-
sejado. Só que esta marca não é aquela 
que se deve geralmente colocar as ro-
das para o bom pouso logo após cruzar 
a cabeceira e sim, a da outra ponta da 
pista indicando que o espaço de parar a 

máquina está se esvaindo em besteiras. 
O trajeto entre uma marca e outra é des-
perdiçada num sambinha medonho, de 
crioulo doido mesmo, alguns palmos de 
altura sobre a pista do aeroporto dos 
Amarais, em Campinas. Não há jeito, a 
melhor forma é seguir voando e tentar 
se redimir em outra ocasião. A frustrada 
tentativa de pouso, mostrou dois pon-
tos básicos do novo Inpaer Explorer, pri-
meiro, o avião é uma mãe, aceita bem 
uma série de erros de quem o comanda 
sem reações negativas ou inesperadas 
e segundo, ele realmente sabe o que 
é flutuar. Esse quadriplace não é exata-
mente um Inpaer Excel crescido para 
poder transportar um passageiro a mais. 
Apesar do conceito geral ser o mesmo, 
asa alta, gaiola estrutural de aço inox e 
fuselagem em fibra, o Explorer pode ser 
considerado outro avião. A asa é 90cm 
maior em envergadura com corda igual. 
O conjunto de flapes também são 33cm 

36 | nov • dez | 2010 37

maiores. A empenagem também foi 
modificada com relação ao que é usado 
no Excel. O leme é 17cm mais alta e o de-
senho do seu topo ficou mais estético. 
Os profundores também cresceram em 
10cm. Aqui os centímetros a mais são o 
espelho do crescimento da empresa.

O avião que está nesta matéria é o 
primeiro Explorer produzido, o que sig-
nifica que muito aprimoramento será 
feito até a entrega dos primeiros aos 
clientes. O peso vazio do PT-ZOB ainda 
está em 650kg mas ele está em proces-
so de regime para perder pelo menos 
30kg na massa da fibra e enfrentar esse 
verão com corpinho digno. O conjunto 
de trem de pouso deve ganhar desenho 
novo, mais aerodinâmico e 5cm mais 
alto. O posicionamento das seletoras de 
combustível já foram modificadas fican-
do mais à mão e um braço hidráulico 
será colocado nas portas para ajudar na 
sua abertura e fechamento.

Olhando de fora não há como dei-
xar de compará-lo com as referências 
históricas em termos de aeronave mo-
nomotora de quatro lugares e asa alta, 
os Cessna C172 Skyhawk e o C182 Skyla-
ne. A briga é boa, sendo que o Explo-
rer com opções de motor Lycoming 
de 180 ou 210hp se coloca lado a lado 
com os Cessna. Do mesmo modo que 
você pode dizer que um RV-10 é um Cir-
rus mais espartano, a mesma condição 
pode ser aplicada ao Inpaer. É um cená-
rio que deve deixar muito representante 
de Cessna, Piper e Cirrus com as barbas 
de molho. O Inpaer ainda é um experi-
mental, portanto não pode ser utilizado 
da mesma forma que um modelo ho-
mologado, mas custa menos (a partir de 
US$ 158 mil básico com motor 180hp) e 
pode ser financiado pelo cartão BNDES 
em 48 prestações com 6% de juros ao 
ano, e essa máquina leva efetivamente 
quatro a bordo. Na programação do 

Dois desenhos clássicos revistos, quem 
compra um pode muito bem ser o 
comprador do outro. O Mini Cooper S 
Clubman sai por R$ 138.700,00 e o 
Explorer a partir de US$ 158.000,00. 
Na página anterior, o painel com o 
sidestick, a grande novidade na cabine 
desse Inpaer.
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vôo de avaliação em Campinas, proposi-
talmente foram colocadas quatro pessoas 
a bordo para ver como esse avião se com-
portava. O dia estava quente, com 31ºC 
de temperatura (pressão atmosférica em 
1010mb indicando uma virada de tempo) 
num aeroporto localizado a 2008 pés de 
altitude. Para facilitar um pouco as coisas, 
os tanques de combustível estavam pela 
metade, com cerca de 110litros e nada de 
bagageiro. E detalhe, nesse protótipo o 
motor é um Lycoming IO-360 quatro ci-
lindros de 200hp a 2.700rpm e já com um 
certo tempo de uso. Vamos ver se essa ca-
valaria está pronta para levar dois magre-
los e outros dois nem tão magrelos pelos 
ares. No caminho até a cabeceira um pou-
co de exercício com os pés. A bequilha é 
comandável e tem atuação bem direta e 
segura. O freio também parece bom, es-
tancando o avião de forma precisa. E olhe 
só, num console central o conjunto de 
manetinhas de mistura, passo e potência, 
essa curiosamente tem um desenho que 
lembra mais um par de manetes. Quem 
sabe nelas esteja embutido o futuro. Ali-
nhado na cabeceira, flape estendidos a 
20º, freios aplicados um tanto, joga-se po-

     FICHA
TéCNICA

INPAEr ExPLOrEr
Fabricante: Inpaer – Indústria Paulista  
de Aeronáutica
Preço: US$ 158 mil básico com motor 180hp 
e US$ 168 mil básico com motor 210hp
Motor: um Lycoming YIO-360 (180hp) ou 
um YIO-390-x (210hp)
Capacidade: 1 piloto + 3 passageiros
Envergadura: 10,50m
Comprimento: 7,10m
Capacidade dos tanques: 220lts
Peso vazio: 595kg
Velocidade de cruzeiro: 145nós motor 
180hp/160nós motor 210hp
Alcance máximo: 1.600km motor 180hp/ 
1.480km motor 210hp
Razão de subida: 800pés/min motor 
180hp / 1000 pés/min motor 210hp
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tência e a corrida pela pista lembra a de 
um Tupi um pouco mais valente. Com 65 
nós e um terço dos 1.200m de pista gas-
tos o avião sai da pista todo seguro de si. 
Nariz para cima, motor a 2.500 rpm, 25” no 
fuelflow, 75-80nós indicados e a razão de 
subida vai crescendo até cerca de 700pés/
min. Se estivesse com tanque cheio e car-
regado com 80kg no bagageiro, talvez 
usaríamos algo como metade ou um 
pouco mais da pista, mas sem dúvidas o 
Explorer decolaria mostrando mais perso-
nalidade que um C172 nas mesmas con-
dições. Na subida, hora de falar de outro 
diferencial do novo Inpaer, ele é equipado 
com sidestick, quer dizer, um semi sidesti-
ck pois o seu posicionamento não é tão 
lateral como o de um Cirrus ou Cessna 
Corvalis. Limpeza no layout de painel de-

terminou a novidade. Seu acionamento 
ainda requer um pouco mais de costu-
me que o pedido num Cirrus ou Corvalis. 
Em certas situações  o trabalho do seu 
antebraço vai ser maior que o desejado. 
Para falar a verdade, sidestick com plena 
ergonomia só mesmo em Airbus ou F-16. 
Mas é uma questão de adaptação. Inde-
pendente do tipo de comando, seu acio-
namento se mostrou bem neutro, nem 
pesado ou mole demais para qualquer 
lado e não há compensação por molas. 
O Explorer enfrentou uma tarde com um 
monte de CBs e suas turbulências ao seu 
redor deixando uma boa impressão, os 
vários anos construindo diversos mode-
los de experimentais resultaram na cria-
ção de uma aeronave que nasceu mais 
redonda que os primeiros modelos da 
Inpaer. Seu vôo é bem mais harmonioso, 
coordenar o trabalho de pé e mão é fácil 
e como dito antes, mesmo sendo deslei-
xado na pilotagem, o Explorer não é mui-
to de reclamar, a bolinha de derrapagem 
não ficará tão maluca assim. Ao mesmo 
tempo não é uma daquelas máquinas, 
que se você perder a concentração, esta-
rá voando perigosamente à sua frente. O 
trabalho de estóis é muito simples. Com 
15 polegadas no motor e seguindo a se-
quência de flapes em zero, 10º, 20º e 35º 
as velocidades na hora da perda de sus-
tentação vão caindo de 60 nós até 42 nós, 
sem motor a mesma sequência é feita 
em 65, 55, 50 e 46nós. E em todos os ca-
sos é só aliviar o nariz, sem precisar fazer 
correções de pedal para que o avião siga 
em frente e recupere seu vôo. Aliás, se 
der pedal ele vai achar ruim, sinal de que 
o leme tem grande atuação mesmo em 
baixas velocidades. Uma reversão aqui e 
acolá para desenferrujar e o que se nota 
é que o Explorer ganha velocidade rapi-
damente no mergulho sendo aconselhá-
vel a ficar atento na hora de tirar o motor. 
Nivelado, com o motor a 2.400rpm e flu-
xo de combustível em 24”, o ponteiro do 
velocímetro foi estabilizar em 130/140nós 
de indicada, mesma média de um Corisco 
Turbo de cauda em T. Com 75% de motor  

A fuselagem mais longa do Explorer 
garante as linhas mais aerodinâmicas.  
As janelas oferecem boa visibilidade à 
todos os ocupantes.
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o consumo ficou em 38l/h, normal para 
esse motor. As duas opções de motor dão 
margem para considerações aos proprie-
tários, com o motor menor o alcance será 
maior, mas com o Lycoming grande, a 
perda de quilometragem possível de ser 
percorrida pode ser compensada na tran-
quilidade na hora de decolar com tempe-
raturas mais altas e carga pesada.

