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Fotografar avião, atividade de risco. Não se sabe ao cer-
to, mas não é de hoje que uma máquina fotográfica des-
perta a ira de segurança de aeroporto. Apontou a câmera 
para o avião, teje preso. Vai querer fotografar o avião que a sua 
avó embarcou, vai para o xilindró. Quando é aeroporto gran-
de falam que as empresas aéreas exigem permissão de uso de 
imagem ou que o ato afeta a segurança aeroportuária. Já vi o 
Seu guarda da Infraero dizer que o reflexo do sol na lente po-
deria ofuscar o piloto. Numa história, um segurança falou para 
o Omar Fontana que ele não podia fazer uma foto de um 767 
da Transbrasil, e o avião era dele, do Omar. Mesmo assim não 
podia, tinha que pedir autorização. Numa outra vez me contra-
taram para fazer as imagens do interior do avião  presidencial, 
quando fui registrar o brasão da República estampado na porta 

olha o
fui levado para a salinha. Tinha a autorização para fazer foto de 
dentro do jato, de fora não, questão de segurança. Em Brasília 
para fazer umas fotos de um avião pousando e decolando, aí 
autorizadas, colocaram a produção quase que no meio do pá-
tio senão era muito perigoso ficar perto da pista. Depois do tra-
balho, usando o banheiro da sala vip de um táxi aéreo, vi pela 
janela que um Boeing 737 segue para pouso. Lá do trono, a 
visão estava numa distância menor que a do pátio. Vai explicar. 
Talvez se desse alguma m.. estivesse no lugar certo. g

Marcio Jumpei
Editor chefe 

passarinHo
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Após 12 anos operando o Cessna 
Citation X, era chegada a hora de 
procurar novas opções no mercado 
para a troca de nossa aeronave. Ana-
lisando a concorrência veio a surpresa. 
Apesar de muitos criticarem o tama-
nho de sua cabine de passageiros, os 
números de performance do Citation 
X mostram que ele permanece imba-
tível nos quesitos referente a tempo 
de voo e altitude de operação.  Para 
complementar, no ano passado, saiu 
a notícia da certificação dos Elliptical 
Winglets fabricados pela Winglet Te-
chnology, de Wichita (EUA), que após 
3 anos de muito trabalho de desenvol-
vimento,  estavam começando a ser 
instalados nos Citation X pelos centros 
de serviços Cessna. A modificação, que 
custa em torno de US$ 600.000,00 e 
tem tempo de instalação de 4 sema-
nas, consiste na remoção  das pontas 
de asas originais pelos Elliptical Win-
glets.  Fabricados com uma lâmina de 
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carbono epóxi, adicionam 1,70m na 
envergadura da aeronave. Nelas tam-
bém são instaladas as novas luzes de 
LED de navegação e anti-colisão. São 
necessários alguns pequenos reforços 
na estrutura das pontas das asas, o 
que adiciona aproximadamente 160lb 
ao peso básico da aeronave. Por conta 
desta novidade decidiu-se por substi-
tuir então o jato usado por um novo 
Citation X 0km, com o kit da Winglet 
Technology instalado desde a entrega.  
E para todas as constantes perguntas 
sobre se valeu a pena a colocação dos 
novos apêndices aerodinâmicos, a res-
posta é sempre positiva. Após operar o 
Citation X original sem winglets por 12 
anos e 5.000h, a garantia disso é visto 
em números. O novo Citation X reduziu 
o consumo de combustível na média de 
200lb por hora de operação. O tempo de 
subida praticamente caiu pela metade, 
além de ser possível subir com  peso má-
ximo de decolagem direto para 43.000 
pés com ISA+10 e 45.000 pés com ISA. A 
velocidade de cruzeiro acima de 45.000 
pés teve um acréscimo em média de 12 
nós. Basicamente hoje é possível voar de 
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2.000 pés a 4.000 pés mais alto, manten-
do a mesma velocidade do modelo anti-
go, com um consumo de combustível de 
200lb a 400lb menor. Sendo assim, com 
o novo modelo, há condições de realizar 
etapas que antes não eram possíveis, tais 
como o voo de entrega da aeronave, que 
iniciou na fábrica da Cessna em Wichita, 
decolando e indo sem escalas para Boa 
Vista, chegando no destino com reserva 
suficiente de combustível para prosse-
guir para Manaus. Outro detalhe, com 
a capacidade de realizar a maioria das 
etapas dentro do país em altitudes de 
47.000 pés a 49.000 pés, além da econo-
mia de combustível ao voar em atmosfe-
ra menos densa, isso proporciona maior 
conforto aos passageiros, pois nestas al-
titudes é possível ficar acima da maioria 
das formações de CB, comuns em nosso 
país. Esse fator também colabora para os 
vôos serem mais diretos sem a necessi-
dade de maiores desvios, portanto, anote 
mais um pouco de economia no consu-
mo de combustível. Além disso, nas ope-
rações internacionais, o acréscimo de 
250 milhas no alcance máximo da aero-
nave  proporciona maior segurança ope-
racional pois é possível realizar etapas do 

Norte do país para os Estados Unidos, e 
do Nordeste para a Europa chegando 
com uma reserva maior de combustível 
nos respectivos destinos. Dá para sair de 
Fortaleza ou Natal e seguir direto para 
Porto (Portugal). E olhe que conta inte-
ressante. Numa viagem entre São Paulo 
e Miami (EUA), a sugestão é decolar de 
Congonhas e prosseguir para Manaus 
ou Boa Vista, aonde são efetuados o 
reabastecimento da aeronave junta-
mente com os processos de alfândega. 
Normalmente não perdemos mais do 
que 40 minutos para realizar esses dois 
procedimentos, e desta maneira, quan-
do pousar em Miami, o cronômetro vai 
marcar um tempo total de viagem de  
7 horas e 35 minutos de voo. Contando 
com a escala técnica o total geral é de 8 
horas e 15 minutos, o que é praticamen-
te o tempo de voo de uma aeronave 
comercial no trecho entre Guarulhos e 
Miami. Agora a pegadinha. Nas contas 
utilizando a aviação comercial, você tem 
que adicionar pelo menos três horas an-
tes do embarque e no mínimo uma hora 
de traslado até Cumbica se você estiver 
do lado oposto da cidade de São Paulo. 
E vá somando mais uma hora gasto no 
desembarque. Na conta deu 12 horas e 
15 minutos de viagem. Com o Citation 
X, somando meia hora para alcançar o 
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aeroporto, mais uns 20 minutos para fa-
zer o embarque e outra meia hora para o 
desembaraço após o pouso em Miami, 
nos leva a um tempo total de viagem de 
9 horas e 35 minutos, ou seja, são prati-
camente 3 horas a menos  de viagem se 
comparado com a aviação comercial. A 
escolha por Congonhas também livra o 
usuário dos transtornos de ir até Cumbi-
ca aonde a infraestrutura para a aviação 
executiva é pior. Quando comparado 
com outros jatos executivos similares, a 
vantagem no tempo de voo ainda existe, 
pois a maioria dos concorrentes na cate-
goria de preço e porte do Citation X, não 
possuem alcance suficiente para realizar 
a etapa para Miami ou Nova York em 
voo direto, sem escalas, a partir de São 
Paulo. São etapas de 3.590mn e 4.200mn 
respectivamente. É necessário efetuar 
um pouso no Norte do País ou Caribe. 
A coisa funciona da seguinte forma. Se 
quiser sair de São Paulo direto, com o 
voo já internacionalizado, você terá que 
levar em conta o tempo que se leva para 

chegar, digamos da Avenida Paulista, 
centro financeiro da cidade, até o aero-
porto de Cumbica. Geralmente é preciso 
meia hora a mais se comparado com o 
tempo gasto para ir até Congonhas, que 
é um aeroporto mais central. Acrescente 
a isso o tempo para entrar em Cumbica 
e ir até o pátio aonde ficam estacionadas 
as aeronaves executivas. Pode ser que 
isso leve uma hora. Em Congonhas tudo 
é feito, como dito acima, em cerca de 
20 minutos. De duas pessoas saindo do 
mesmo lugar da Av. Paulista, uma delas, 
a bordo do Citation X, já estará seguindo 
em frente com uma vantagem de pelo 
menos 40 minutos.

Nessas condições a velocidade supe-
rior do Citation X também prevalece so-
bre seus concorrentes possibilitando um 
ganho de tempo para seus operadores. 
Tirando as rodas do chão, o Cessna vai 
poder manter uma velocidade de Mach 
0.91 para ir sossegado até a cidade de 
saída do pais. De São Paulo à Boa Vista 
por exemplo, é feito em 3 horas e qua-
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renta minutos. Um Challenger 300 por 
exemplo, para fazer a mesma etapa voa-
rá a uma velocidade de cruzeiro de Mach 
0.82. O Citation X vai pousar 25 minutos 
antes. Um Hawker 4000 que decolou de 
Cumbica e segue direto para o Caribe vo-
ando a mach 0.78, vai passar por cima de 
sua cabeça em Boa Vista 30 minutos de-
pois, mas nessa hora você está prestes a 
decolar novamente para seguir à Miami, 
pois já fez todos os trâmites de alfândega 
e reabastecimento. Se o avião que esti-
vesse indo para o Caribe, pudesse ir di-
reto também para Miami, ele seria alcan-
çado  pelo Citation X em 60 minutos. Nas 
mesmas condições, seria ultrapassado e 
você chegaria com 20 minutos de vanta-
gem. Se o mesmo concorrente tiver que 
descer para reabastecer, a sua vantagem 
pode subir para 60 minutos. Se você as-
siste as corridas de Fórmula 1 sabe como 
essa estratégia funciona. Agora vamos lá, 
na prática, se você for fazer uma viagem 
de São Paulo (Guarulhos) até Miami sem 
escalas para compensar a velocidade 
mais elevada do Citation X, provavel-
mente você estará a bordo de uma ae-
ronave de categoria maior. Um Dassault 
Falcon 2000 LX ou Embraer Legacy 650  
por exemplo, e que vão custar pelo me-
nos US$ 9 milhões a mais. Essa diferença 
pode compensar o consumo de com-
bustível e a certa fama de beberão do 
Citation X. Certo, a cabine do Citation 
X é boa mas não se compara em tama-

Já elegante, com os novos winglets 
o Citation X ficou mais ainda. O 
apêndice aerodinâmico também 
promoveu uma melhora de 
performnce.

nho com a de um Falcon 2000, a de um 
Challenger 300 e nunca mesmo a de um 
Embraer Legacy 650. Mas se for levado 
em conta que a média de ocupação dos 
vôos corporativos é de 4 pessoas, não vai 
faltar conforto para todos. Com quatro a 
bordo, é possível montar quatro camas 
reclinando as poltronas. Se a ocasião for 
a de um voo com lotação máxima, de 8 
passageiros, as atenções partem para a 
cozinha. Talvez não dê para levar duas 
levas de refeições quentes pelo espaço 
disponível.

Na cabine dos pilotos, o painel do 
Citation X com winglets das fotos, ainda 
continua o mesmo Honeywell Primus 
2000 do modelo antigo que foi trocado. 
A razão dessa configuração recai na es-
pera pelo início de um programa de mo-
dernização com a possibilidade de ins-
talação da suíte de aviônicos Honeywell 
Primus Elite com displays de LCD. Neles 
será possível visualizar de cartas Jeppe-
sen, acessar o sistema XM Satellite e 
mapas mais detalhados de navegação 
que hoje não podem ser apresentados 
nos antigos CRT do Primus 2000. Dessa 
maneira, a Cessna conseguiu aprimorar 
de um modo bem significativo, uma ae-
ronave que foi lançada em 1993, sendo 
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FICHA 
TéCNICA

Cessna Citation X

Fabricante: Cessna Aircraft Compan
Preço da aeronave  ensaiada:  
US$ 22,295 milhoes
Motor: 2 Rolls-Royce AE3007C1 de 
6.764 lbs de empuxo cada
Capacidade: 2 pilotos + 9-12  
passageiros
Envergadura: 21.09 m 
Comprimento: 22,04m
Altura: 5,78m
Pso vazio: 10.024 kg
Peso máximo de decolagem: 
16.375kg
Velocidade de cruzeiro: 972km/h
Teto de serviço: 51.000 pés (15.315m)
Alcance máximo: 5.686km
Peso vazio: 1.455kg
Tempo de subida até 45.000 pés: 
27 minutos
VMO/MMO: 350 nós/Mach 0.92

TAM Aviação Executiva
Rua Monsenhor Antônio Pepe, 94 

São Paulo – SP
Tel.: (11) 5582 8711

www.tamaviacaoexecutiva.com.br

ONDE ACHAR

certificada em 1996, e que nos dias de 
hoje permanece como um das aerona-
ves civis mais rápidas da atualidade. Des-
te jeito o Citation X com winglets man-
tém-se uma ótima opção na categoria 
super mid-size com o seu excelente de-
sempenho e suporte de fábrica.

Para o futuro, resta esperar o novo 
Citation TEN que está prometido para 
entrega a partir de início de 2013. O 
novo modelo além de uma cabine de 
passageiros um pouco maior e com inte-
rior remodelado, com novas opções de 
acabamento e entretenimento, também 
oferecerá o novo cockpit com o sistema 
GARMIN 5000, que marca a estréia deste 
fabricante nas aeronaves certificadas no 
padrão FAR 25. g

Para voar mais alto,
use suas próprias asas.

Apaixonados por aeronaves, especialistas em 
comércio exterior. Ninguém melhor que nós, da 

Timbro Trading, para assessorá-lo na importação de 
sua aeronave com total tranquilidade e segurança. 

Conte conosco para realizar este sonho. 
www.timbrotrading.com

aeronaves@timbrotrading.com 
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           EntrE trancoso E arraial d’ajuda a 
                 vantagEm dE você tEr dE tudo à mão.

A aproximação em direção à 
cabeceia 15 do aeroporto Terra-
vista perto de Trancoso e Arraial 
d’Ajuda vai além da corriquei-
ra manobra. Chegando do mar 
para o continente, numa rápida 
olhada pelo parabrisa dá para 
notar que a beleza daquele lito-
ral no sul da Bahia ainda está 
preservada na medida. agradeça 
a atitude de duas cabeças que há mais 
de 20 anos viram que a exploração da-
quele pedaço de terra poderia seguir dois 
caminhos. ou seria feito um loteamento 
com unidades de pequena metragem ou 
algo visando um público menor, mas de 
poder aquisitivo maior. Quem nos conta 
a história é o carlos Eduardo Bittencourt , 
o calé. Ele trocou são Paulo por tranco-
so em 1975 quando o lugar era reduto 
de hippies. Para chegar lá o mais comum 
era enfrentar uma viagem de 300km de-

Basicamente , todos os modelos de jatos executivos  do mercado  
podem operar no Terravista. A pista em breve será recapeada    
e muito provavelmente alongada e alargada. Tudo em função  

de o mercado que usa aeronaves maiores  acada dia. 
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pois de desembarcar em Ilhéus. Viu os 
primeiros vôos do Bandeirante da Nor-
deste pousar em Porto Seguro depois que 
foram feitas as primeiras reformas no ae-
roporto pequeno, com pistas em T, cons-
truído pelos americanos na época da 
Segunda Guerra. No final da década 
de 90 houve a explosão do turismo na 
Região. O Brasil havia descoberto Por-
to Seguro e a estrutura hoteleira cresceu 
vertiginosamente.  Em 1992 então surgiu 
um projeto de loteamento popular para 
as terras de um vizinho e o Calé viu que 
isso poderia ser um tiro no pé de quem 
morava e investia alí. Convenceu os vizi-
nhos a fazer diferente, arranjou mais um 
sócio, o Michel. A idéia era de construir 
um campo de golfe e um condomínio de 
alto padrão em seu entorno. E a grande 
sacada, fazer uma pista de pouso para 
quem quisesse chegar diretamente ao 
lugar. O conceito de que 1.500 metros 
de asfalto para carros pode servir para 
exatamente nada, mas que para a avia-
ção pode transformar um lugar em pólo 
econômico, foi precisamente utilizado no 
empreendimento. Em abril de 2006 era 
aberto oficialmente as operações no ae-
roporto Terravista. Sua estrutura estava de 
acordo com a proposta de atender o pú-
blico que tem casa no condomínio e na 
vizinhança, ou ainda fosse passar uma 
temporada no local e precisava de um 
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lugar que recebesse as suas aeronaves 
de forma mais cômoda e direta.

Explicando, o aeroporto de Porto Se-
guro fica a apenas 6 milhas distante do 
Terravista, mas o seu interesse é de aten-
der prioritariamente a aviação comercial. 
O pátio para a aviação geral é desloca-
do e o atendimento é precário. Não há 
sala vip e nem sempre os banheiros do 
terminal estão em condições dignas de 
uso. Somando a isso, em alta temporada 
o acesso de Porto Seguro para as áreas 
de Trancoso, Arraial d’Ajuda ou outras lo-
calidades bacanas mais ao sul do Estado 
é tão lotado e comprometido quanto o 
terminal de passageiros. Com o aeropor-
to Terravista, esses problemas ficam todos 
para trás. A pista ali tem 1.500m x 23m, 
o pátio é grande, há balizamento notur-

no, papis, abastecimento de gasolina e 
querosene e a empresa Aerogrips foi con-
tratada para desenvolver o procedimento 
de aproximação por GPS. A sala vip é 
ampla, bem montada e existe um hangar 
de 250m2 que pode acomodar jatos do 
porte de um Bombardier Challenger 604 
sem problemas. Há quem diga que as 
taxas aeroportuárias do Terravista são 
caras. Na conta fria da calculadora os 
números cobrados são mesmo superio-
res do que os praticados no aeroporto 
público em Porto Seguro. Os preços de 
pouso começam a partir de R$ 470,00 
para aeronaves leves de 2 a 4 mil quilos, 
passa pelos R$ 1.650,00 para mode-
los como o King Air C90 e chega até  
R$ 3.100,00 para jatos com mais de 18 
toneladas, como os Gulfstream G550. 

Estrutura completa. O condomínio 
tem uma vista soberba. para 

quem não tem residiencia 
própria há o ClubMed, estilo 

tudo incluído, oferece atividades 
para todos os gostos. 
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O preço pelo pernoite começa em  
R$ 110,00 e chega aos R$ 850,00 
dependendo do porte da aeronave. 
Mesmo para quem é morador e tem um 
desconto de 50% nas taxas, os valores 
ainda são altos. Em Porto Seguro um Ci-
tation CJ3 vai pagar um total de cerca de  
R$ 470,00 entre taxas de pouso e esta-
dia de 12 horas no pátio. Com um G550 
as mesmas despesas serão de cerca de 
R$ 1.000,00. Um terço a menos, mas 
não tem jeito. Cada um dos centavos da 
diferença é diluída nos transtornos que 
existem se você escolhe pelo caminho 
teoricamente mais barato. Alternativas na 
Região não existem, Comandatuba não 
permite as operações de aeronaves de 
quem não vai se hospedar no Transamé-
rica. Existem pistas nas vizinhas Outeiro 
das Brisas e Corumbaú, mas são de ter-
ra, com no máximo 1.000m e sem estru-
tura de apoio no solo. Ilhéus fica longe, 
a 20 minutos de jato e Salvador a 40 
minutos. Outros números comprovam que 
esse fatores fazem que os operadores 
optem mais por usar o Terravista. Segun-
do James de Souza, administrador do 
aeroporto, a média mensal conta 110 
aviões ao mês passando por lá. Em feria-
dos e períodos de final de ano já foram 

contados 25 aeronaves estacionados no 
pátio. Ele explica que as taxas são maio-
res porque eles não contam com alguns 
subsídios comuns nos aeroportos públi-
cos, todo o investimento sai do bolso do 
empreendimento. Mas isso de uma certa 
forma pouco importa para o usuário, que 
pede mais. Tanto é que o aeroporto deve 
entrar em obras para recapeamento da 
pista por volta de agosto, e aproveitan-
do, deve ela ser ampliada em 200m em 
seu comprimento e a largura aumentada 
para 30m. As obras estão sendo feitas 
para atender a cada vez maior frota de 
grandes jatos que vão até o Terravista, 
o número de Legacy, Gulfstream e Glo-
bal Express visitantes tem crescido pau-
latinamente. E se você deseja saber se 
vale a pena trocar Porto Seguro pelo que 
existe no Terravista, vamos dizer que sim, 
com toda a certeza. Se seu interesse for 
em investir numa casa de praia, o em-
preendimento possui dois condomínios 
básicos. No primeiro deles, o Villavista 
Golf, já está com 80% dos seus 89 lotes 
vendidos, o Vilas que tem projeto pron-
to, teve 40 das 52 casas da primeira e 
segunda fase já comercializadas e uma 
terceira com 32 residências será lança-
da em breve. Nesse opção há casas de 



turismo

24 | jul • ago | 2011

136m2 até 340m2 de área construída  
e os preços variam de R$ 650 mil a R$ 2 
milhões. Segundo Calé, 92,3% de seus 
clientes são estrangeiros, 5 proprietários 
tem aeronaves e pelo menos 10 vão 
frequentemente usando táxi aéreo, boa 
parte deles de olho no campo de golfe, 
hoje considerado um dos dez melhores 
do mundo. Também pudera, feito na 
beira das falésias, oferece uma vista que 
chega até a atrapalhar os jogadores, 
deslumbrados pela beleza. O buraco 
14, cartão postal do Terravista é espe-
cialmente desafiador e encantador. O 
Terravista também abriga uma unidade 
do ClubMed Village Trancoso Aberto em 
2003, oferece 250 apartamentos em 
três padrões. De longe é bem mais mo-
derno e estruturado que seu irmão de Ita-
parica. Em termos de praia não tem com-
paração. De manhã o sol vem dar a sua 
graça em frente as falésias que alternam 
de cor puxando do amarelo ao verme-
lho intenso. Colírio para os olhos. Resort 
bem estruturado, vale pelos muitos dos 
sorrisos dos seus monitores que juntam as 
atenções à você até na hora da mesa. 
Alguém pode achar estranho e invasivo, 
mas você nunca vai ficar sem ter com 
quem conversar. Famílias com crianças 
tem uma agenda cheia, e em determina-
das horas, os adultos podem ficar mais 

Muita emoção ou total 
relaxamento. Você é quem 

escolhe. Se for para  passar o dia 
comendo,  as opções são bem 
variadas e de boa qualidade.

sossegados deixando as crianças na to-
tal responsabilidade do monitores. Claro, 
há as aulas de relaxamento e o spa, que 
acabam virando os grandes atrativos 
para quem precisa e procura descanso. 
E se este for o grande motivo da viagem, 
os quartos do ClubMed – com decora-
ção rústica chic praiana - entregam muito 
conforto, a cama é de um dos melhores 
padrões já visitados. Impossível dormir 
mal. O ClubMed é voltado ao público 
que não se adapta ao esquema de tu-
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Mapa de rotas
Melhor época:
A baixa temporada entre os meses 
de março e maio são os melhores, a 
temperatura média é de 27ºC, chove 
pouco e os ventos são mais fracos. 
Setembro e outubro também são bons 
meses, mas tende a chover mais.
Entre os dias 17 e 24 de março de 2012 
o Terravista vai organizar um festival de 
música clássica. O palco será no meio das 
falésias e terá a participação de artistas 
europeus como também nomes nacionais 
como a filarmônica de São Paulo e a 
Orquestra Jovem da Bahia. Calendários 
de festivais gastronômicos  e torneios de 
golfe também estão sendo agendados. 