Etapas de quatro horas de vôo podem 
ser muito bem vencidas sem cansar os 
ocupantes, os passageiros de trás tem um 
belo espaço, uma das cobaias no nosso vôo 
tinha 1,78m de altura e ainda sobrava quatro 
dedos de espaço até o teto da cabine, que 
tem 1,14m de largura. Claro, não é como os 
Cessna 172/182 que parecem imbatíveis 
em espaço traseiro. Voar ali com o banco 
reclinado é uma maravilha. Em compen-
sação o Inpaer possui bancos traseiros que 
podem ser tombados para frente, à lá Fiat 
Uno, melhorando o acesso para a coloca-
ção de carga no bagageiro, além da terceira 
e grande porta do lado direito, passageiros 
agradecem. Seis Explorer já foram vendidos 
até o fechamento desta edição e estarão 
nas mãos dos proprietários até o final de 

INPAER
Tel.: (19) 3246-3530 / www.inpaer.com.br

 
AUTOSTAR 

SAC: (11) 2344-4444 / www.autostar.com.br

ONDEACHAR

2010.  Dizer que esse avião faz frente à op-
ção de compra por um Skyhawk ou Che-
rokee antigo pode não ser presunçoso, não 
há a tradição da marca do fabricante e nem 
a certificação, entretanto essa máquina tem 
vários atributos para justificar uma aposta 
nele, um modelo bem convencional de 
projeto e que teve uma gestação pensada 
em atender pilotos proprietários sem muita 
experiência de vôo e portanto, superdimen-
sionada em diversos pontos. A estrutura tal-
vez pudesse ser mais leve, mas do jeito que 
está não compromete sua eficiência tendo 
uma performance de gente grande. Levan-
do em conta que a venda de um Explorer 
também gera emprego e especialização de 
mão de obra aqui dentro do pais, o produto 
acaba tendo vários argumentos indeléveis 
que podem contar favoravelmente.   g

Conjunto de manetes é compacto mas 
com boa ergonomia. Talvez o padrão 

a ser seguido nos modelos futuros.
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Aáguadopadre
TexTo e foTos: Marcio JuMpei
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O relógio indica quatro e meia 
e o galo da madrugada já acha 
que é hora de todos saltarem da 
cama. Abrindo a janela ainda nem 
dá para ver o que é mato e o que é 
nuvem de tanta escuridão mas dá 
para saber que a rotina nessa fa-
zenda vai começar cedo. Aos pou-
cos o sol vai chegando, com ele todo 
o povo que trabalha e mora nas redon-
dezas. Hora do queijo e café preto bem 
puro porque depois o assunto é só ca-
chaça, no bom sentido. A fazenda do 
galo fica em Taiobeiras, na borda leste 
do vale do Jequitinhonha, e faz parte 
da região que produz as mais famosas 
aguardentes do Brasil. Salinas que leva 
toda a fama fica à poucos quilômetros 
mas neste lugar que pousamos, está 
um verdadeiro terroir que deixa a cana 
especialmente boa para fazer 300 mil 

litros de uma marvada especial a cada 
ano. Só que a história começa com um 
menino que saiu para ver o mundo. Em 
plena adolescência os limites da fazen-
da se tornaram pequenos demais para 
José Lucas Mendes de Oliveira e lá foi 
ele virar padre, influência do primo que 
já havia se encantado pela vida no ce-
libato. Em 1989 saiu de Taiobeiras para 
Monte Santo, passou por Curitiba e São 
Paulo, sempre em cursos do seminário. 
O sujeito tinha o dom. Se você deixar 
ele fala pelos cotovelos, prerrogativa 
de quem quer viver como oráculo. Vo-
cação inquietante para a liderança ele 
também tinha e isso começou a gerar 
conflitos, situação que foi minando a 
sua relação perante ao clero. Numa 
conjunção de fatores, uma moça apa-
receu no seu caminho e aí não teve jei-
to. O pré-padre virou suco. Começou ali 
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SalinaS, terra da melhor cachaça, iSSo você Sabe.  
 maS poucoS Sabem daS hiStóriaS por tráS deSSe lugar

meçar a fazer cachaça artesanal mas de forma moderna. E 
todos afundaram as cabeças na cachaça.

A Região produz a da boa porque segundo estudos, 
o solo tem um Ph propício ao cultivo da cana derivada da 
espécie Java, que somado ao grande período sem chuvas 
e da alta insolação, de cerca de seis meses, faz com que 
a qualidade do doce da cana seja elevado.  Quanto mais 
doce o caldo melhor a cachaça. Em seis meses foi cons-
truído o novo alambique, mais as áreas de armazenamen-
to e engarrafamento das cachaças Tábua e Salideira.

Rótulos colados, é hora de colocar o produto no 
mercado e de pensar que além da própria comerciali-
zação da cachaça, todo o trabalho feito em cima delas 
poderia facilitar o cenário para uma ação mais social. É 
a alma de padre sendo levado em conta mais uma vez. 
Num casebre dentro da propriedade, vai funcionar uma 
escola, o hospital São Camilo, de São Paulo (Lucas estava 
se formando sob a ordem religiosa camiliana), já doou 
alguns materiais para assistência à comunidade local. 
Grande chance para quem via na vida da roça um futu-
ro modesto. Solange, uma das funcionárias da fazenda 
há pouco tempo puxava enxada no campo, hoje é um 

um namoro de 5 anos, casaram em 2005, mas a idéia que 
iria mudar de vez o destino do seminarista Lucas aconte-
cera em 2003, um ano depois da morte do avô. O sogro 
viu que a fazendo deixada como espólio, com um inves-
timento, poderia garantir a vida do novo casal. Na família 
dos mineiros todos faziam cachaça com especialização 
passada por gerações desde 1939, mas tudo de forma 
bem simples.  O investimento do sogro foi dado para co-
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braço direito na organização do dia 
a dia da fábrica de cachaça. O ex-se-
minarista Lucas ainda quer construir 
uma pousada dentro da fazenda para 
que o turista possa conhecer todo o 
processo de manufatura do nobre li-
quido. Pensamento bem adiantado se 
comparado com a rotina encontrada 
na vizinhança. O gargalo está na hu-
mildade dos produtores. Talhados por 
várias gerações na miséria do agreste 
e o abandono político, a comunidade 
talvez tenha pouca dimensão do ouro 
líquido que tem em mãos. O potencial 
de exploração comercial de Salinas e 
redondeza está muito à frente do que 
existe por lá. E isso reflete na mesa do 
bar nos grandes centros. Todo mundo 
sabe que o produto vindo daqueles la-
dos é de excelente qualidade, mas ao 
contrário de Bento Gonçalves, centro 
vinicultor no Rio Grande do Sul e que 
explora muito bem essa condição, pou-
ca gente sabe realmente onde fica Sali-

nas ou se é possível ir até lá conhecer e 
fazer turismo. Neste caso, a estrutura é 
precária. Salinas por exemplo não tem 
atrativo nenhum em termos de arqui-
tetura, suas ruas, o mercado municipal 
não são lugares que, no mínimo, pode-
riam ser considerados como exóticos 
para valer uma visitação. Nem no texto 
e nem nas fotos desta matéria você vai 
ver prato algum de alta gastronomia 
ou quartos charmosos com roupa de 
cama em algodão egípcio. Nada de 
ecoturismo. Há o Museu da Cachaça 
sendo construído na entrada da cidade 
de 39 mil habitantes e o Festival Mun-
dial de Cachaça que acontece no meio 
do ano, mas isso é pouco. Taiobeiras é 
um pouco melhor apesar de menor, 
mesmo assim, não há nada o que visi-
tar na cidade. O pitoresco está em ver 
a enorme quantidade de gente andan-
do de bicicletas. É magrela para todos 
os lados. Mas por favor, vamos deixar 
esse assunto com um tempero senti-
mental, porque claro, há a cachaça, to-
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Com Chegar: A HiGH foi de TRIP. Pegamos 

um ATR 42 de Campinas até Montes Claros (com 

escala em Belo Horizonte), maior centro comer-

cial nas redondezas e que fica a 220km de Sa-

linas. De lá seguimos de carro. Poderíamos ter 

saído via Cumbica também fazendo conexão na 

capital mineira. Para quem vem da parte norte 

do país, uma outra opção seria desembarcar em 

Vitória da Conquista na Bahia. A distância é qua-

se a mesma. Mas a surpresa maior foi constatar 

que na TRIP, o serviço de bordo ainda oferece 

refeição de comer com garfo e faca. Nada de 

barrinhas de cereais. Conforto que somado ao 

fato do avião ser asa alta, e portanto garante vi-

sibilidade sem igual em todas as janelas, deixa o 

vôo, sem dúvidas, muito mais agradável. E dica 

para voar de ATR, os melhores lugares ficam na 

parte posterior aos motores onde o nível de ruí-

do é bem menor, todavia se o vôo acontecer no 

ATR42-500 equipado com conjunto de hélices 

de seis pás, mesmo sentando ao lado, você vai 

conversar com o companheiro de viagem em 

tom normal de voz.

Todas as informações sobre tabela de horários e 

tarifas estão no site www.voetrip.com.br , pelos 

telefones 0300 789 8747 – 3003 8747 (central de 

reservas) ou pelo SAC no 0800 722 8747.

DiCa Do piloto: O aeroporto de Salinas 

(SNSM 16º12’28”S/042º19’16”W) fica bem próxi-

mo do centro da cidade, tem pista de 1.480m 

com asfalto em bom estado e pátio que pode 

até comportar aeronaves do porte do ATR 72. Há 

um pequeno terminal e existe um projeto de ins-

talar balizamento noturno. O bom é que as ram-

pas de aproximação são livres de qualquer obs-

táculo. Não há abastecimento, esse só em Vitória 

da Conquista ou Montes Claros. A ligação desta 

matéria com o Inpaer Explorer veio de dois con-

ceitos. O destino é perfeito para quem tem uma 

aeronave dessas, ao mesmo tempo, o modelo 

pode ser uma mão na roda para os produtores 

de cachaça por ser uma aeronave de baixo custo 

operacional e aquisição servindo para levá-los 

aos grandes centros mais facilmente e assim am-

pliar seus horizontes de negócios.

onDe fiCar:
Difícil dizer, em Salinas há o Hotel Renascer Pala-

ce que fica bem na entrada da cidade, quase em 

frente ao futuro Museu da cachaça. É a melhor 

opção na cidade.

enDereços:
Cachaça Tabúa

Escritório em Salto (SP)

Rua Bruxelas, 239 – Salto

Tel.: (11) 4021 4822

vendas@tabua.com.br

Apacs

Av. João Pena Sobrinho – Salinas

Tel.: (38) 3841 3431

www.apacs.com.br

Cachaça Beija Flor

Rua Virgílio Grão Mogol, 133 – Salinas

Tel.: (38) 3841 1576 e 3841 1347

www.cachacabeijaflor.com.br

Hotel Renascer Palace

Av. José Carlos de Pinho, 81 – Salinas

Tel.: (38) 3841 4160

www.hotelrenascerpalace.com.br

Mapa de rotas



das sempre feitas com esmero e muita 
paixão. Jânio César Silva cresceu sempre 
ligado a cachaça, uma dose da sua Bei-
ja Flor ou da Indaiazinha em São Paulo 
pode custar caros R$ 10,00, mas em Sa-
linas chega a ser surpreendente como 
é modesta a loja oficial. Poderia ter um 
bar agregado com cara de bacana para 
ficar degustando o que ele tem de bom 
a oferecer. Ao lado, há a fábrica de barris 
e dornas do próprio César. Uma visita e 
pimba, dá a vontade de levar uma mini 
dorna para casa para curtir uma cacha-
ça personalizada. E por favor, mais uma 
fatia de queijo. Idéias simples que pode-
riam ser repetidas em cada esquina mas, 

turismo
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por pura falta de costume, nem passam 
pela cabeça dos produtores. E nem ten-
te visitar a famosa Anísio Santiago, se for 
em época de entre safra, tudo estará pa-
rado. Organização até existe, há a APACS 
– Associação dos Produtores Artesanais 
de Cachaça de Salinas que congrega 22 
dos 30 produtores registrados na Região 
(para um total de cerca de 500 alambi-
ques que devem existir nas redondezas), 
mas chamem o padre, pois eles precisam 
de mais liderança Brasil afora e quem 
sabe no exterior também. O curioso é 

que estrutura para fazer melhor eles 
tem, há uma belo aeroporto com pista 
de 1.500m asfaltada e a rodovia que pas-
sa ao largo da cidade é canal obrigatório 
para quem sai do centro oeste do Brasil 
para o litoral baiano. O fluxo de turistas, 
se existisse uma infraestrutura mais ade-
quada, poderia ir além do que existe na 
época de férias, quando o pessoal de 
fora chega para comprar uma ou outra 
garrafa e seguir em frente com destino 
ao litoral baiano. E isso não é conversa 
de botequim.   g



moda

sonhos de verão
natal, cidade que nunca sai do verão. o vento é o detalhe sem sos-
sego e das dunas se vê o sol vindo e indo a cada dia. este é quem 
dita as cores para vestir, entre a manhã que chega bem mais cedo 
que em outros cantos do país ao entardecer alaranjado, ainda 
passa uma das luzes mais intensas do planeta. assim as cores de ves-
tir nesse verão aparecem mais firmes e múltiplas, presente de natal.

Fotos: Marcio JuMpei
produção: Fabiane Monteiro

Modelo: thaysa bello  
(tráFego Models – natal)

hair e Make-up: Junior oliveiros

agradeciMentos: Manary praia 
hotel e droMedunas turisMo

• vestido de tricô bege gola em v  
r$ 220,00 - Morena rosa beach

• biquíni estampado laranja  
r$  139,00 - blue beach

• Óculos acetato vermelho
r$ 129,00 – seen para Fototica

• rasteirinha amarela 
r$ 695,00 – Zeferino
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• Top Patchwork com flores bordadas – R$ 650,00 – Lino Villaventura
• Macacão em Jersey de seda nervurado – R$ 2.680,00 – Lino Villaventura
• Sapato couro artesanal – R$ 1.480,00 – Lino Villaventura
• Pulseira sanfonada com bordado – R$ 960,00 – Lino Villaventura

• Colete bege tachas e miçangas
R$ 307,78 - Morena Rosa

• Blusa Rolling Stones – R$ 79,00 - Fock
• Calça Listrada – R$ 275,00 - Nutrisport

• Sandália dedo com flores aplicadas
R$ 279,00 - Jorge Alex

• Relógio All Dial, caixa de aço 
R$ 3.940,00 – Mido

• Pulseira Prata Ônix  
R$ 350,00 – Valéria Françolin

• Brinco Prata  com gota e pedra preta   
R$ 540,00 - Silvia Doring
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• Biquíni Verde estampado
R$  136,00 - Blue Beach
• Bota em camurça vermelha com strass
R$ 1.260,00- Fernando Pires
• Relógio Summit 
R$ 1.325,00 – Victorinox

• Blusa estampada – R$  319,00 - MOB
• Colar ouro e pérola Imperfeito – R$  2.600,00 - Valéria Françolin

• Sandália plataforma jeans – R$ 414,00 - Colcci
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• Vestido Princesa Amarela
R$290,00 – Scrimn
• Sandália Phyton Off White 
R$ 1.200,00 - Alexandre Birman
• Brinco Julia em ouro e pedras
R$ 5.200,00 – Valéria Françolin
• Pulseira em ouro 
R$ 32.000,00 – Valéria Françolin

• Macacão cinza – R$ 580,00 – Nutrisport
• Colar ouro e pedra vermelha – R$ 237,00  - Estela Geromini

• Unkle boot peep – R$ 350,00 - Luiza Barcelos
• Pulseira prata e água marinha – R$ 450,00 - Valeria Françolin
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ONDEACHAR 

• Blusa mendigo mix vermelho – R$ 390,00 - Fernanda Yamamoto
• Calça azul – R$  404,50 - Alphorria Cult

• Sandália vinho croco gladiadora – R$ 439,00 - Triton
• Brinco chuveiro laranja – R$ 2.100,00 – Valéria Françolin

• Relógio All Dial automático – R$ 4.730,00 – Mido

• Lino Villaventura - Tel.: (11) 3083 5937
• Morena Rosa - Tel.: (44) 3351 5000
• Nutrisport - Tel.: (11) 3335 3500
• Fock - Tel.: (11) 3898 2898
www.facebook.com/fockloja
• Jorge Alex - Tel.: (11) 3321 7700
• Mido - SAC (11) 3746 2899
• Valeria Françolin - Tel.: (84) 3221 3678
• Silvia Doring - Tel.: (11) 3061 5381
• MOB - Tel.: (11) 3081 0323
• Colcci - Tel.: (47) 3247 3000
• Scrimn - Tel.: (11) 3060 8372
www.myspace.com/scrimn
• Alexandre Birman - Tel.: (11) 3068 8677
• Luíza Barcelos - Tel.: (31) 2102 0100
• Morena Rosa Beach - Tel.: (44) 3351 5000