coMo ir:
A HiGH foi de Azul. O voo AD 4222 
saiu de Campinas às 08h20 e seguiu 
direto para Porto Seguro, uma etapa de 
1h30 de voo, o nosso retorno foi no voo 
AD 4223 que também faz o trajeto sem 
escalas. Mas há duas outras opções que 
fazem conexão em Belo Horizonte – que 
serve para atender passageiros de outras 
Regiões e seguem para a cidade baiana 
– e com horário de chegada às 13h23. 
Serviço de ligação rodoviária eficiente 
de São Paulo à Campinas e um check-
in rápido em Viracopos contam pontos 
para se optar pela compra da passagem 
da Azul. Mais uma vez, o Embraer 195 
se mostrou muito confortável para uma 
etapa dessas, e vale a pena pagar cerca 

de R$ 20,00 a mais pelos assentos das 
primeiras fileiras ou o das saídas de 
emergência e contar com um generoso 
espaço para as pernas. Na telinha, o 
sistema de entretenimento já fornece alguns 
programas gravados, diversão suficiente 
para passar o tempo de voo. Mais 
informações pelo www.voeazul.com.br

dica do piloto:
O aeroporto Terravista 
(SBTV16º32”13,6210’”S/
39º06”48,6296’”W) opera 24h e o 
pouso pode ser agendado com até 2 
horas de antecedência. O PCN é 16 e a 
frequência da rádio é VHF 131.4 MHZ. 
Há também o heliponto Terravista (SJBO 
16º32”423’”S/039º06”558’”W) com 
capacidade de 12 toneladas, é balizado 
noturno e fica próximo a entrada do 
ClubMed. Em ambos os casos é proibida 
a operação de aeronave sem rádio e antes 
do pouso e decolagem é compulsório 
o contato com a APP-Porto Seguro.
Segundo a diretoria do Terravista 
daqui cinco anos deve começar a 
operar um aeroporto maior, com 
pista de pelo menos 1.800m.

endereços:
Aeroporto Terravista
Telefone da administração:  
(73) 9198 0533
Telefone da sala AIS: (73) 9198 0763
Email administração:  
aeroporto@terravistabrasil.com.br
Email sala AIS: ais@terravistabrasil.com.br

Terravista Empreendimentos
Fazenda Taipe, estrada municipal  
Arraial/Trancoso km 18
CEP 45810-000 caixa postal 02 
Porto Seguro – BA
Tel.: (73) 2105 2001 / 3668 1161
www.terravistabrasil.com.br

ClubMed Village Trancoso
Tel.: (73) 3575 8400 
www.clubmed.com.br

rismo predatório de grandes empresas 
do segmento e prefere pagar um tanto 
mais para receber um serviço melhor. O 
esquema tudo incluso sacia quem gosta 
de esbanjar no prato, a cozinha serve 
boas opções e na parte das bebidas, o 
que é oferecido de alcoólico dentro do 
plano é satisfatório. Se quiser algo um 
pouco melhor (os vinhos servidos à vonta-
de eram apenas médios), há opções que 
podem ser pagas à parte. Em setembro, 
o hotel butique Txai vai lançar uma unida-
de dentro do Terravista  a ser inaugurado 
daqui um ano e meio. Vai atender desde 
o cliente que visa maior exclusividade no 
atendimento e padrão de hospedagem 
top, quanto aquele que só pretende utili-
zar a estrutura para um programa de um 
dia. Este é um dos próximos passos que 
certifica, mais uma vez, que a decisão 
do caminho escolhido há mais de vinte 
anos, se mostrou eficaz no combate a 
degradação da Região. g



pras
com

pras
com

Com todo o respeito
Luxo, requinte, conforto, exclusividade e uma verdadeira série de adjetivos 
superlativos podem ser acrescentados neste mais novo lançamento do estaleiro 
italiano Cranchi. Toda desenvolvida e construída na fábrica mais moderna do 
mundo para construção de iates deste porte, a Cranchi 66 Fly pode ser considerada 
hoje o xodó deste estaleiro centenário. Com um flybridge dos maiores de sua 
categoria, ele agrada tanto quem esta pilotando quanto quem quer ficar tomando 
sol. Para quem preferir ficar abrigado e ao mesmo tempo sentindo a brisa do mar 
da navegação, a praça de popa é uma ótima escolha. Com uma distribuição interna 
aconchegante, suas quatro suítes são muito bem distribuídas, amplas e equipadas. 
Já o salão tem uma excelente iluminação natural e uma visão privilegiada do mar 
para quem navega na parte de dentro do barco. Já quando o assunto é desempenho, 
a Cranchi 66 Fly vem motorizada com dois MAN de 1.400 hp cada, que leva este 
iate a nevegar uma velocidade máxima de 37 nós e um de cruzeiro de 30 nós.
Preço: A partir de R$ 6.500.000,00
International Boats
(11) 5574-7771
www.cranchi.it



Precisão automática
A SD Avionics foi a primeira empresa no Brasil a vender  

o piloto automático Avidyne DFC90. O sistema é digital attitude- based que aumenta 
a precisão de vôo com muito mais segurança. Ele é designado para operar em 

conjunto com a mesma interface do sistema  
Entegra do Cirrus.

Preço sob consulta
S.D. Avionics Ltda

www.sdavionics.com.br
comercial@sdavionics.com.br

Tel.: (17) 3234 7314   
Fax: (17) 3235 4228

cuidado eterno
A Viscaya oferece vários produtos para quem precisa de 

cuidados diários específicos na finalização dos cuidados com 
os cabelos. As opções apresentam formulações sem enxágue 

e atendem os mais variados tipos de fios, características, 
modelagem, auxiliando por exemplo, a intensificação do 

brilho, aumentar ou reduzir o volume e ativar cachos. 
Creme de Pentear Brilho e Maciez Botanique, Vizcaya (150ml)

Preço Sugerido: R$ 11,00
Spray Extra Volume Botanique, Vizcaya (150ml)

Preço Sugerido: R$ 11,00
Defrizante Oil Free Pós Escova Progressiva, Vizcaya (150ml)

Preço Sugerido: R$ 11,00
Viscaya

SAC: 0800 849 22 92

metamorfose ambulante
A nova coleção da joalheira capixaba Emar Batalha 
está cheia de simbolismos incrustados e muita ousadia 
com gemas e metais  usado seguindo tendências 
mundiais. A marca registrada do trabalho de Emar é a 
característica metamorfose com a peça se desmembrando 
podendo se adaptar a diversas ocasiões. 
Emar Batalha
Alameda Lorena, 2028 – São Paulo - SP
Tel: (11)3081-4529.

Charuto inigualável
Esta é a primeira série especial dos charutos baianos Monte 

Pascoal. Limitada em 400 caixas confeccionadas em cedro, os 
charutos Diplomata, envelhecidos durante 3 anos, vem em 

formato diferenciado conhecido como Perfecto que faz com 
que a combustão inicial seja mais lenta nos primeiros 3cm 

para então o fluxo se abrir com uma rica explosão de sabores 
equilibrados, redondos e delicados.

Preço sugerido: R$ 340,00
Lugregi Distribuidora

Tel.: (11) 5051 2622

Sem viSta groSSa
A linha Boards Adrenaline da HB resgata o real espírito surfista das décadas 
de 60 e 70. O modelo feminino Sicily faz homenagem à maior ilha do Mar 
Mediterrâneo aonde a cultura do Gypsetters está fazendo uma releitura dos 
anos 60 misturando um lado natureba com um toque de glamour.
Preço: R$ 279,90
HB
www.hb.com.br

imagem real
A intenção da Fuji com a nova Finepix X-100 é conquistar o fotografo 
amador avançado e o profissional que deseja uma câmera de pequeno 
porte mas capaz de fazer imagens de alta qualidade. Para isso ela 
usa um sensor de APS-C com 12.3mp de resolução, a lente é uma 
Fujinon 23mm F2.0 e permite arquivos em RAW e JPEG. Trabalha com 
sensibilidade ISO 200 a 6400 e ainda faz vídeos.
Preço: R$ 3.990,00
Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257 3498 e 3259 5450
vendas@angel.com.br
www.angelfoto.com.br



InspIração na telInha
A nova coleção da Zeferino 
foi inspirada no estilo das 
personagens das série de TV 
Gossip Girls e Sex and the City  
e dentre tantos estilos está  
uma linha mais sexy e sofisticada, 
com tons fortes e sedutoras  
como esta bolsa que mistura 
couro sobre pelo.
Preço: R$ 2.080,00
Zeferino
Rua Oscar Freire, 926 – São Paulo
Tel.: (11) 3064-1006

CálCulo de tempo
Há mais de 25 anos a linha Portofino é destaque entre 
os relógios IWC. Porta de entrada para esse exclusivo 

mundo, recebe três novos modelos, o Cronógrafo 
(foto), o Automático e o Hand-Wound Eight Days. Todos 

mesclando o desenho de um relógio de pulso com um 
de bolso traduzindo o estilo de  vida mediterranêz.

Preço Cronógrafo: R$ 13.040,00. (sujeito a alteração)
SARA JÓIAS

Tel.: (21) 3209-4515
www.sarajoias.com

a elegânCIa nos detalhes
A Alfaiataria Paramount oferece detalhes que fazem a diferença 
quando se quer vestir com total elegância. As abotoaduras, por 

exemplo, são importadas da Itália e feitas em aço inox com todo 
o desenho moderno e contemporâneo que se possa exigir.

Preço: R$ 165,00
Alfaiataria Paramount 

Shopping Cidade Jardim
Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 1º piso – loja T40

Tel.: (11) 3552-1414



ensaio em voo

Helibras AS350 B2 Esquilo

Dinheiro
Fazendo
a longa carreira de prestação de serviços

é reFlexo da maturidade do seu projeto.
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Uma caneta na mão e muitas idéias na 
cabeça, é o que deve ter pensado o Jor-
ge Bittar quando assinou a compra do 
segundo Esquilo B2 0km  para compor 
a frota da Helimarte. Passou a caneta 
em plena feira de Le Bourget, agora 
em junho e vai receber o helicóptero 
em tempo recorde, durante a Labace 
em agosto, depois de uma curta ges-
tação de 8 meses na sua fabricação na 
Helibras de Itajubá (MG). A cerimônia 
fez parte das comemorações de 35 anos 
de história do helicóptero que se tornou o 
modelo europeu mais vendido do merca-
do. Para os mais puristas são 36 anos desde 
que o primeiro protótipo, ainda equipado 
com uma turbina Avco Lycoming LTS 101, 
decolou em 27 de junho de 1974, AS350 
com motor francês Turboméca Arriel só foi 
decolar em 14 de Fevereiro de 1975. De lá 
para cá, o monoturbina que esbanja em es-
paço interno com uma cabine sem interfe-
rências de colunas estruturais como o Bell 
JetRanger, mostrou ao mundo tecnologias 
como a cabeça do rotor principal batizada 
de Starflex que prometia zero manutenção 
– e que até acertarem na sua configuração 
deu um trabalheira aos engenheiros da 
então Aerospastiale – uma confiabilidade 
suprema e uma simplicidade operacional 
que o tornou pau para toda obra. Teve 
versões com dois motores, foi à Antártida 
e subiu o Everest. Em qualquer canto do 
planeta tem um. A compra do segundo 
Esquilo B2 0km da Helimarte em menos 

Praticidade o Esquilo tem de monte, boa 
área de bagageiros por exemplo o torna um 
utilitário bem versátil.

de dois anos. Some a isso o fato de levar 
o helicóptero para uma manutenção de 
cem horas e ver que não há discrepância 
nenhuma, folgas ou vibrações excessivas, 
fatores que acabam reduzindo os custos. 
Em termos de performance o PR-JJJ, o pri-
meiro da dupla dos novos Esquilo da Heli-
marte, voa de forma mais liso, os coman-
dos estão mais justos se comparado com o 
Esquilo ano 2000. A bordo, a insonorização 
é bem melhor, ainda mais auxiliado com 
os fones Bose Headseat X, com sistema 
de supressão de ruídos, disponíveis para 
todos os passageiros. Se no quesito per-
formance as impressões são naturalmente 
decorrentes do menor tempo de uso, na 
parte da menor emissão de ruídos, o moti-
vo é do melhor padrão de material utiliza-
do atualmente pela Helibras. O Triplo Juliet 
está equipado com interior VIP, tem ar con-
dicionado e os assentos são do tipo anti-
crash que suportam e absorvem melhor 
impactos verticais. Os encostos agora altos 
dos banco dos pilotos não prejudicaram a 
visibilidade dos passageiros para a parte 
da frente da aeronave. Dá para ver toda a 
paisagem durante viagem sem problemas. 
Etapas de até 02h30 porta à porta são as 
mais recomendáveis de serem feitas com 
o Esquilo B2, segundo Bittar, a partir disso 
ele recomenda o uso de avião. Com três 
horas de viagem, o tempo gasto nos trasla-
dos entre escritórios e aeroportos podem 
muito bem ser absorvidos e compensados 

de um ano também virou marco porque 
faz um bom tempo que nenhum táxi aé-
reo no pais encomendava um helicóptero 
novo desse modelo. Segundo Bittar é mais 
por falta de iniciativa da concorrência pois 
na sua empresa que completou 12 anos 
em 2010 e opera com outros cinco Esquilo 
mais antigos (2 Esquilo B, 2 Esquilo BA e 1 
Esquilo B2), e que até agosto do ano passa-
do nunca havia operado com uma aerona-
ve totalmente nova, o plano era de passar 
para uma segunda fase visando o futuro 
da empresa, onde a modernização da frota 
significasse mais do que um fator de venda 
do seu serviço. Nas anotações de caderne-
ta, o Esquilo B2  recém adquirido compara-
do com o outro ano 2000 que faz parte da 
sua frota, é cerca de 5% mais econômico 
no consumo direto de combustível, algo 
como R$ 50,00 por hora voada. Da mesma 
forma que a melhor marca de carro é o 
Zero km, um Esquilo novo vai ser uma ae-
ronave que vai consumir menos óleo, dar 
menos trabalho e carrega o item garantia 

Hoje comum, a cabeça do rotor do 
Esquilo foi uma revolução quando do seu 
lançamento hea 35 anos.
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pela maior velocidade e economia de uma 
aeronave de asa fixa leve. Com duas horas 
e meia de voo é possível, por exemplo, sair 
de São Paulo e chegar à Presidente Pru-
dente. Um voo com duas etapas 1h30m 
que poderia servir para ir e voltar de São 
Paulo para Ribeirão Preto, sai em média 
por R$ 9 mil sendo que tempo de espera 
no destino pode ser bem negociado. O 
padrão determina que a cada três horas 
de espera se cobre o equivalente a uma 
hora de voo. Se você quer saber como o 
Esquilo B2 pode ser versátil o bastante 
para pagar o seu investimento, a anotação 
básica soma tanque padrão cheio (540 lt), 
seis pessoas dentro dele e uma autonomia 
de 3 horas de voo, mais trinta minutos de 
reserva, o que vai possibilitar cobrir algo 
como 600km voando a 110nós, uma velo-
cidade de cruzeiro econômica sem forçar 
demasiadamente a máquina. Um B2 ano 
2000 pode fazer a mesma coisa, entre-
tanto e se você acha que um modelo de 

O projeto está mais do que amadurecido, 
oferecendo bom espaco de cabine sem 
estruturas internas. 
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segunda mão pode ser então mais negó-
cio, a animação pode diminuir um pouco 
quando é sabido que no mercado chegam 
a pedir por um Esquilo B2 com cinco anos 
de uso e em bom estado, até 90% do valor 
dos US$ 2,6 milhões pedidos na tabela de 
um exemplar com cheiro de carro novo. E 
por falar em curiosidade, um Esquilo B3, 
com motor maior, uma Turbomeca Arriel 
2B com 847shp e sistema Fadec de geren-
ciamento e controle digital de motor con-
tra os a Turbomeca Arriel 1D1 com 732shp 
monitorados convencionalmente pode 
ser bacana para dizer ao seu vizinho que 
o seu é maior que o dele, mas na maio-
ria dos casos é superdimensionado à toa. 
O B2 consegue, decolar de tanque cheio 
e lotado em qualquer condição de São 
Paulo e na maioria dos lugares do pais. O 
B3 vai fazer isso deixando você bem mais 
tranquilo sem dúvidas, mas ele cobra esse 
almoço com um consumo de combustível 
de 10 a 15% mais alto, o alcance é perto 
dos 150km menor e o custo de aquisição 
é US$ 500 mil mais alto, dados divulgados 
pelo Bittar. Se olhar em outras páginas do 
catálogo da Helibras, um EC120 Colibri 
apesar de levar um passageiro a menos, 
poderia até ser considerado uma opção 
menor e mais barata de adquirir, entre-
tanto os batentes operacionais são mais 
restritivos que o Bell JetRanger e seria 
mais um modelo diferenciado dentro da 
frota, acarretando custos de treinamento 
de equipe e de manutenção. O Esquilo B2 
também oferece alguns detalhes que po-

À direita, Jorge Bitar  no momento da 
assinatura da compra do novo Esquilo B2 
em Le Bourget. Os dois mais novos Esquilo 
de táxi aéreo pertencem à Helimarte.
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ondeachar 
helimarte

Tel.: (11) 2221 3200
www.helimarte.com.br

helibras
www.helibras.com.br

     FICHA TéCNICA
helibras aS350 B2 Esquilo 

Fabricante: Eurocopter/helibras
Preço: US$ 2,6 milhões 
Motor: 1 Turbomeca arriel  
1D1 de 732shp
Capacidade: 1 piloto + 5 passageiros
diâmetro do rotor principal: 10,69m
 

Comprimento: 12.94m
Velocidade de cruzeiro rápida: 132 
nós (245 km/h)
Vne: 154 nós (287km/h)
Alcance máximo: 666km
Peso vazio: 1.200kg
Peso máximo de decolagem: 
2.500kg com carga externa

dem escapar de uma análise primária, mas 
o fato de ter portas de correr (inexistentes 
no Bell Longranger por exemplo), uma 
turbina que possibilita partidas rápidas e 
o já conhecido vão livre interno na cabine, 
contam pontos em diversas concorrências 
de contratos de fretamento.

Fatores que foram agregados na hora de 
ver as vantagens que decidiram pela com-
pra de um Esquilo B2 zero quilômetro para 
entrar na labuta diária de um táxi aéreo. ape-
sar de, como qualquer aeronave, não existir 
a priori uma idade técnica para aposenta-
doria, no mercado de fretamento, o bom 
prazo para amortizar o dinheiro investido no 
B2 é de três a cinco anos. Lembrando que 
o produto, por ser fabricado no Brasil, pode 
ser financiado pelo BNDES. Especificamente 
no caso do JJJ, a helimarte ainda conseguiu 
uma taxa de juros no financiamento de 4,5% 
ao ano. Enquanto isso é voar para fazer di-
nheiro. O JJJ nos dois primeiros meses desde 
que entrou em operação em 9 de agosto de 
2010, voou uma média alta de 90 horas a 
cada 30 dias. E apesar do interior VIP com as-
sentos forrados em bom couro, não houve 
nenhuma restrição no seu uso, que poderia 
ser um voo para fazer inspeção de linha de 
transmissão de energia. com um montante 
de dinheiro que poderia ser gasto para com-
prar, quem sabe, um agusta a109c de quar-
ta ou quinta mão, o Esquilo B2 responde a 
todas as indagações com uma boa deman-
da pelos seus serviços. g
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por cima
chegada 

Um passeio de helicóptero serve para 
qUebrar a rotina da cidade grande

TexTo: edmundo reis i FoTos: marcio Jumpei
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Você embarca, se ajusta no banco, 
ata o cinto de segurança. O motor 
começa a dar sinais de vida e a suas 
expectativas se elevam na medida 
que os giros do rotor vão aumen-
tando sobre a sua cabeça. E sem 
problemas, o excesso de ruídos são 
abafados pelos fones com sistema 
eletrônico supressor de ruídos. Li-
berada a decolagem começa a di-
versão. Não há quem, mesmo entre 
as pessoas que estão acostumadas a se 
locomover de helicóptero que não sinta 
uma ponta de surpresa a partir do mo-
mento que tudo fica mais perto, mais 
acessível.  Atravessar uma cidade como 
São Paulo vira uma moleza. E de cima, 
quanta coisa bela se apresenta aonde 
nem se espera. O Refúgio Cheiro de 
Mato faz parte do pacote DayAir que a 
Helimarte oferece aos seus clientes. Sin-
ceramente, seria pouco provável que o 
lugar fosse percebido para os motoristas 
que trafegam aos montes pela Rodovia 
Fernão Dias que liga São Paulo à Belo 
Horizonte. Como o nome diz, o lugar é 
refúgio, a surpresa é que está à poucos 
quilômetros do centro da capital e bem 
do lado da estrada. Sendo mais espe-
cífico, o Cheiro de Mato fica em frente 
da via que liga as cidades de Mairiporã 
à Franco da Rocha, tudo à beira da Ser-
ra da Cantareira e ao lado dos limites da 

Zona Norte paulistana. Incrivelmente 
perto.

O programa DayAir é irmão do Ni-
ghtAir que a Helimarte faz com sucesso 
em São Paulo, só que (ah vá...) feito du-
rante o dia. O esquema é semelhante, 
você chega com seu carro no Campo de 
Marte e depois que é recebido na sala vip, 
embarca em um dos helicópteros da fro-
ta da Helimarte para um voo de cerca de 
20 minutos até o Refúgio Cheio de Mato. 
A decolagem sempre acontece por volta 
das 14h00 e depois da saída do aeropor-
to, a rota segue pelo chamado corredor 
Juliet que vai em direção à Jundiaí. Em 
poucos minutos o Pico do Jaraguá vai 
passar do seu lado esquerdo, momento 
de foto, a borda da Serra da Cantareira 
fica à sua direita e é contornada para o 
voo seguir sobrevoando a represa que 
fica no limite urbano de Mairiporã. Muito 
verde como paisagem, fazendo contras-
te com a cidade que é deixada para trás. 
O pouso é logo em frente, num campi-
nho gramado e dentro do Refúgio. Aqui 
começam as diferenças, logo depois de 
colocar os pés no chão. Ao invés do jan-
tar romântico, a possibilidade de fazer 
arvorismo. O vinho é trocado pela beira 
da piscina e o passeio a dois geralmen-
te ganha a companhia das crianças no 
pedalinho. Isso mesmo, enquanto o Ni-
ght Air é um programa a dois, a versão 

Programão de família com 
direito a vista aeerea da cidade 

e da Mata Atlântica. Abaixo, 
o arvorismo que está dentro 
do cardápiod e atividades.
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O Cheiro de Mato é feito de ruelas 
com os diversos ambientes se 
avizinhando. Abaixo o quarto que 
integra a os elementos da terra.
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diurna fica mais legal acompanhada da 
prole. A gurizada vai achar tudo biscoito 
fino. Os pacotes oferecidos pela Helimar-
te se baseiam na quantidade de passa-
geiros. Certo, se alguma criança for mui-
to pequena há sempre como fazer uma 
negociação. O Refúgio é mesmo como 
o nome diz. Um Eco Resort com cheiro 
de mato mesmo, sendo assim, a palavra 
programação sempre estará na boca dos 
monitores. Tudo funciona na base da tal 
atividade. E pode deixar as crianças à 
vontade, sempre vai ter alguém de vigia. 
Feito em cima do que a mãe natureza 
plantou ali, o Cheiro de Mato aproveita 
as pedras já existentes para fazer a de-
coração, até nos quartos. Há espaço de 
relaxamento que ficam em formações 
rochosas, parecendo uma gruta, e por 
isso mesmo, dando maior clima intimis-
ta.  O hotel pode receber grupos num 
esquema corporativo, mas ainda bem 
que a área total de 90 mil m2 é grande o 
suficiente para não misturar os públicos. 
Se você estiver por lá num clima mais a 
dois, não iria gostar de que seu esforço 
romântico com o seu par fosse estraga-
do pelas longas, e muitas vezes ruidosas, 
brincadeiras dessas convenções aconte-
cendo bem ao seu lado.