• Blue Beach - Tel.: (11) 3472 2153
• Estela Geromini - Tel.: (11) 5542 7861
• Seen - SAC Fototica: 0300 68422
• Zeferino - Tel.: (11) 3064 1006
• Fernanda Yamamoto - Tel.: (11) 3032 7200
• Alphorria Cult - Tel.: (31) 3304 0500
• Fernando Pires - Tel.: (11) 3068 8177
www.fernandopires.com.br
• Victorinox - Tel.: (11) 5584 8188
• Rimowa 
www.rimowa.com
• Triton - Tel.: (11) 3085 9089
• Manary Praia Hotel - Tel.: (84) 3204 2900
www.manary.com.br
• Dromedunas - Tel.: (84) 3225 2053 / 8871 0120
www.dromedunas.com.br
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Na garagem da BMW é plena a 
expectativa por saber como é a nova 
superesportiva da marca. O concei-
to é totalmente novo, nascida para a 
homologação no campeonato mun-
dial de superbike, é uma moto de 
competição disfarçada com piscas, 
espelhos e placa para andar na rua. 
Com ela você deixa para trás o conceito 
de que as motos da BMW, independen-
te do refino tecnológico e durabilidade 
incomparável, tinham e tem uma certa 
dose de brutalidade em sua alma. Ver a 
S1000RR ao lado da K1300R é comprovar 
como os alemães se superaram ao fazer 
a menos germânica dos produtos de seu 

catálogo. Linda e compacta faz parecer a 
K1300R um porta-aviões de duas rodas. 
Esse míssil tem como mira as conhecidas 
superesportivas japonesas e italianas. E 
o trabalho foi bem feito. Esguia, leve e 
extrema em sua dinâmica podem ser as 
considerações básicas para definir como 
é a S1000RR. Nas pistas a receita tem 
dado certo, só dá a S1000RR em catego-
rias superstock, no Superbike a evolução 
é contínua, mas dá para ver que a ques-
tão é o braço – ou a falta de - dos pilotos 
que compõe o time oficial. Sentado so-
bre ela a posição é uma só, a de ataque. 
Portanto, viver com ela só em perímetro 
urbano, mais que um disperdício, é um 

santa
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atentado ao seu corpo. Em poucos qui-
lômetros dá para sentir suas costas, pu-
nhos e ombros reclamando. Ainda mais 
se você diariamente passar por vias com 
asfalto de acabamento precário. A úni-
ca vantagem é que de tão pequena, ela 
cabe em qualquer corredor. E olha que 
ela esterce bem pouco.

No posto de comando a vontade é de 
ter uma equipe inteira trabalhando para 
adequar a moto ao seu biotipo. A S1000RR 
é como um carro de Fórmula 1, tem que 
ter banco, pedais, direção, tudo ajustado 
para a sua exata medida. Feito isso, vai pa-

recer que tudo está à sua mão. Os coman-
dos são convencionais, o acionamento dos 
piscas é feito numa única tecla, em outras 
BMW há comandos separados para as se-
tas da direita e esquerda em cada mano-
pla. O layout geral do painel é semelhan-
te a outras superesportivas do mercado, 
com um grande contagiros de ponteiro 
trabalhando junto com uma tela de cristal 
líquido. E é por esta que você começa  a se 
entender com um dos principais recursos 
disponíveis nessa BMW, o sistema de con-
trole de tração. O recurso possibilita a esco-
lha de diversos modos de condução. Rain 
para dias de chuva ou com asfalto com 
baixa aderência (areia, neve), os modos 

sport, race e slick vem na sequência numa 
ordem crescente de selvageria sendo que 
em Sport você terá em mão uma moto 
com reações que deixará a maior parte dos 
veículos terrestres com cara de carrinho 
de brinquedo. Em race é aconselhável ter 
a BMW calçada com pneus de uso extra 
esportivo e no modo slick, bem, o nome 
já determina o tipo de pneu e aonde ela 
deva ser usada. Por um grande acaso, no 
dia de avaliação dessa máquina o percurso 
iniciou sob uma leve garoa, boa para ver 
como é a moto em modo de chuva. Exce-
lente esse sistema, mesmo com mão em 
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baixo, a moto se comporta como um gato 
manso. Não há sustos. Diria que na cidade, 
esse é o modo a ser usado sempre para 
cansar menos. Pegando a estrada em di-
reção à um trecho de serra, o modo Sport 
vai lhe entregar uma mil estradeira. Muita 
cavalaria disponível mas ainda trabalhando 
racionalmente, no modo Race essa BMW 
se transforma, ficar atrás de um carro es-
perando o melhor momento para a ultra-
passagem é sentir-se montado num touro 
chucro, bufando e querendo passar por 
cima de tudo. Qualquer pressão na mano-
pla da direita e o motor quadricilíndrico em 
linha responde de pronto, ríspido, queren-
do crescer de giros desesperadamente e 

mostrar a você todos os 193cv que dispõe 
(pesando 206kg, a relação peso-potência 
chega a 1,05kg/cv) e o torque máximo de 
112Nm aos 9.750rpm. E o som que sai do 
escapamento de aço inox é maravilhoso. 
Dando chance, o carro a sua frente já virou 
passado. Já em slick, digamos que isso é 
coisa para Alexandre Barros. O piloto inclu-
sive usa uma S1000RR nos seus cursos de 
pilotagem e já chegou a cravar 285km/h 
no autódromo de Interlagos, em quinta, 
porque não teve espaço para colocar a 
sexta marcha. E olhe que o câmbio desta 
moto vem acompanhado de powershift, 
sisteminha que permite a você subir com 
as marchas sem precisar usar a embrea-
gem, claro, em regimes altos de rotação e 
que podem ser pré determinados por você. 
Só esse fato mostra como ela é o puro exa-
gero. Em termos de quadro, o da S1000RR 
é o que melhor reage a combinação de 
mudança de trajetória com esforços de 
frenagem e aceleração. Trabalho excelente 
também paras as suspensões que são mais 
acadêmicas, nada de paralever ou terele-
ver de único amortecimento. Não é difícil 
dizer que ela atualmente é a melhor 1000 
do mercado.  Mas para aproveitar de todo 
seu potencial, só mesmo em autódromo. 
Numa estrada sempre vai ter um carro, ca-
minhão, paca, tatu na sua frente que pode 
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comprometer a sua performance e segurança, já que em 
menos de um piscar de olhos a sua velocidade pode estar 
bem acima do resto do mundo à sua volta. E nem por isso 
ela chega a ser devoradora de combustível, durante 160km 
em congestionada estrada fomos obrigados a manter uma 
média de 100km/h e durante o reabastecimento a surpresa. 
Mesmo com um compasso de atacar no motor e freiar in-
tensamente logo em seguida (e a BMW tem um ótimo ABS), 
o consumo havia sido de 12,45km/l. Média um pouco irreal 
para esse tipo de moto se for conduzida do modo que ela 
merece, mas mesmo assim, surpreendente. Se fosse dizer 
que ela tem algum problema, seria o posicionamento dos 
piscas dianteiros, muito baixos, no meio da carenagem e 
nem sempre são visíveis pelos outros motoristas. Ou seja, o 

defeito é coisa mínima. Pelo preço um tanto superior ao de 
uma Yamaha R1 ou de uma Kawasaki ZX-10 Ninja, a S1000RR 
top sai por R$ 74.950,00 (sendo que com mais R$ 2.800,00 
pode levar a versão tricolor das fotos), você vai receber muito 
mais moto em troca. E não corre o perigo dela ser confun-
dida em um mar de superesportivas. Os engenheiros foram 
até espertos, o conjunto de faróis, estilo caolho, com um ele-
mento redondo e outro retangular faz que não exista nada 
igual na concorrência. Numa rápida olhada é possível perce-
ber que naquela carenagem reina uma BMW, e desta vez a 
sua brutalidade é total diversão.   g

BMW Motorrad
www.bmw-motorrad.com.br

ondeAchAR 
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CLIENTE
Na feira da aviação pós crise, a 

xepa está boa. O momento ainda é 
do comprador por conta da vasta 
quantidade de aeronaves executi-
vas paradas mandando os preços 
para níveis abaixo do piso que elas 
mesmas estão. Com tanta oferta no 
mercado de semi novos o empresário 
brasileiro tem quebrado alguns para-
digmas. Tradicionalmente neste pais, a 
ordem era comprar aeronave nova. O 
costume vem de quase meio século, os 
representantes tradicionais de aeronaves 
como Líder, TAM e mais recentemente a 
Helibras, que além de tudo produz mo-
delos aqui, sempre tiveram preferência 
em comercializar aeronaves novas. Claro, 
fábrica existe para vender o que está na 
linha de produção. Fazer negócio com 
material usado não era o foco principal-
mente pela baixa liquidez. Com isso foi 
criado o conceito entre o brasileiro que 
se fosse para comprar, o bom mesmo 
era optar por uma aeronave zero, ainda 
que fosse para a substituição de um ou-
tro modelo. Só que de outro lado, com 
a crise de� agrada em setembro de 2008, 
os fabricantes tiveram que enxugar suas 
linhas de produção, negociar com for-
necedores, fazer corte de pessoal e as 
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COMPROMISSO COM O

margens de negociação � caram cada 
vez mais estreitas. A equação estava fei-
ta para o surgimento de oportunidades. 
Com aeronaves com baixo uso e preço 
bem mais em conta sendo oferecidas a 
torto e a direita, o broker independen-
te ganha força. Guilherme Machado e 
Marcelo Marangon estão à frente da Asa 
Consulting, os dois são bem conheci-
dos no mercado, ambos trabalharam 
por mais de uma década na Líder Avia-
ção, sendo que Guilherme, por 5 anos, 
também foi o homem da Gulfstream no 
Brasil. Essa experiência agora está sendo 
aplicada para o que eles chamam de tra-
balho no outro lado da mesa. Até então, 
Guilherme e Marcelo cumprindo o papel 

CLIENTE
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de representantes de algum fabricante, 
estavam trabalhando em função dos in-
teresses desses, agora o pensamento é 
feito em cima do que o cliente deseja.