O pacote DayAir geralmente deter-
mina que a hospedagem seja feita no 
quarto padrão luxo, o básico do lugar 
que tem cama de casal king size, TV de 
20 polegadas e alguns vem equipados 

Para todos os lados, há sempre 
uma turma com o seu inseparável 
guia. Na piscina aquecida, um 
pouco da vista da mata. E dá-
lhe vielas entre os quartos.
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com lareira. Mas quem quiser, pode ne-
gociar um quarto mais bacaninha. Há 
outros três padrões, a suíte duplex com 
a sala no andar inferior e o dormitório no 
superior, a suíte Duplex Vip, que tem um 
segundo toalete e a suíte Máster, que se 
difere pela TV de 32”, tem banheira de 
hidromassagem e um jardim de inverno 
com vista para a mata. Em tempos de 
frio, a lareira estará à disposição para dei-
xar o ambiente mais aconchegante. Em 
termos de refeições, estão incluídas o 
jantar da primeira noite, o café da manhã 
e o almoço do dia seguinte. O Cheiro de 
Mato tem um restaurante principal, o 
Cravo e Canela, todo envidraçado e que 
tem a Serra da Cantareira e a represa de 
Mairiporã como pano de fundo. A Taber-
na tem ambiente mais rústico e se a pre-
guiça for muita, as horas podem ser gas-
tas no bar molhado, dentro da piscina. 
Todas as bebidas são cobradas à parte. 
As atividades também tem o seu preço 
cobrado à parte do pacote, mas a estru-
tura geral como a piscina, o bar molhado, 
ofurô estão liberadas. Com uma represa 
bem em frente, uma das atividades mais 
requisitadas é o passeio de caiaque ou 
pedalinho. Tem passeio de barco, e se 
for buscar um pouco mais de emoção, 
o Cheiro de Mato tem alguns jetski para 
alugar. Dando um tempo na água, mais 
uma vez é de se admirar que São Paulo 

Uma sala de estar que ee quase 
um jardim de inverno. E todos os 
momentos viram dataas para algum 
festejo. No inverno, festa junina.
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Mapa 
de rotas

como chegar:
O programa é o Day Air, então se você não 
fizer questão da Helimarte te buscar no 
heliponto mais próximo (taxas de pousos  
e traslados são cobrados à parte), a melhor 
forma é seguir até o Campo de Marte 
(SP) aonde você até pode deixar o seu 
veículo com segurança no estacionamento 
próprio em frente ao hangar.

como ir:
Os pacotes Day Air podem ser 
feitos com três tipos básicos de 
helicópteros da frota da Helimarte:

Robinson R44: 
R$ 2.337,00  com 2 passageiros e 
R$ 2.900,00 com 3 passageiros

Bell JetRanger:
R$ 3.420,00 com três passageiros

Helibras Esquilo:
R$ 5.240,00 com 5 passageiros. Tudo pode 
ser pago em até 3x sem juros no cartão

esteja a menos de dez minutos de voo. 
Em linha reta, nem dá para pensar em 
nada e o Campo de Marte está na sua 
frente. Talvez a graça esteja aí mesmo. O 
passeio é bom pois, ninguém se cansa, 
não tem aquele estresse do retorno en-
frentando filas em pedágios e rodovias 
cheias. Em média a Helimarte tem ven-
dido 8 pacotes ao mês, é um programa 
que deve ser descoberto. Para quem 
ainda nunca fez um voo de helicóptero é 
uma oportunidade bem aprazível de ver 
como é a paisagem lá de cima. Para as 
crianças esse programa diurno, fica mais 
interessante, pois ela vai ter uma nova re-
ferência das coisas. Vai dar para ter uma 
dimensão de como a capital é enorme 
e como em poucos minutos, o seu am-
biente pode mudar completamente. Os 
cheiros mudam, a felicidade não.

E mesmo na hora de voltar, os pro-
cedimentos são mais um atrativo. Ver 
o helicóptero chegar para o pouso na 
beira do lago – e só um cuidado nessa 
hora, pois o recomendado é somente 
embarcar pela lateral direita, de frente, o 
rotor principal fica muito baixo devido o 
aclive do terreno – ir a bordo e afivelar 
o cinto. A decolagem na vertical vendo 
tudo ficar pequeno e sair num rasante 
no lago para ganhar altura indo de volta 
em direção ao Campo de Marte também 
fazem parte das emoções que você vai 
levar para casa. Os vôos de retorno acon-
tecem às 17h00, e dependendo da épo-
ca, o sol já estará a caminho do poente, a 
luz alaranjada toma conta da cabine e da 
cidade que se torna menos cinza. g

Helimarte Taxi Aéreo
Tel.: (11) 2221 3200

www.helimarte.com.br

ONDE ACHAR
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Há uma década, a imagem de um jato 
Gulfstream com a porta aberta, pronto 
para receber os passageiros que para-
ram o seu veículo bem ao seu lado era 
coisa de cinema americano. A marca 
era e ainda é, símbolo de um estágio de 
prosperidade que ainda não cabia dentro 
de um cenário econômico brasileiro. Talvez 
os clientes não tinham a noção de que tipo 
de negócios poderiam ser feitos tendo um 
aparelho desses em mãos. Em parte, alguns 
achavam que a posse ou mesmo o freta-
mento de um jato corporativo desse nível 
poderia ter apenas uma pura conotação de 
ostentação. Os anos se passaram e eis que 
a quantidade desses aviões multiplicou de 
forma constante nos aeroportos brasileiros. 
Se o cenário mudou no pais, a Gulfstream 
também fez a sua lição de casa. Contratou 
a International Jet Trades para coordenar as 
vendas no pais. A empresa baseada em Fort 
Lauderdale abriu um escritório em São Pau-
lo e na última década saiu de uma carteira 
com zero Gulfstream novos vendidos para 
33 aeronaves entregues. No segmento das 
aeronaves executivas de cabine grande, a 
Gulfstream responde por 1/3 da frota.
Com esse momento de mercado fizemos 
algumas perguntas a Roger Sperry, vice-
presidente de vendas da Gulfstream res-
ponsável pelo setor da America Latina para 
ver o que ele acha d que estea acontecen-
do no Brasile quais são as perpectivas para 
os seguintes anos.

Acima Roger Sperry, quem  nos deu  
algums minmutos de  sua atenção.  

Ao lado o painel Plane View, e suas  
enormes telas da suíte de aviônicos. 
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HiGH – Depois de dez anos trabalhando 
o mercado brasileiro, como a Gulfstream 
vê essa Região e qual é o seu potencial?
Roger Sperry – Nós vendemos o nos-
so primeiro avião no Brasil, um G200, há 
dez anos e agora nós passando pelo mo-
mento decisivo da nossa marca ser bem 
reconhecida e respeitada. Nós dobramos 
a nossa frota desde 2009, saindo de 14 
aeronaves para 33 agora. Eu diria que 
essa é uma boa indicação do alto poten-
cial desse mercado. Aqui tem se tornado 
um importante mercado para nós.

HiGH – Nos últimos dez anos, houve 
uma série de notícias como as que en-
volvem o pré-sal e a crise econômica de 
2008. Como esse dois cenários distintos 
poderiam influenciar nas considera-
ções da Gulfstream sobre o mercado 
brasileiro?
Roger Sperry – De um ponto de vista 

estratégico, eles não provocam mudan-
ças de nossa parte. Nós reconhecemos 
que para construir uma marca em qual-
quer mercado leva tempo e constante 
esforço.   Nós estávamos aqui antes das 
descobertas do campo de Tupi e não 
mudamos o foco na construção de re-
lacionamento com os clientes, dando o 
suporte tradicional ao que se relaciona 
com os produtos Gulfstream. A nossa 
estratégia é simples assim. Entretanto, eu 
diria que nós fomos beneficiados com as 
atuais tendências econômicas do Brasil.  
Muito tem a ver com um governo está-
vel, um clima positivo para os negócios 
com uma maior visão global e com foco 
na estabilidade monetária. Nós entende-
mos que a valorização da moeda local 
pode criar alguns problemas no Brasil, 
mas isto também faz que os produtos 
vendidos em Dólar acabem tendo um 
melhor valor de mercado.
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HiGH – Como a crise  de 2008 afetou os 
negócios da Gulfstream aqui no Brasil? 
Devido a situação econômica nos Estados 
Unidos, um cliente brasileiro pode encon-
trar melhores condições de negócios para 
comprar um Gulfstream?
Roger Sperry – Quando damos uma olha-
da no mundo em geral, vimos que o Brasil 
foi pouco afetado nessa recessão global e 
se manteve um bom mercado para nós. 
Nós sempre seremos competitivos e sabe-
mos que os clientes tem suas escolhas, mas 
nós preferimos focar no valor agregado dos 
nosso produtos do que o preço propria-
mente dito.

HiGH – Quais são as espectativas para 
2012? A NBAA declarou que o mercado 
para aeronaves corporativas poderia voltar 
finalmente a ter melhores dias a partir do 
ano que vem.
Roger Sperry – Eu gostaria de ter uma 
bola de cristal para me guiar, mas não ten-
do uma eu posso lhe dizer que tenho dois 
novos produtos para juntar a nossa frota 
em 2012, o G650 e o G250. O G250 será 
líder na classe de jatos Super-MidSize em 
qualquer parâmetro, nós estamos impres-

Ícones da aviacão executiva  
moderna, os modelos da Gulfstream, 
quem diria se tornam cada vez mais 

populares nos céus brasileiros.  

sionados com esse avião. O G650 de ultra 
longo alcance vai basicamente estabelecer 
uma categoria à parte. Nada voa tão rápido, 
tão longe com tanto conforto e com um 
salto de eficiência e redução de emissões 
tão substanciosas. Esses novos produtos 
nos ajudarão a manter a posição de líder na 
aviação executiva.

HiGH – Quantos Gulfstream serão entre-
gues no Brasil nos próximos cinco anos?
Roger Sperry – Essa é uma daquelas que 
entram na categoria que eu gostaria de lhe 
dizer , mas o pessoal lá de cima não deixa. 
Desculpas, mas certamente o mercado 
brasileiro verá muito mais Gulfstream.

HiGH – em 2005 havia apenas 4 ou 5 ja-
tos corporativos de grande porte voando 
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no Brasil, agora esse numero é de cerca 
de 30. Qual é a fatia – dente os jatos gran-
des – que a Gulfstream abocanha e como 
podem comparar esses números com as 
perspectivas de cinco ou dez anos atrás?
Roger Sperry – Cerca de dois terços das 
nossas entregas para o Brasil tem sido do 
segmento de aeronaves de cabine gran-
de. A tendência nos últimos anos tem sido 
para esse segmento. Isso significa que as 
empresas brasileiras precisam de alcance. 
Que elas necessitam fazer negócios em 
diversos lugares do planeta. Nós felizmente 
temos excelentes produtos neste segmen-
to, nenhum jato atualmente voa tão longe 
como o G550, com o qual você pode fazer 
vôos de São Paulo para Moscou sem esca-
las. O G450 pode voar dez horas chegando 
facilmente a muitos destinos na Ameerica 

do Norte, África ou Europa. Alcance tem 
sido extremamente importante.

HiGH – Quais as razões pelas quais o seg-
mentos de aeronaves corporativas maiores 
tem crescido tão rapidamente por aqui?
Roger Sperry – Eu acho que falei resumi-
damente antes, mas vamos complementar 
um pouco mais. Nossos clientes viajam 
muito. Eles gastam um tempo enorme nos 
seus aviões. Num voo intercontinental eles 
trabalham, dormem e comem, eles vivem 
nas suas aeronaves comos e estivessem em 
casa. Então nós construímos nossos aviões 
que essas necessidades sejam supridas. E 
vamos além dos itens de conforto, fornece-
mos os melhores níveis de pressurização da 
indústria, o ar das cabines dos nosso produ-

tos é restaurado a cada 90 segundos e elas 
são as mais silenciosas. Isto tudo faz a dife-
rença quando você chega no seu destino, e 
este é o grande ponto, dar o que os clientes 
desejam para estarem totalmente dispos-
tos parafazer os seus negócios.