São eles que explicam o porque 
do mercado aqui avaliar de outra for-
ma, a chance de adquirir uma aerona-
ve usada. Segundo eles, um Falcon 7X 
ano 2007 que era cotado por US$ 50 
milhões em 2008, hoje pode ser com-
prado por US$ 30 milhões. Esse avião 
é pouco voado e se colocado ao lado 
de uma 0km, pouco pode ser notado 
de diferença. O banheiro de um Cita-
tion ano 2008 que estava sendo ne-
gociado não havia sido usado sequer 
uma única vez. Sobram poucas justifi-
cativas para não dar pelo menos uma 
olhada no que os dois tem a oferecer.

Enquanto isso a cada dia, os han-
gares tem recebido mais aeronaves 
com placas de vende-se. Mais uma vez 
por conta da crise, muitos empresários 
americanos tem optado, por imagem, 
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a trocar seus jatos de grande porte por 
um outro menor. Lembre-se do rebu-
liço que aconteceu quando os exe-
cutivos das grandes montadoras de 
carros foram passar o chapéu junto ao 
governo. Nos tempos atuais, segundo 
os dois executivos da Asa Consulting, 
o americano se parece muito com o 
brasileiro dos anos 90. Aquele que evi-
tava ao máximo ser ligado à figura de 
um proprietário de uma aeronave, sob 
a pena de ser visto como um adjetivo 
pejorativo. Abaixo do Equador entre-
tanto, com o conceito da uma aero-
nave ser uma ferramenta de trabalho 
agora bem disseminada, o Brasil com-
prador também começou a ser mais 
pragmático. Surgia então a chance de 
poder usar uma aeronave de maior ca-
pacidade e alcance com o preço que 
antes ele estava acostumado a pagar 
por uma menor. Não havia sentido em 

ondeachar 
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deixar passar a oportunidade. Segun-
do Guilherme e Marcelo, quem tem 
dinheiro para investir num lightjet de 
US$ 5 milhões já pode pensar em com-
prar um modelo maior. Eles citam o 
exemplo de uma empresa que possuía 
um Gulfstream G200, ano 2003 com 
1.500hr voadas e poderia ter optado 
pela troca pela mesma coisa 0km. aca-
bou fechando negócio com um ha-
wker 800XP 2007 com 1.000hr voadas. 
com o mesmo dinheiro ele ganhou 
800mn de alcance e cabine maior. 

O fato de trabalhar como eles defi-
nem, para o cliente, os fazem negociar 
também junto com os próprios fabri-
cantes. Muitas vezes, o cliente não tem 
experiência para saber qual aeronave 
deve comprar e o que ela pode ter de, 
por exemplo, de tecnologia embarcada, 
assim lá vão os dois negociar. Também 
por esse fato, a asa consulting mantém 
uma espécie de olheiro, nos Estados 
Unidos, que podem checar in loco, as 

condições do modelo ofertado. Garan-
tia de que a aeronave terá um pedigree 
e que eles não terão chance de errar na 
escolha. a experiência dos dois também 
é usada até para deixar claro ao cliente 
quais os momentos de mercado. Por 
enquanto está comprador, até o tercei-
ro trimestre de 2010 os preços estavam 
em queda, mas nas palavras de ambos, 
agora se estabilizaram. Junto com a pre-
visão da NBaa, de que a reação positi-
va do segmento começa em 2011 para 
voltar a ver céus azuis em 2012, muito 
provavelmente o momento agora é de 
partir para cima e fazer negócio. É só dar 
ouvidos aos dois.   g

asa consulting
Tel.: (11) 3079 3008

www.asaconsult.com.br
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VINHOS
Adega, cofre de jóias em forma 

de vinho. Esses serem vivos mere-
cem um abrigo competente, em al-
guns casos uma adega climatizada, 
dessas de porte de uma geladeira, 
já é o suficiente, mas para quem 
tem uma coleção majestosa, um 
ambiente maior se faz necessário. 
a art des caves a principal fabricante 
de adegas no brasil usa sua experiência 
para dar consultoria na hora de fazer a 
climatização de uma adega de grande 
porte. o que parece simples, afinal é 
basicamente um local cheio de prate-
leiras com uma espécie de ar condicio-
nado, a especialização, como sempre, 
guarda suas nuanças para quem en-
tende. numa das consultorias pedidas 

à art des caves o cliente havia indicado 
o lugar para ser feita a adega mas não 
reparara que do outro lado da parede 
existia um estacionamento. e de cami-
nhões. a vibração do entra e sai dos ve-
ículos pesados poderia matar os vinhos 
aos poucos. e essa vibração nem preci-
sa ser tão acentuada, tem muita gente 
que prefere usar o vão debaixo da es-
cada para montar uma adega. uma óti-
ma idéia para esse espaço que muitas 
vezes se mostra inútil. o segredo é fa-
zer a instalação mas deixar a estrutura 
separada e não colada à escada. o sim-
ples sobe e desce das pessoas também 
provoca nefastas vibrações.

num outro caso, a adega iria ser 
construída vizinha à uma lareira. não 



decoração

teve jeito, por motivos óbvios ela foi 
parar em outro ambiente sujeita a 
uma menor variação de temperatura. 
A insolação também pode ser noci-
va, por conta disso, o local escolhido 
também não deve receber a luz do sol 
diretamente, no mínimo, a conta de 
luz será mais alta com o intenso fun-
cionamento da refrigeração.

Outros recursos nem parecem vol-
tados a uma adega. A automação tem 
vindo com tudo. A Art des Caves fez 
uma parceria com a Troianos para de-
senvolver um sistema de acesso bio-
métrico, que por meio da leitura digi-
tal, determina quem pode entrar ou 
não na adega. O sistema também con-
trola o acesso por determinado perío-
do do dia. Através de um iPhone por 
exemplo, é possível controlar a tem-
peratura e iluminação do ambiente à 
distância. E para quem possui uma co-
leção com muitas garrafas, você tam-
bém pode ver pelo seu smartphone a 
exata localização daquela garrafa que 
está procurando, há a possibilidade 
de instalar pequenos leds nas prate-
leiras que vão lhe indicar o locar onde 
ela está armazenada. Achada, você 
também pode gerenciar o seu esto-
que, cada garrafa pode ser catalogada 
com um código de barras e por meio 
dele, pode controlar a movimentação 
da sua coleção. Coisa simples como 
é feito em qualquer empresa que te-
nha que trabalhar cm gerenciamento 
e fluxo de mercadorias. Pode ser sim-
ples, mas a voz da experiência diz que 
tudo fica bem mais fácil quando sabe-
se o que deve ser feito.   g

ondeAChAr 

Art des Caves
SAC: (11) 5525-2411

www.artdescaves.com.br
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IMEDIATA

A 32 mil pés algo vibra em você 
e não é Parkinson. É o seu celular 
quem chama. Um dos últimos re-
dutos onde o pequeno aparelho 
ainda estava banido está por vias 
de desaparecer. A TAM inaugurou o 
serviço que possibilita o uso de celular 
em vôo neste final de ano. O primeiro 
jato a ter a comodidade a bordo é um 
Airbus A321 (PR-MXF) e a bordo dele 
oito das 220 pessoas embarcadas po-
dem falar simultaneamente, mandar 
mensagens de SMS, MSGM ou arqui-
vos por GPRS (100kb). Os outros dois 
A321 da frota estão sendo convertidos 
para receberem o mesmo sistema que 
permite que o falatório aconteça sem 
perturbar os sistemas de navegação e 
fazer que você chegue num lugar dife-
rente de onde estava indicado na pas-
sagem. Para usar é simples, o aparelho 
pode ser ligado a partir do momento 
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que o avião atinja 12 mil pés de alti-
tude. O apagar de um sinal luminoso 
aonde também fica os de uso dos cin-
tos de segurança e aviso de não fumar 
indica a hora que isso acontece. De-
pois de ligado, em aproximadamente 
três minutos é feita a conexão com 
o sistema e você já tem linha. Quer 
dizer, isso se você lembrar que toda 
essa operação é via roaming interna-
cional, mesmo em vôos domésticos. 
Portanto, antes de embarcar é preciso 
habilitar o seu aparelho junto à opera-
dora. Esse detalhe quase nos frustrou  
de fazer o teste. Ponto negativo para 
a divulgação do serviço, já que fazer 
a habilitação não é demorada e pode 
ser feito mais rapidamente que o che-
ck-in. Um mísero folheto entregue no 
aeroporto poderia sanar a falha, pois 
informações sobre o produto somente 
a bordo por meio de folheto ou vídeo, 
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mas aí Inês já era morta. Parabéns pela 
iniciativa, mas alô, alô, responda com 
toda a sinceridade, a pergunta agora 
é saber o que será mais chato, aque-
la criança que não para de chorar na 
fileira 1 ou aquele executivo que não 
desgruda do seu celular que está sen-
tado na cadeira ao lado, enquanto 
você pobre mortal, deseja descansar. 
Glória Coelho já disse em matéria que 
o brasileiro tem por hábito falar mais 
alto ao celular do que quando con-
versa, portanto, serão duas situações 
diferentes a bordo, comparar um pas-
sageiro ao telefone com outros con-
versando. Por enquanto, o fator preço 
e o desconhecimento tem  limitado os 
problemas. Um minuto numa chama-
da feita por você custa de R$ 6,80 à R$ 
9,35 dependendo da operadora. Claro, 
Oi, TIM e Vivo são as companhias dis-
poníveis. A tabela para as chamadas 
recebidas varia entre R$ 4,60 e R$ 6,80 
o minuto. Mandar um sms sai mais em 
conta, de R$ 0,79 (mais o custo do tor-
pedo) na Vivo até R$ 2,15 na Claro. O 