HiGH – Vocês acham que há uma ten-
dência no Brasil pela compra de aeronaves 
maiores ou o mercado está voltado mais 
para os modelos como os dacategoria Su-
per-Midsize ou similares?
Roger Sperry – Nós vemos oportunidades 
em todas as categorias, mas sem dúvidas 
que na rápida globalização da economia, 
os modelos de alcance maior estão melho-
res cotados. g

Parecem todos iguais,  
mas  a família desses jatos atendem  

uma variada gama de missões,  
com diversos perfis de utilizações. 
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FOTOS: MarciO JuMpei
MODeLO : aLine zen (Ten MODeLS)
Hair-MaKe-up: Mariana SciOTTi
prODuçãO: equipe HigH

SonhoS de

Body camisa – R$ 380,00 – Ronaldo FRaga
sandália Renata – PReÇo soB  

consUlta – lanÇa PeRFUme
dUcati 1198 – a PaRtiR  
de R$ 56.900,00 + FRete  

pano e cano
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Camiseta SS – R$ 140,00 – Ducati
Shorts baralho – R$ 380,00 – Ronaldo Fraga
Ducati Diavel Carbono 
a partir de R$ 78.900,00 + frete

Calça Fósforos – R$480,00 – Ronaldo Fraga
Colete Zebra caramelo – Preço sob  
consulta – Tigresse
Bracelete prata – R$ 129,00      
Morana Acessórios
Fruf Rabi com laço onça – R$ 15,00 – Balonè
Ducati Hypermotard – a partir  
de R$ 34.900,00 + frete
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• AlphorriA
 Tel.: (11) 3304 0500

• Chilli BeAns 
Tel.: (11) 

• luízA BArCelos 
Tel.: (31) 2102 0100

• pATAChou 
Tel: (31) 3239 0244

• sCrimn 
Tel.: (11) 3060 8372

www.myspace.com/scrimn
• FoCk 

Tel.: (11) 3898 2898
• ArnAldo VenTurA 

Tel.: (11) 3060 9228 – Galeria ouroFino 
www.arnaldoventura.com.br

• AVon 
sAC 0800 708 2866

• mini
BmW Group Brasil

sAC 0800 707 3578
• mAriA JoVem  

Tel.: (11) 3088 1396
www.mariajovem.com.br

ondeAChAr Blusa shantung lurex 
arnaldo Ventura – r$ 560,00

sandália – arnaldo 
Ventura – r$ 298,00

Mini Cooper s 
r$ 128.750,00

Make-up aVon
Quarteto de soMBras 
Cintilantes ouro 24k, 

Violeta ouro – r$ 42,00

Jaqueta ridding gear  
em couro  

r$ 1.200,00 – ducati
Vestido tule branco  

transparente com babados 
r$ 570,00 – ronaldo Fraga

Bota desmo V2 gtx  
r$ 980,00 – ducati

ducati diavel – a partir de  
r$ 70.900,00 + frete

• duCati
 av. Juscelino kubitschek, 627 
são paulo - tel.: (11) 3049 1200
av. Morumbi, 6849 – são paulo  

tel.: (11) 3755 1127
www.ducatibrasil.com.br

• pilar
rua augusta, 2895 – são paulo  

tel.: (11) 3081 1383
• ronaldo Fraga
tel. (11) 3816 2181

• Balonè
tel.: (11) 5189 4544

• Morana assessórios  
tel.: (11) 5189 4544

• Corello
shopping iguatemi – são paulo 

tel.: (11) 3819 8650
• enJoy 

tel.: (11) 5189 6621
• lança perFuMe
saC: 0300 140 6900

• tigresse
rua suzano, 131 – são paulo

ondeaChar
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Regata dupla renda preta/ bege  
seda – R$ 246,50 – Pilar
Calça linho cinza – R$ 279,00 – Enjoy
Colar ouro velho, fios e argolas  
R$ 59,00 – Balonè
Brinco prata – R$ 29,00 – Balonè
Sapatilha oncinha – R$ 149,00 – Corello
Ducati Multistrada 1200ST 
a partir de R$ 76.900,00 + frete

Dois endereços em São Paulo: 

George V Casa Branca | www.gvcb.com.br

George V Alto de Pinheiros | www.gvap.com.br

centraldereservas@georgev.com.br

Central de Reservas: 0800 773 4663

Conforto

     nunca é demais.

Você merece tudo isso.
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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI, DIVULGAÇÃO



mercado

64  | jul • ago | 2011

Teve americano que nem acreditou, mas 
estava lá. Na placa dizia que o Helipark es-
tava agraciado com o Selo Bars Platinum 
que em simples palavras, que em termos 
de manutenção de produtos Bell nessas 
paradas de cá, não tem para ninguém. É 
a primeira vez que essa classificação bienal sai 
para uma empresa da America do Sul e é re-
sultado de uma avaliação de dezenas de itens 
a respeito de um centro de serviço da marca 
que por si só já passa por um crivo rigoroso. No 
Brasil, além do Helipark, há apenas um outro 
centro de serviço homologado pela Bell, o da 
Líder Aviação. Na avaliação feita por inspetores 
da fábrica, dependendo da pontuação é con-
seguida a classificação Prata, Ouro ou Planti-
na. O Helipark foi ouro em 2008 e já poderia, 
segundo um passarinho que nos contou, ser 
Platina desde 2010 ao invés de ouro. Neste ano 
em cem pontos possíveis o Helipark conseguiu 
96, os quatro pontos faltantes se referem a ser-
viços que o centro de serviços não faz, como a 
manutenção do modelo Bell 212 e do UH-1H. 
Segundo João Velloso, diretor do Helipark, son-
dagens com os clientes são feitas para fazer o 
registro das notas e a satisfação desses conta 
muito. Até mesmo a presença na reunião anual 

Na américa latiNa iNteira só eles tem esse
padrão top de qualidade em maNuteNcão

O padrão de manutenção do Helipark 
faz que as aeronaves que tem sua 

rotina atrelada os seus centros 
de manutenção possam alcançar 

maiores valores de revenda.
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da Bell com os representantes dos seus centros 
de serviço, que ocorre geralmente durante a 
HAI, feira do segmento de helicópteros, conta 
5 pontos. O treinamento dos mecânicos por 
exemplo, exige que pelo menos dois desses 
profissionais recebam instrução da própria Bell 
e passem por reciclagem a cada cinco anos. 
O ferramental deve ser completo e amplitu-
de dos serviços demanda que o Helipark faça 
prestação de serviços para terceiros. No mun-
do inteiro são apenas 14 empresas detentoras 
do mesmo certificado.  O reflexo desse prêmio 
talvez nem tenha tido muito tempo para ser 
mensurado. O cotidiano das oficinas do Helipa-
rk tem sido a mesma de antes da consagração. 
Traduzindo, sempre lotado e nem o fato deles 
cobrarem uma tabela geralmente mais eleva-
da serviu na decisão do cliente em optar por 
algum outro lugar para deixar sua aeronave 
em manutenção. Claro que o fato da máquina 
passar pelas manutenções da casa, ainda mais 
com a questão do selo, vai refletir numa futura 
negociação no mercado. Segundo João Vello-
so, a aeronave que segue a rotina de manuten-
ções no Helipark acaba tendo valor maior de 
revenda. Ele cita um exemplo de um Robinson 

R44 que valeu US$ 100 mil a mais por conta 
dos registros de manutenção daquele local. 
Outro aspecto é que apesar dos parâmetros do 
selo ser da marca Bell, os critérios de trabalho 
acabaram sendo adotados nos serviços para 
os outros modelos atendidos pelo Helipark. A 
empresa também é centro de serviço Agusta-
Westland, a marca anglo-italiana responde por 
35% de todo o volume de serviços prestados 
pela casa enquanto que a Bell responde por 
40%, Eurocopter 15% e o restante de 10% é de 
Robinson. Em termos de atendimento são 70 
helicópteros Bell em média ao longo do ano, 
desde janeiro de 2011 se tornou a primeira 
oficina homologada para serviços em Bell 429 
– os quatro primeiros que chegaram no Brasil 
estão baseados em Carapicuíba. E talvez pode-
ria ser mais, o grande gargalo nos serviços está 
na disponibilidade de profissionais no merca-
do. Isso é reflexo de uma situação de dez anos 



atrás quando se formou um enorme buraco na 
formação de mecânicos aeronáuticos. A equi-
pe Bell é composta por dez mecânicos, poderia 
ter mais gente trabalhando. O Helipark já ten-
tou ministrar cursos, mas a atitude não chegou 
a chamar muita atenção. Eles subsidiam cursos 
de inglês para os funcionários, assumem os 
custos para que os cursos da Bell possam ser 
feitos aqui mesmo no Brasil (recentemente foi 
feito os primeiros para o modelo 430), mas sabe 
que esse trabalho demanda tempo. Um sujeito 
depois que consegue a sua carteira de mecâni-
co, leva de cinco a oito anos para ficar afinado. 
Mesmo assim, essa situação aos poucos está 
sendo revertida, há até mulheres entrando nes-
se segmento de mercado, mas o esforço para 
a formação e formatação desse profissional é 
contínuo. E deve ser mesmo, até para suprir a 
necessidade que deve existir em poucos anos 
quando o projeto do Helipark 2 estiver inaugu-
rado. A nova empreitada depende da solução 
de uma pendência burocrática com a Prefeitu-
ra de Carapicuíba a respeito de uma rua que 
está cortando o terreno aonde será levantado 
o novo empreendimento. Pronto, a idéia é de 
ter hangares exclusivos para atender Agusta, 
Bell e a linha Eurocopter e também garantir a 
qualidade e espaço de paredes para pendurar 
mais certificados Plantina. g
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Brinco In� nito, em ouro 
e turmalina verde e rosa. 

Preço sob consulta

PAIXÕES

BRILHO DAS

Pulseira Paixão, em ouro, 
ametista, quartzo rosa 
e topázio incolor. 
Preço sob consulta

FOTOS: BRUNO PÓVOA

PAIXÕES

BRILHO DAS
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Pulseira Proteção, em 
ouro e olho de tigre. 
Preço sob consulta

Valeria Françolin
Av. Afonso Pena, 524 - Natal - RN 

Tel.: (084) 3221 3678

ONDEACHAR

Brinco Jardim, em ouro 
e turmalina verde. 
Preço sob consulta



gastronomia

A DINÂMICA
O início do Dine Around é dado na adega 
do restaurante Canvas. De estilo moderno, 
tem em sua carta rótulos de vinhos 
predominantemente brasileiros e que pelo 
espaço comportando apenas uma pequena 
mesa para o casal, mostra de cara a tônica 
desse programa juntando o inusitado com 
a exclusividade. Na mesinha uma porção de 
queijo Manchego com espumante Chandon 
Brut, nozes, pão e damascos.

Neste jantar você não para quieto. 
Além de degustar um refinado menu 
confiança, o Hilton SP Morumbi es-
quematizou um verdadeiro roteiro 
pelos quatro cantos do hotel. No Dine 
Around as surpresas estão nos pratos e 
nos diferentes ambientes que eles são 
servidos, vai da adega à suíte especial-
mente preparada para a ocasião. As 
emoções são à perder de vista com a 
paisagem da metrópole nas janelas.

do negócio

TexTo: eduardo BaskerTin  
FoTos: Marcio JuMpei
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A segunda etapa é servido numa sala no 26º andar do hotel, no 
andar executivo. São duas pequenas entradas, a Classe nas Alturas 
é uma bolota de bufalina crocante acompanhado de uma taça de 
um cabernet sauvignon Blanc Los Vascos muito frutado. Na segunda 
entrada, a Estilo e Altitude, um risoto de caju com camarões em 
parceria com um chardonnay Terrazas Reserva. As duas taças ficam 
na mesa para que você possa comparar a harmonização, no início 
o Los Vascos parece melhor com as duas entradas, mas em seguida 
o doce do cajú no risoto parece combinar melhor com o Terrazas.

O prato principal, na etapa Arte e Contemporaneidade é apresentado 
numa verdadeira galeria de arte, feita ao redor de uma passarela no 1º 
andar do hotel, junto ao restaurante Canvas. Um linguado envolto em 

abobrinha, numa cama de abóbora e abacate, vem acompanhado por 
um trio de vinhos. Um branco Torrontes Terrazas Reserva, um Quinta 

Don Bonifácio rosé e um Pinot Noir Les Salice. As moças talvez tendem 
a gostar mais do frutado do branco, o rosé parece casar mais com a 

delicadeza do peixe e com os sabores levemente adocicados dos vegetais, 
enquanto que o Pinot Noir, apesar de delicado – talvez um tanto quanto 

neutro demais – provavelmente precisava de algo com um pouco 
mais de sal para se dar melhor nessa brincadeira de harmonização.
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A sobremesa é feita em puro glamour. 
Oferecida na única suíte presidencial do 
Hilton (e por isso pode ser que nem sempre 
esteja disponível sendo substituída por uma 
outra locação), é composta de um bolo de 
chocolate belga aerado com cocada, calda 
de brigadeiro e sorvete de coco. Nas taças 
um Porto Offley Rubi. Na janela, a visão 
da ponte estaiada para delírio do casal. 
Combinando, bem que o tour gastronômico 
pode terminar ali mesmo, com um pernoite 
na suíte com charme de sobra.

Dine Around
Um jantar por dia, de quinta à sábado 

com reservas feitas com um mínimo de 
48 horas de antecedência até as 18h.

Preço: R$ 350.00 por pessoa.

Hilton SP Morumbi
Tel.: (11) 2845 0000

www1.hilton.com/en_US/hi/
hotel/SAOMOHH-Hilton-Sao-

Paulo-Morumbi/index.do

ONDEACHAR

Mas se for degustar o roteiro Dine Around 
até o final.  O casal desce até o café no 
Canvas Bar. Digestivos, café, chás vem 

acompanhados de petit fours.
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evolução
constante

na primeira apresentação do r66 no Brasil,
                 fica evidente que a roBinson acertou 
          mais uma vez no seu projeto.

TexTo: edmundo reis i FoTos: divulgaçÃo
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Abaixo o coração da nova máquina,  
a turbina Rolls-Royce RR300.  

Mais potência em menor volume, garantiu 
um espaço para o bagageiro.  

Item inexistente no R44. 

Desde que o Robinson R44 foi lança-
do em 1992 muitas variantes foram 
desenvolvidas, versão com câmera 
para uso em redes de TV e até para po-
liciamento aéreo. Mas entra e sai ano a 
grande pergunta era quando a Robinson 
iria lançar um helicóptero movido à turbi-
na. O nome R66 já circulava há anos pelos 
corredores da HAI, maior feira do setor que 
acontece anualmente nos Estados Unidos 
e a expectativa era grande. A Robinson ga-
nhou mercado oferecendo produtos onde 
a simplicidade era a chave mestra do seu 
sucesso e quando vieram à tona as primei-
ras imagens do R66 circulando na internet, 
deu para perceber de cara que a fábrica 
não perdeu a mão neste estilo de projeto. 
Aparentemente o R66 lembra em muito o 
irmão mais velho, mas há vários detalhes, 
fora a motorização, que o fazem bem dis-
tinto. Primeiro ele tem um assento a mais 
e finalmente, há um bagageiro capaz até 
de engolir uma mochila de golfe, fruto do 
espaço ganho com a troca do motor à pis-
tão pela turbina, que é bem menos volu-
mosa e posicionada um pouco mais para 
trás. A fuselagem é ligeiramente mais larga, 
longa e a linha inferior das janelas é mais 
baixa, garantindo um maior campo de vi-
sibilidade. O R66 entrega mais espaço para 
as pernas de quem senta na parte de trás 
da cabine, o passageiro do meio, inclusive, 
tem o assento levemente à frente e acima 
dos demais. Se isso evita que os três ocu-

pantes fiquem roçando os ombros, quem 
estiver sentado no centro e for mais alto 
poderá ficar batendo a cabeça no teto. Os 
mais baixinhos no centro, por favor, então. 
Mais um detalhe, os assentos do R66 agora 
são do tipo anticrash que podem absorver 
impactos mais violentos em pousos de 
emergência.  Mas o que interessa mesmo 
é saber como o helicóptero funciona com 
a nova turbina Rolls-Royce RR300, uma ver-
são da bem conhecida Allison 250. Numa 
das primeiras apresentações feitas no Brasil 
pela Power Helicópteros de Ribeirão Preto, 
que trouxe uma unidade para demons-
trações, a diminuição de vibrações é que 
primeiro ponto que chama a atenção. Sem 
dúvidas uma turbina vai vibrar bem me-
nos que o Lycoming de seis cilindros que 
equipa o R44. O novo helicóptero deve 
ser uma excelente plataforma para uma 
versão Newscopter. A partida do RR300 é 
ainda de modo convencional, sem Fadec, 
com aquele monitoramento na tempera-
tura da turbina depois que é pressionado 
o botão de partida e esperado que o com-
pressor atingisse 15% de RPM para liberar 
o fluxo de combustível. Com 300shp de 
potência a nova turbina trabalhará com 
uma relação peso-potência mais favorável, 
o peso vazio do R66 é de 1.280 lbs enquan-
to que num R44 Raven II (com motor de 
245shp) esse valor é de 1.500lbs. O peso 
máximo de decolagem do novo Robinson 
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é de 2.700 lbs enquanto que no R44 é de 
2.500lbs. Em termos de velocidade o R66, 
segundo a tabela da Robinson, mantém 
uma velocidade de cruzeiro de 120nós en-
quanto que o bom número para o R44 é 
de 110nós.

Os predicativos são muitos neste novo 
helicóptero. A Power declara a venda de 60 
R66 sendo que dez serão entregues neste 
ano e o resto até agosto de 2012, cada um 
custando US$ 1,1 milhão e com configura-
ção completa. Segundo Dálvaro Lima, da 
Power Helicópteros, o R66 será uma natu-
ral evolução para quem já voava de R44 
(US$ 650 mil) ou mesmo para quem tem 
um Bell JetRanger mais antigo. Mais uma 
vez, a simplicidade pode ser o fator decisi-
vo para garantir a performance e o sucesso 
nas vendas. g

Quase um jogo de sete erros. O R66 é 
bem parecido com o irmão R44, mas a 
fuselagem é ligeiramente mais larga e 
as janelas tem desenho com uma linha 

inferior mais baixa. 

Power Helicópteros
Tel.: (16) 3628 2244

www.powerhelicopteros.com.br

ondeAcHAR 
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A CIRRUS COM SÓCIOS NOVOS LANÇA UMA SÉRIE ESPECIAL
PARA UM DOS SEUS MELHORES MERCADO NO PLANETA.  

ESPECIAL
A CIRRUS COM SÓCIOS NOVOS LANÇA UMA SÉRIE ESPECIALA CIRRUS COM SÓCIOS NOVOS LANÇA UMA SÉRIE ESPECIAL

PARA UM DOS SEUS MELHORES MERCADO NO PLANETA.  PARA UM DOS SEUS MELHORES MERCADO NO PLANETA.  

DE SÉRIEDE SÉRIEDE SÉRIE
TEXTO: EDUARDO BASKERTIN I FOTOS: DIVULGAÇÃO 
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Pode ser o sinal de novos tempos. 
A Cirrus está oferecendo um pacote 
especial  para o mercado brasileiro 
do monomotor SR22 aspirado. O 
conceito básico é de carro coreano 
ou chinês, talvez uma influência do 
acordo de fusão com a CAIGA, em-
presa chinesa que vai colocar um 
bocado de dinheiro na marca que 
mais vende aeronaves dessa catego-
ria. A onda de encher um modelo com 
itens que eram opcionais e ainda ofere-
cer um preço atraente que já é normal-
mente visto na indústria automobilística, 
chega agora no catálogo da Cirrus. Ok, 
ainda é oferta por tempo limitado, mas o 
SR22 Plus está aí, ou melhor estará aí em 
demonstração a partir da Labace no co-
meço de agosto. Em termos estruturais 
o avião é o mesmo SR22 encontrado no 
catálogo. No painel está a suíte de ins-
trumentos Garmim Perspective com re-
cursos como os sistemas de TCAS, TAWS  
(de aviso de proximidade indevida com 
o solo), detector de mau tempo e o de 
visão sintética. Mas pelo preço de US$ 
659.500,00 o avião colocado no Brasil, 
com tanque cheio e chave na mão ainda 
recebe alguns itens que com relação ao 

Recheado de recursos os Cirrus sempre  
foi,  o pacote  promocional  colocou  
vários itens opcionais como padrão  
e oferece ainda um preço especial.

modelo standart, em situações normais, 
seriam cobrados à parte. Há detalhes 
como as capas de pitot, protetores de 
entrada de ar, o kit de estacas e calços, 
o jogo de tapetes e as capas externas e 
internas. E há benefícios maiores como 
a pintura exclusiva, os quatro fones Bose 
com sistema eletrônico de supressão 
de ruídos, a assinatura de 1 ano para 
acessar as cartas Jeppesen e a garantia 
de 3 anos – quando o normal é de dois 
anos. O Cirrus SR22 Plus também pode 
adquirido através de um plano de lea-
sing de 7 anos junto ao Bradesco ou por 
financiamento em dólar com prazo de 
pagamento igual, sete anos. A Cirrus em 
parceria com a Lockton Corretora e Bra-
desco Seguros, oferece na contratação 
do seguro de casco e responsabilidade 
civil para o SR22 Plus, um bônus especial 
como mais uma vantagem competitiva. 
Vale a pena consultar, da mesma forma 
que o programa de treinamento dispo-
nibilizado pela Air Training. Privilégios e 
benefícios para um modelo consagrado, 
mas que com esses atributos, pode ser a 
escolha para a sua próxima compra. g

OndeACHAR:

Cirrus Brasil
Tel.: (11) 4582 6144

www.cirrusaircraft.com.br
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      Brincadeiras à parte, o dia estava para conhecer
todo o potencial dos BMW série M.

glória
dias de 
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A desculpa era da apresentação do 
novo BMW Série 1 M Coupé ao pú-
blico brasileiro e marcar os 33 anos 
da linha de veículos preparados de 
fábrica. Na prática, uma boa opor-
tunidade de brincar com modelos 
que entregam muito desempenho. 
Coloque nessa receita um ambiente 
acolhedor e uma pista, que se não é 
a ideal para desfrutar totalmente do 
que é capaz um série M, dá bem para o 
gasto na hora de queimar borracha de 
pneu. O evento promovido pela BMW 
aconteceu na fazenda Capuava, em In-
daiatuba, bem ao lado da final do aero-
porto de Viracopos. 

Os convidados puderam experi-
mentar alguns carros da linha M diri-

89

gindo modelos como o M3 sedã, o M3 
coupé, o X5M, o X6M, ver uma peque-
na exposição de modelos antigos que 
fizeram história da série M, além de 
ver do que se trata o Série 1 M Coupé, 
novo xodó da marca. Esse carro é mais 
que um modelo de entrada dessa linha, 
ele resgata um espírito ágil e leve que 
o série 3 foi perdendo com o tempo a 
medida em que foi ganhando massa, 
entre eixos maior  motor cada vez mais 
potente. Quem deseja um carro desse, 
leva antes de tudo a sua dinâmica em 
consideração em relação aos mimos 
que ele possa ter a bordo. Mesmo as-
sim o Série 1M não é pelado, vem com 
sistema integrado de comando de re-
cursos de entretenimento, navegação 
e comunicação. Os bancos de couro 
com desenho exclusivo no acabamen-
to misturam o espírito esportivo com 
um bom nível de requinte.

Na primeira olhada, o Série 1M Cou-
pé lembra em dimensões os série 3 da 
década de 70. O novo carro tem 4,38m 
de comprimento enquanto que o série 
3 antigo tinha 4,35m (um modelo atu-
al mede 4,531m), de largura é 1,803m 
contra 1,610m. Ou seja, coisa bem pa-
relha. Debaixo do capô está uma usina 
de seis cilindros em linha, 3.0 turbo, 
com injeção direta de gasolina, que 
entrega 340cv a 5.900rpm e um torque 
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máximo de 450Nm/lb (500 com o over-
boost) entre 1.500 a 4500 rpm, tudo 
administrado com um câmbio manual 
de seis marchas. Pesando de 1.495kg 
a 1.570kg dependendo se for duas ou 
quatro portas, o bicho tem uma rela-
ção peso-potência de 4,4kg/cv. Esses 
números são bem próximos do M3  
de terceira geração e segundo a BMW, 
em termos de dinâmica, ele chega a 
ser superior penúltima versão do série  
3 M. Pessoalmente seu estilo é mais 
convincente que nas fotos e se o con-
junto mantiver a boa agilidade carac-
terística de todos os Série 1, o menor 
dos M vai proporcionar muita alegria 
para quem vai atrás do volante. Mais 
uma vez, é a retomada de um compor-
tamento onde a prioridade é a agilida-
de. Dê boa parte dos créditos ao chassi 
que adotou alguns elementos feitos 
para o M3. O conjunto de suspensões 
é feito quase que totalmente de alumí-
nio. Esse material também é usado nas 
barras estabilizadoras tubulares, nos 
braços do eixo e nos amortecedores. 
Tudo para aliviar peso. O BMW Série 
1 M tem sistema de bloqueio variável 
do diferencial que serve basicamente 

para otimizar a distribuição de tração 
que, como todo bom BMW, é traseira. 
O conjunto de freios é feito especifica-
mente para o M, nas rodas dianteiras 
os discos são de 360mm enquanto 
que na traseira eles tem 350mm de 
diâmetro, tudo auxiliado por ABS que 
trabalha em conjunto com os sistemas 
de controle de tração, de controle de 
frenagem em curva, de estabilidade, 
de ajuda para arrancar em ladeiras. 
Um monte de recursos para que você 
consiga tirar proveito de toda a capaci-
dade motriz desse carro. Claro, isso se 
não quiser desligar tudo e enfrentar o 
bicho no mano a mano.