76 | nov • dez | 2010

recebimento é gratuito em todas as 
operadoras. Arquivos em GPRS sai de 
R$ 3,30 até R$ 5,10, sendo que a Oi não 
disponibiliza esse serviço. Nos dois 
vôos que fizemos entre Porto Alegre 
e São Paulo, curtos, de apenas 1h20m, 
somente um passageiro estava utili-
zando o serviço mandando um torpe-
do. Para ele, o alto custo pelo minuto 
ainda é o torna inviável servindo so-
mente para alguma emergência. Mas 
segundo uma comissária, ela já viu 
um passageiro num vôo de São Paulo 
para o Recife permanecer quase todo 
o tempo ao telefone. Estou pagando, 
diria Lady Kate. Em todo caso, a tripu-
lação tem a possibilidade de bloquear 
as chamadas deixando o sistema ha-
bilitado somente para a transmissão e 
recepção de arquivos. Bom para voos 
noturnos. É um grande avanço, mas 
que se cuidem os executivos, aqueles 
momentos que podiam usar para um 
total relaxamento por estarem obriga-
toriamente desconectados ao mundo 
acabou.   g



gastronomia

veio do frio
o vinho que 

Na cidade catarinense de São Joaquim a 
chegada da neve é notícia no jornal, alegria do 
turista e de quem está congelando a trabalho. 
No topo dessa serra, a 1.300m de altitude,  é 
cultivado um cabernet sauvignon de modo di-
ferente, para ser colhido congelado e que vai 
ser matéria prima de um raro vinho de sobre-
mesa. Enquanto que em países produtores de Icewi-
nes na Europa as uvas brancas são as utilizadas, no 
Brasil o cabernet foi escolhido por conta de ser a única 
a sustentar o lento amadurecimento até a chegada 
dos dias mais frios no meio do ano em São Joaquim. 

Foi um grande desafio, produzir um vinho que 
depende de muito frio num pais tropical. Vamos que-
brar o gelo, o Pericó Icewine estreou este ano e pela 
boa procura deve se tornar um ícone de mercado em 
breve. O fato de depender de um evento meteoroló-
gico que nem sempre acontece torna esse vinho ain-
da mais especial. A primeira leva de garrafas foi feita 
com as uvas congeladas a -7,5ºC colhidas entre os 4 e 
12 de junho de 2009, bem ao amanhecer, antes do sol 
raiar, para que as uvas permanecessem congeladas 
durante o transporte até a vinícola. Lá são prensadas 
e as partes sólidas formadas por gelo, sementes e cas-
cas são separadas do mosto rico em açúcares.

Segundo a assessoria da Pericó, o trabalho nos vi-
nhedos também se diferencia, a poda é feita pelo mé-
todo Guyo distribuindo melhor os cachos para uma 
uniformidade na maturação das uvas.  O descarte das 
uvas chega ser alto, a metade, tudo também em prol 
a concentração de açúcar. Tanto esmero resultou em 
apenas 600 garrafas que também mereceram uma 
atenção especial.  O recipiente foi trazido da Itália é 
um dos elementos que compõe a apresentação do 
produto ao consumidor. No rótulo, a arte naif de Te-
reza Martorano.  Uma taça criada especialmente pela 
Cristallerie Strauss também acompanha o kit do Peri-
có Icewine.   g

TExTO: EdUArdO BASkErTIN | FOTOS: MArCIO JUMPEI



Esta é a taça que acompanha o kit 
do Icewine, como se vê não é só o 
líquido que pode se tornar peça de 
colecionador.

Essa sugestão de sobremesa saiu da 
cozinha do Le Tire-Bouchon, loja e 
bistrô em São Paulo onde você pode 
achar o Icewine da Pericó (R$ 220,00). 
O semifreddo de nougatine com 
calda de goiaba (R$ 14,00) é uma 
verdadeira perdição para finalizar um 
requintado jantar a dois.
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Le Tire-Bouchon
Rua Barão de Tatuí, 285 – São Paulo

www.letirebouchon.com.br

Vinícula Pericó
www.vinicolaperico.com.br

ONDEACHAR

Os chocolates da linha clássica 
da Saint Phylippe harmonizaram 
perfeitamente com o novo Icewine 
da Pericó, as diferentes caixas saem 
de R$ 26,00 a R$ 197,00 e nelas há as 
versões em chocolate belga ao leite 
ou meio amargo, com recheio de 
marzipan entre outros.
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dos grandes
A apresentação do A8 ao seu ilustre pro-

prietário parece até ground scholl de jato 
executivo, talvez por ele ser um pouco disso 
mesmo. Em duas horas de apresentação mal 
se pode falar de todos os recursos desse novo 
sedã topo de linha da marca de Ingolstadt. 
Não se sabe ao certo por qual motivo, mas o A8  já 
estava pronto quando o atual BMW série 7 chegou 
ao mercado, se tivesse sido apresentado antes, 
seria apontado como a referência a ser batida na 
categoria em termos de dispositivos embarcados. 
Vamos dar uma luz sobre o assunto. A conversa co-
meça ao ligar os faróis. Todo composto de LEDs, 
são dez módulos em arco formando o que é o fa-
rol baixo, 22 brancos que seriam o equivalente a 
lanterna e outros 22 amarelos na função de pisca, 
mais dois conjuntos de quatro LEDs em um refle-
tor que trabalham como farol alto. Todo esse time 
só é parte do que é capaz esse verdadeiro sistema 
de iluminação. Baseados em informações do GPS, 
o A8 vai saber se você estará num cruzamento e 
vai aumentar o alcance lateral dos faróis, acrescen-
tando velocidade numa estrada, o facho vai sendo 
gradativamente ampliado para melhorar a visibili-
dade à frente, auxiliado pela câmera infravermelha, 
o carro vai perceber um veículo em sentido con-
trário e automaticamente vai regular a intensidade 
dos seus faróis para não ofuscar o outro motorista. 
Da mesma forma, o A8 vai regular por si só, a altu-
ra do facho dos faróis para não incomodar quem 
estiver no veículo da frente. Esses mimos ao mo-
torista não são nada se comparado ao que o novo 
A8 tem a mais. A tal da câmera instalada no logo 

frontal também é a chave mestra de outro artifício 
que até pouco tempo atrás era equipamento de 
jato executivo de grande porte. Algo que custasse 
no mínimo US$ 45 milhões. Com ela o motorista 
pode ter o recurso de visão noturna, a imagem fei-
ta por meio de raios infravermelhos mostra numa 
tela no centro do painel do veículo, tudo que está 
a pelo menos 300m à sua frente. É ótimo para au-
xiliar você em condições de baixa visibilidade, seja 
ela provocada por chuva, nevoeiro ou poeira. Pes-
soas são mostradas em retângulos e se o sistema 
entende que o pedestre pode correr risco de atro-
pelamento, alertas são dados ou pela cor do gráfi-
co que muda de amarelo para vermelho ou ainda 
por sinal sonoro. Esse A8 de cerca de R$ 500.000,00 
tem olhos para tudo mesmo. Seu piloto automá-
tico em modo Stop&Go faz que o A8 mantenha 
uma distância pré selecionada com relação ao ve-
ículo da frente. Ele desacelera ou acelera o veículo 
conforme o fluxo do trânsito e até mesmo para 
completamente o Audi, que também volta a se 
locomover automaticamente. E se você muda de 
faixa de rolamento para se livrar do veículo mais 
lento, a reaceleração é feita automaticamente até 
atingir o limite de velocidade estipulado pelo mo-
torista. O sistema também fica atento para ver se 
nesta outra faixa para qual passou não existe outro 
carro à frente, se tiver, ele vai acelerar o A8 até man-
ter aquela distância de recuo pré determinada. Se 
o caminho estiver livre, a aceleração vai ser feita 
progressivamente. Se alguém entrar na sua frente, 
o A8 automaticamente vai reconhecer obstáculo 
e freiar o carro. Num tráfego pesado, daqueles de 
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final de sexta-feira, o sistema é uma mão 
na roda. Ou coisa de preguiçoso. Toda 
essa combinação de tecnologia também 
pode ser usada em caso de acidentes, o 
A8 vai tentar de todas as maneiras lhe au-
xiliar a não se envolver em uma situação 
perigosa, ele tem sensor de mudança 
inadvertida de faixa e vai fazer a direção 
vibrar (como é o sistema stickshake usa-
do em vários jatos que vibra o manche 
do piloto se percebe que a aeronave 
está à beira de perda de sustentação), se 
a mudança de faixa for intencional, há o 
apoio do Audi Side Assit que monitora se 
há alguém passando pela faixa ao lado. 
Há os já conhecidos controles de tração 
e estabilidade que em casos mais graves 
é capaz de ativar o pisca alerta, fechar as 
janelas, o teto solar e ao mesmo tempo 
tenciona os cintos de segurança. Se a 
porrada é eminente, os bancos diantei-
ros se moldam para abrigar melhor os 
seus ocupantes. A curiosidade reina so-
bre como se comportará o sistema de 
identificação da velocidade indicada nas 
placas de trânsito, com as trocas insanas 
de limites de velocidade em super breves 
espaços de asfalto existentes nas estradas 
brasileiras. Para um cenário mais agradá-
vel de comentar, os bancos vem com 
massageador com diversos níveis de atu-
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ondeAcHAr 
www.audi.com.br

ação e um sistema de aquecimento ou 
refrigeração que é uma idéia de gênio de 
tão simples. Os bancos que possuem pe-
quenas turbinas literalmente, por meio de 
micro poros, inspiram o ar da cabine, esse 
movimento do ar atua sob seu corpo de 
forma imediata, a sensação de frescor 
ou aquecimento é imediato. O espaço 
da matéria vai acabando e nada de falar 
do desempenho do carro. Ok, ele anda, 
e muito bem obrigado. Para um sedã de 
5,137m de comprimento e 1.835kg mo-
vido por um V8 4.2 com 372cv, a fábrica 
diz que ele faz de 0-100km/h em 5,7s 
mantendo um consumo de 10,5 km/l. 
Fizemos um test drive curto, de cerca 
de 150km, gastos basicamente para ver 
como os sistemas embarcados funcio-
nam e que com total certeza, chamam 
muito mais a atenção que a parte dinâ-
mica, por mais que seja eficiente o ajuste 
automático das suspensões, o modo de 
condução ou o comportamento dele 
em curva. Acelerar bem com esse A8 era 
presumível, o que não é costumeiro é ver 
o que ele pode fazer por você.   g

Tecnologia de ponta a serviço do 
condutor. Tudo facilmente controlado 
e a mão.Abaixo, a tela por onde se vê as 
imagens em infravermelho.
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Sem pesar naconsciência
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TexTo eduardo baskerTin 
 foTos: divulgação

A conscientização muitas vezes 
só vem junto com o furo no bolso. 
Se não fossem as pesadas multas, a 
parte da população que usaria por 
livre e espontânea vontade o cinto 
de segurança ou banquinho espe-
cial para as crianças nos seus carros 
seria irrisória. o último exemplo chega 
a ser gritante, é de se pensar que exis-
ta muita criança sortuda por não ter se 
envolvido num acidente automobilís-
tico sério e até fatal por conta da falta 
de costume de seus pais e, que se não 
fosse uma atitude arbitrária, essa regra 
não seria revertida. e estamos falando de 
responsabilidade sobre os filhos.

Mas não vamos deixar o seguro mor-
rer de velho. a estratégia é bônus. as 
seguradoras estão incentivando seus 
clientes a aprimorar suas capacidades de 
pilotagem ou a de seus pilotos. o lucro é 
o desconto no valor do seguro da aero-
nave, mas o ganho mesmo é em cima da 
segurança ativa dessa pessoa. 

a corretora lockton surgiu com a 
idéia, reuniu seus parceiros comerciais 
para fazer um plano de seguro que envol-
via também a Cirrus, a air Training e o bra-
desco seguros. o Cirrus é atualmente um 
dos maiores exemplos comerciais vitorio-
sos do mercado de aviação leve. o fato de 
ter um paraquedas balístico serviu como 
grande ferramenta de marketing para 
alavancar as vendas. Com ele, esse avião 
passava mais credibilidade e se livrava da 
alcunha de teco teco. Por tabela, cresceu a 
parcela de proprietários que estavam utili-
zando uma aeronave pela primeira vez e a 
falta de experiência poderia ocasionar um 
crescente números de sinistros. na outra 
página desta história, existe uma parcela 
de proprietários não conseguem fazer 
seguro de sua aeronave porque ou ele 

ou seu piloto não se enquadravam nos 
requisitos mínimos. vamos ser claros, não 
tenham 500 horas de vôo em carteira. 
Para resolver a questão, a proposta é fazer 
o curso intensivo dedicado a esse tipo de 
aeronave ministrado pela air Training com 
sede em Jundiaí (sP). aprovado na imer-
são, o sujeito consegue o seguro, mesmo 
tendo uma quantidade de horas menor. 
o programa serve também para quem 
tem mais que as tais 500 horas. se ele fi-
zer uma reciclagem com a air Training é 
bem provável que consiga uma redução 
no seguro do bradesco. Marcelo almeida, 
da lockton, diz que com esse programa, 
um seguro para o mesmo cliente, pode 
ficar de 5 a 10% mais em conta. na ponta 
do lápis, o propósito é melhorar a segu-
rança de vôo. em poucos meses desde 
que fora lançado, 15 aeronaves já foram 
seguradas dentro do programa Cirrus air 
Training lockton bradesco, a perspectiva 
é que esse número aumente na medida 
que chegue a época de renovação dos 
contratos de seus clientes. dá para perce-
ber que o esqueleto do programa pode 
muito bem servir a tantos outros merca-
dos e modelos. a Mapfre que sempre foi 
uma das líderes em seguros aeronáuticos 
também adota essa política de melhorar 
a condição da proficiência dos seus segu-
rado para oferecer um plano de seguro 
melhor. segundo Carlos eduardo Polizio, 
ela é uma das únicas empresas que faz 
seguros para helicópteros robinson no 
país. o aumento da frota dessa marca 
veio acompanhada com um excesso de 
acidentes nos últimos tempos. em quatro 
meses em 2010, houve quatro ocorrências 
graves. evidentemente que pensar que a 
culpa seja por conta do tipo de helicóp-
tero é simplório demais. num cenário em 
que 74% dos acidentes tem como causa 
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Tel.: (11) 3371 9137 / www.br.lockton.com
• Mapfre

www.mapfremobile.com.br

a falha humana, é difícil pensar que todo 
robinson acorde pela manhã com o de-
sejo de se esborrachar no chão pela tarde. 
como é de fácil operação e custo baixo, o 
grande mercado é composto por novos 
proprietários que nem sempre possuem 
cultura aeronáutica e utilizam a máquina 
como se fosse um carro, com todas as de-
ficiências que vemos em qualquer cotidia-
no. O resultado é previsível. Para combater 
essa falta de cultura o melhor método é 
apoiar eventos que ministrem seminários 
de segurança de vôo, o que ela tem feito 
anualmente junto à Power, um das duas 
maiores representantes de venda de ro-
binson no Brasil. Se a linha torta, mas efi-
ciente, é de fazer que o cliente reconheça 
e seja direcionado a fazer cursos, recicla-
gens e consequentemente melhorar a 
sua segurança operacional para ganhar 
um bônus de desconto no seguro, é pre-
ciso também que ele fique sabendo disso 
e tenha canais para ser atingido. Pensan-

do nisso a Mapfre fechou um acordo com 
o Banco do Brasil que servirá como porta 
voz de seus produtos. cada agência ban-
cária funcionará como local de venda da 
Mapfre. a abrangência também tem ou-
tro motivo, a Mapfre é especializada em 
seguro de aeronaves agrícolas, segmento 
que tem visto constante crescimento no 
pais. a associação com o banco cria for-
mas de acesso em localidades distantes 
dos grandes centros onde está esse mer-
cado. Mais pessoas sabendo, a cultura de 
segurar um bem tão estimado como uma 
aeronave se tornará cada vez mais corri-
queiro, deixando os céus sobre as suas 
cabeças mais seguros.   g
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Mostrando o usufruto de uMa 
aeronave na sua Melhor Maneira