Na fazenda Capuava podia. Depois 
de uma completa apresentação técni-
ca, pequenos grupos eram separados 
para duas sessões de três voltas cada 
na pista, cada um teria a chance de 
experimentar dois modelos M sendo 
escoltados por dois pilotos da BMW, 
Cezar Urnhani que você vê costumei-
ramente na TV como piloto de testes  
e o Ingo Hoffmann, sujeito que deve 
ter duas casas só para poder guardar 
os troféus conquistados em décadas 
competindo na Stock Car. A primeira 
missão deles era mostrar e organizar 
a trupe de dublês de pilotos no per-
curso, que é simpático, mas travado. 

Brincadeira de gente grande.  
E todos dizem que foram à trabalho.  
Um bom evento promovido pela BMW  
onde reuniu informacão com emoção.  
Quase como nas dunas de Genipabú.
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Até  dava para andar rápido, mas esse 
conceito era totalmente transformado 
quando as pessoas eram convidadas a 
embarcar numa, com a organização do 
evento dizia, volta rápida a bordo de 
um dos carros tendo um dos dois pi-
lotos no comando. A primeira pista do 
que se seguiria, todos os sistemas de 
auxílio de condução eram desligados. 
Nada de rédeas curtas para manter os 
cavalos dos motores quietos. Drifting, 
cheiro de borracha queimada, frena-
gem absurdas e acelerações controlan-
do – só um pouco - as saídas de trasei-
ra faziam que marmanjos e moçoilas 
saíssem dos carros com um sorriso de 
plena felicidade, em alguns casos, por 
poder colocar os pés de volta ao chão. 
De uma forma ou outra missão cum-
prida, boa oportunidade para mostrar 
do que é capaz um BMW M nas mãos 
de quem sabe aproveitar esse tipo de 
máquina. Para os mais interessados, a 
promessa de começo de entrega do 
Série 1 M para agosto em território 
brasileiro com um preço de tabela de 
R$ 268.600,00. g

Uma dupla de pilotos de respeito garantiu  
a  parte divertida do encontro. Abaixo a frota 
demonstrada com o destaque para o novo 
Série 1 M coupé . Compacto em tamanho 
mas enorme em perfomance.
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dia-a-dia da cachaça | flying the world

de excursão
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Se fechasse os olhos e prestasse 
atenção somente ao que chegava aos 
ouvidos poderia dizer que estava de 
frente a um ônibus escolar momen-
tos antes dele sair para um excursão. 
O monte de vozes sobrepostas, naquele 
timbre característico, não deixaria dúvidas, 
a criançada estava lá naquela mistura de 
excitação e bagunça que antecipa uma 
saída escolar. Somente uma pegadinha, 
um momento de reflexão um pouco antes 
de decolar para mais uma viagem com o 
Pilatus PC-12. O monomotor suíço virou 
lotação. A bordo quatro adultos e mais seis 
crianças com destino ao sul do pais. Todos 
para Gramado (RS) terra de gulodices, festi-
val de cinema, frio e chocolate, um roteiro 
diferente de férias de inverno para quem 
deseja ir para o lugar conhecido como a 
Suíça brasileira, só que com sotaque gaú-
cho e mais iluminada. Criança pode ser 
pequena, mas sair de casa com ela pode 
significar um monte de mala. Desta vez 
não foi diferente, ainda mais levando roupa 
de frio. Com tanta gente a bordo, foi neces-
sário fazer conta no reabastecimento e sair 
com uma quantidade de galões a menos 
nos tanques. Pouca coisa o suficiente para 
não estourar o limite do peso máximo de 
decolagem para as condições de meio 
dia no aeroporto de Americana. Às 12h30 
colocamos o Pilatus para correr na pista, 

poderia ser um tanto mais cedo, mas a 
previsão da meteorologia dizia que o 
tempo no sul só estaria melhor a partir 
das 14h00. O destino era o aeroporto de 
Canela (SNCN), depois da decolagem a 
subida foi pelos corredores visuais até 
Sorocaba, para depois galgar o nível de 
voo de 28.000 pés, os 30 mil pés seria 
um esforço extra desnecessário por con-
ta do peso a bordo. Nessa hora a proa 
mantida foi a de Curitiba pela aerovia 
UA310 para em seguida ir até a posição 
OCASO, e depois prosseguir direto, em 
condições visuais, para o destino final 
do nosso voo. Canela é o aeroporto mais 
próximo de Gramado. Durante o trajeto, 
São Pedro já dava alguns sinais de mau 
humor, pelo menos os controladores 
foram atenciosos autorizando diversas 
mudanças de rota na busca de um ca-
minho menos turbulento e confortável 
para as crianças. Durante a descida, a 
constatação, Canela ainda estava sem 
condições de pouso o que nos obrigou 
a escolher o caminho para o aeroporto 
de alternativa, em Caxias do Sul (SBCX), 
que tem procedimento de pouso por 
instrumentos, afinal para lá vão várias 
empresas aéreas. Chegamos IFR voando 
a 6.000 pés e tivemos que ficar aguar-
dando pelo menos dois minutos, em ór-
bita de espera, pois um linha aérea ha-
via acabado de arremeter e uma outra 
aeronave da Gol estava seguindo para 
o pouso. A ansiedade era grande nes-

95

sa hora pensando o que fazer se Caxias 
do Sul também não permitisse o nosso 
pouso. A trabalheira seria grande. Fe-
lizmente depois de alguns momentos, 
a boa notícia que o GOL tocara o solo 
com sucesso e seguimos prontamente 
para a aproximação instrumento VOR 
DME pista 15. Na reta final, do lado de 
fora do parabrisas só a paisagem branco 
OMO, nada da pista. A descida continua 
e a 900 pés de altura, nada de alguma 
referência. Quando o avião estava a 50 
pés acima dos mínimos a dúvida come-
ça a ecoar na cabeça, talvez não desse 
para pousar. Só quando atingimos exa-
tamente o limite mínimo a 3.010 pés de 
altitude (a cem metros acima do solo) 
é que a pista surgiu na nossa frente e 
o Pilatus pode seguir para completar o 
pouso. Mais um pouco e teríamos que 
seguir para outra alternativa. Foram 
2h18m de voo, um pouco mais que o 
normal em consequência dos desvios 
feitos pelo caminho e o tempo de espe-
ra sobre Caxias do Sul. Nas anotações de 
caderneta, o consumo foi de 480 litros 
que custaram R$ 3,30 cada resultando 
num montante total de R$ 1.584,00. 
Nada mal para dez a bordo.

No dia seguinte, o tempo melhora 
o suficiente para ir buscar o Pilatus e 
levá-lo para Canela. Carona de Seneca 
de um amigo e em 15 minutos estamos 
de volta à Caxias do Sul. Tudo resolvido, 

retorno para Canela agora cada um no 
seu avião. Depois do pouso o bom é 
conferir se aquele papel com o número 
do taxi - (54) 3286 1111 - está no bolso a 
não ser que você tenha alugado um car-
ro antes. Na Localiza (Av. das Hortênsias, 
3131 ao lado da Fiat e do Hotel Vista do 
Valle), uma Meriva pode ser alugada no 
pacote de final de semana por R$ 132,00 
a diária mais 5% de taxa de serviço e 
com direito a rodar 100km ao dia. O ho-
rário para retirar e devolver os veículos é 
das 12:00 às 13:00 (alteração do horário 
- 0800 9792000). Passado os trabalhos 
do voo e pós voo, os dias seguintes são 
reservado para curtir a família em Gra-
mado.  A hospedagem foi no hotel Casa 
da Montanha (www.casadamontanha.
com.br) que fica bem no centro da ci-
dade. Estrutura de hotel de médio porte 
mas tem um spa bem montado, acade-
mia, sauna seca e piscina aquecida. No 
site é informado que um diferencial é a 
cozinha, o café da manhã é farto com di-
versos quitutes próprios da Região. Aos 
domingos é servido um brunch com 
pratos da culinária alemã e italiana. O 
restaurante La Caceria é especializado 
em carnes de caça como o javali, faisão, 
pato, cordeiro, coelho e codorna (cotia 
não). Como é membro da Associação 
dos Restaurantes da Boa lembrança, 
o cliente que escolher o Prato da Boa 
Lembrança ganha uma cerâmica pinta-

Mais que chocolates, Gramado 
é cidade de festival de cinema, 

luzes  decorativas, quatis que 
de bobos não tem nada e de 

um trem que  atrai turistas.
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da à mão. O hotel tem oito padrões de 
quartos com decoração rústica inglesa 
que vão desde apartamentos de 22m2 
até a suíte duplex com 70m2, com capa-
cidade de acomodar até 5 pessoas em 
dois quartos. E uma nota de descuido. 
Numa das saídas do quarto, foi deixado 
um laptop, na volta ele apareceu com a 
carcaça quebrada, provavelmente fruto 
de uma queda. Na conversa sobre o que 
poderia ter acontecido, a resposta nada 
agradável da equipe do hotel, dizendo 
que não sabia de nada. A cidade de Gra-
mado é conhecida por ser um destino 
de ganhar peso, mas existem outras mo-
dalidades que podem compensar esses 
deslizes gastronômicos. Numa tarde e 
dependendo da quantidade de gente 
na turma, é possível fechar um pacote 
para ficar andando de kart. O racha é di-
vertido. Dias completados com passeios 
e mais passeios em parques cuidando 
para não ser assaltado pelo muitos gua-
xinins, que espertos sabem que bolsa de 
mulher é lugar aonde se pode encontrar 
de tudo que eles precisam. Pode ser o 
chocolate, mas houve quase a certeza 
de ver um deles levando uma carteira.

Já saciados de Gramado, é hora de 
voltar para a base.  O tempo no retor-
no foi bem mais tranquilo. A decolagem 
foi às 10h30 da manhã para chegar a 
tempo do almoço em Americana aonde 
pousamos duas horas depois. O trajeto 
foi via Curitiba utilizando a aerovia UW6 
e de lá seguimos direto para Campinas 
que servia também como alternativa de 
pouso. Com o tempo bom, foi possível 

fazer uma descida já em condições vi-
suais desde os 10 mil pés permitindo o 
cancelamento do vôos por instrumen-
tos. Um desviozinho aqui ou acolá e 
por fim, o asfalto da pista de americana. 
Nas contas um consumo de 435 litros, 
e como ainda usamos o mesmo tanque 
da ida, com o litro do combustível a R$ 
3,30,  o custo total do querosene desse 
retorno somou R$ 1.470,00. Certo que 
ainda há os outros parâmetros inerentes 
do uso do Pilatus, mas mesmo assim, o 
custo por passageiro numa conta bem 
básica, se mostra ainda vantajosa até 
com relação os valores cobrados nos bi-
lhetes da aviação comercial. g

As araucárias típicas formas do 
sul. E a diversão sem precedentes  

com todo mundo sentando a bota. 
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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

Você se prepara com uma boa antecedência, revê todos os mínimos detal-
hes, checa se nada vai faltar, não esquece a bala de menta. Na fotografia de 
natureza, existem algumas situações em que você sabe que a foto vai sair, mas a hora 
do clique é rápida o suficiente para nada dar certo.Você fica à mercê de detalhes que 
estão literalmente fora do controle. Agora quando dá tudo certo, como nesta hora, 
em pleno raiar do dia, nas falésias de Trancoso, o desejo é de se tornar milhares para 
fotografar tudo. Não é bem assim, mas pode se dar um jeito com a Nikon D5100. Seu 
grande atributo é a gama de recursos de acabamento de imagem, e isso tanto para 
fotos como para vídeo em HD. É possível selecionar uma cor e deixar o resto em preto 
e branco, outro efeito faz parecer que se está fotografando miniaturas, com as bordas 
da imagens fora de foco e há o modo de visão noturna que eleva a sensibilidade que 
vai de ISO 100 a 6400 chegar até 25.600. Essa câmera com dois anos de garantia da 
Nikon BR custa na Angel R$ 3.350,00 e vem com uma lente 18-55mm. Seu monitor é 
uma tela articulada de LCD com 3” ela chega a fazer uma sequência de até 4 fotos por 
segundo ou grava vídeos de até 20 minutos.