TexTo: Mauricio Frizzarin | FoTos: Mauricio Frizzarin e arquivo HiGH

O primeirO 

No mundo inteiro, a compra de uma aeronave é rodeada de pergun-
tas mas a principal sem dúvidas é o quanto custa o que você pode fa-
zer com ela. Ferramenta de trabalho a maior parte do  tempo, sua hora 
de vôo salva o dia de labuta. Mas vamos mostrar o que um avião pode 
lhe trazer de benefício olhando para o outro lado. O cenário de agora 
em diante não se restringe apenas aos negócios, o avião também pode 
salvar o seu tempo e dinheiro nos momentos de lazer. numa época às 
vésperas do caos aéreo por conta de copa das confederações, copa do Mundo 
e Jogos olímpicos, onde o mercado de aviação comercial tem crescido na base 
de 30% ao ano e iaTa declara que os aeroportos do Brasil ainda estão na era do 
arco e flecha, poder abrir mão das restrições nas linhas aéreas virá a deixar de 
ser um arquétipo de ostentação para se tornar uma alternativa a ser seriamente 
considerada. neste contexto, mostrar o que pode ser feito com a sua aeronave, 
e ok, com muito charme, é a base dessa expedição ao redor do planeta. an-
tes de dar a partida na Pratt&Whitney do Pilatus Pc-12, uma breve explicação. 
não deixamos a lojinha tão sozinha assim, portanto o roteiro dessa epopéia não 
será de uma viagem ao redor do planeta em uma tacada só. serão várias etapas, 
indo e vindo para a base mãe no Brasil, até para mostrar o quanto versátil é essa 
máquina suíça. nesta primeira matéria, um bom conhecido, o hotel Kiaroa na 
península de Maraú (Ba) e como grande diferencial, possui uma pista própria. Dar 
início a essa jornada saindo do aeroporto de americana, a pouco mais de 100km 
da capital, já mostra uma clara diferença. É colocar as bagagens no porta malas, 
embarcar, dar vida ao motor e sair voando. a espera para decolar dependerá de 
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pois é só tocar direto para Maraú. Já que 
não existe tráfego congestionado na área, 
o tempo livre colabora para dar uma volta 
por cima da península. O voo panorâmi-
co é encantador, tanto pela cor da água 
como pela formação da própria península, 
a terceira maior do Brasil. Para pousar no 
hotel, normalmente é usado a cabecei-
ra do interior do continente em sentido 
à praia, devido ao vento predominante. 
Nesse esquema dificilmente você vai en-
contrar um gradiente de vento de cauda, 
o mais comum é o de través. A pista de 
1.000x18m está totalmente concretada e 
as rampas de aproximação ao aeroporto 
(designação SIRI) são bem tranqüilas, sem 
obstáculo algum. Vale lembrar que o hotel 
recomenda que as chegadas aconteçam 
até às 13h00, nesse horário chegam os 
vôos fretados com hospedes vindos de 
Salvador e o serviço de handling fica mais 
fácil. Toque das rodas na pista e a primei-
ra surpresa, o pátio de estacionamento é 
bem ao lado da recepção do hotel. Há um 
hangar bem próximo que não é do hotel, 
mas conversando, pode ser combinado 
com o proprietário dele ser utilizado. Hé-
lices paradas e checagem de consumo. 
No total foram 360lbs gastas por hora de 
voo, assim dá para estimar que esta via-
gem tenha saído por R$ 3.800,00 levando 
em consideração o combustível, taxa de 
trafego aéreo e comissaria, bom é que o 
pouso não foi cobrado. Quem está habi-
tuado nem estranha, mas não deixa de ser 
fabuloso ver como os custos de um voo 
desses chega a ser muito mais baixo do se 
a mesma coisa fosse feita de linha aérea. 
Ainda mais se considerar que esteávamos 
em seis pessoas. Não há abastecimento no 
Kiaroa, mas isso não preocupa, as opções 
em Salvador e Ilhéus são bem próximas. 
Salvador fica a pouco menos de uma hora 

alguma gentileza sua com relação à algu-
ma outra aeronave que estiver no pátio e 
também pronta para partir. É só apontar o 
nariz na cabeceira, dar motor e ir embora, 
outra vantagem da condição de ser pilo-
to proprietário. Nada de tráfego intenso 
numa terminal congestionada como a de 
Congonhas ou mesmo na vizinha Jundiaí, 
onde você pode muito bem desperdiçar 
40 minutos só na fila para decolar. A etapa 
entre Americana e a pista do Kiaroa Eco-
Luxury Resort não apresenta dificuldades, 
é uma Região cheia de pistas para consi-
derar com alternativas. Basicamente é só 
decolar, coordenar o vôo com o controle 
e seguir em frente. Nesta oportunidade 
subimos ao nível 270 (27 mil pés) com 
as condições de tempo selecionadas no 
modo ótimas. Nivelados,  começa a eta-
pa de curtição do voo. Preparar a comis-
sária também faz parte da diversão, um 
dia antes foi a etapa procurar os petiscos, 
lanches, bebidas, e claro, não poderia fal-
tar o mini-espumante  para brindar após 
o pouso. Deixando o Pilatus seguir man-
tendo 270kt (500km/hora) de velocidade 
de cruzeiro, a expectativa era de fazer uma 
viagem com o tempo semelhante ao que 
se considera confortável ao se fazer uma 
de carro. Em três horas as águas na penín-
sula de Maraú já apareciam no horizonte. 
Se fosse de linha aérea, neste mesmo es-
paço de tempo, muito provavelmente es-
taríamos ainda enfrentando a fila do che-
ck-in ou a espera para o embarque em São 
Paulo ou Campinas. Mas os pensamentos 
eram para como fazer o procedimento 
para pouso. O tráfego ao redor de nosso 
destino é bem simples, inclusive é possível 
fazer todo o plano de voo IFR para Salva-
dor ou Ilhéus que ficam bem próximos, 
em seguida mudar para visual assim que 
as condições de tempo permitirem e de-
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de voo e que pode ser curtido como um 
panorâmico feito a 1.000 pés. Para come-
morar, uma taça de champagne oferecida 
na recepção do hotel. De cara é possível 
perceber que chegar até o Maraú, se não 
por via aérea, é complicado, mesmo com 
a melhora na estrada de terra que liga a 
península à Ilhéus. O certo isolamento é 
um dos charmes do lugar, há uma certa 
dificuldade na telefonia ou internet, mas 
pensando bem, é artifício benéfico para 
se desligar um pouco do mundo e imergir 
nesse paraíso. O Kiaroa tem o serviço como 
grande diferencial. A tropa desta viagem 
foi toda acomodada nos bangalôs Malindi 

numa ala mais nova com quartos gran-
des, bem decorados e design inteligente, 
e obrigado a todos, com banheira de hi-
dromassagem. Relaxar deve ser mesmo 
umas das principais atribuições do Kiaroa, 
no Armonia SPA um verdadeiro cardápio 
de massagens está disponível e pode ser o 
ápice de um final de dia cheio de passeios. 
O Kiaroa é bem estruturado para quem 
deseja passar nele os dias integralmente. A 
boa carta de vinhos, a comida excelente e 
os cardápios que mudam diariamente vi-
ram desculpas para não sair da mesa, se o 
horário não está alinhado com o funciona-
mento do restaurante principal, ainda há o 
bar da praia com a vista para o mar. Caso 
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o interesse seja em explorar o entorno, as 
opções são de preencher a agenda por 
vários dias. Tem passeio na cachoeira de 
Tremembé e a parte da península batizada 
de Taipu de fora, bem ao lado da casa de 
veraneio do marketeiro Duda Mendonça, 
com acesso por trinta minutos de cami-
nhada na maré baixa, onde existe piscinas 
naturais e o Bar das Meninas que serve de-
liciosos petiscos à beira-mar. Outro passeio 
imperdível é o de barco até as cachoeiras 
de Tremembé, onde se pode almoçar na 
Ilha do Sapinho com seus 140 habitantes, 
lá existe o restaurante do Seu Jorge, lugar 
de comer peixes pescados no dia. Na Vila 
de Barra Grande, vizinha do hotel, o lugar 

é o restaurante Tapera, camarão ali é feito 
com muito esmero. O problema deste lu-
gar é que uma hora é preciso ir embora. 
Pelo menos nesta expedição um atenu-
ante, a proa era em direção a ilha de Fer-
nando de Noronha, próximo capítulo da 
jornada volta ao mundo. Na despedida, 
mais um daqueles detalhes que fazem a 
diferença no serviço do Kiaroa. Os fun-
cionários arranjaram um pouco de gelo, 
coisa simples, mas que faz uma enorme 
diferença no conforto à bordo.   g
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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

A Canon acabou de lançar mais um modelo de câmera fotográfica da ex-
celente família EOS, agora a 60D. Ela não só substitui a EOS 50D que existia 
no catálogo, mas traduz num verdadeiro degrau acima em termos de equi-
pamento. Indicada para quem já começou a fotografar de forma mais pro-
fissional, a EOS 60D tem a vantagem de fazer vídeos em HD (1920x1080HD).  
O belo sensor APS-C de 18 megapixels garante qualidade para fazer imagens de grande 
formato e ela pode fazer disparos contínuos com velocidade de 5,3fps, armazenadas 
em cartões SD, SDHC ou SDXC, trabalhando com sensibilidade que vão até ASA6400 
(que pode ser estendida para ASA12.800). Outra comodidade é a sua tela do visor de 3” 
que pode ser escamoteada. Com uma lente de 18-55mm IS ela sai por R$ 4.500,00 na 
Angel, essa configuração é bem apropriada para fazer imagens como essa do caleidos-
cópio, obra do artista plástico Olafur Eliasson exposta no Instituto Inhotim e que serve 
de mote para exercitar as idéias quando se fala em trabalhar com a imagem.   g




