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São Pedro deu uma trégua depois de quase um mês de 
mau humor e limpou o céu do sudeste neste começo 
de ano. No sul foi o contrário, ninguém aguenta mais 
o sol rachando os cocos dos gaúchos, no sul da Bahia 
a quantidade de água que caiu no �nal de 2011 deixou 
baiano inconformado. Na HiGH, um mês de chuva é perda 
de tempo. Literalmente. Não é possível sair para fazer ensaios 
em voo, fotografar modelo e sequer achar um bom lugar para a 
pauta de destino. Isso mostra como, apesar de tantos recursos 
modernos, a aviação é dependente da vontade da natureza. 
Taxis aéreos deixam de voar, o cliente não gosta de ver nuvem 
cinza na janela. Escolas de pilotagem mantém os alunos no 
chão. Pelo menos eles tem a oportunidade de ver como voar 
em condições de visumento, uma hora na base do visual, 
noutra pelo instrumento, ciscando os buracos entre as nuvens, 
pode ser perigoso. Reformar a pista nesta época é um jogo de 
paciência. O asfalto não seca, a terraplanagem não acontece. 
Somos então caiçaras tecnológicos, que tem GPS, stormscope, 
previsões meteorológicas recebidas via satélite direto no painel 
do avião. Mas que antes de tudo deve aprender olhando para 
as nuvens, como está o humor do homem lá em cima antes de 
pedir a autorização para a decolagem. g

Marcio Jumpei
Editor chefe 
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Desde 1992 quando a Robinson lançou 
o R44 com quatro lugares, o fabricante 
sempre foi indagado da possibilidade 
de fazer um modelo movido à turbina. 
Talvez a sua �loso�a de projetos simples 
poderia calhar bem se tivesse disponível 
uma turbina pequena, de baixa manuten-
ção sendo o resultado, um modelo que 
atendesse aquele operador que não qui-
sesse dar um salto muito grande em ter-
mos de custos, ao passar de um R44 para 
um Bell JetRanger ou Helibras Colibri. No 
ano passado, o �nal das indagações, eis 
que fora certi�cado o R66 e como é de pra-
xe, mal fora lançado já começaram as en-
comendas para o mercado brasileiro, sen-
do que as primeiras unidades chegaram 
no segundo semestre. Na apresentação 

feita pela Audi Helicópteros, antes de en-
trar no bicho, me apresentaram o exte-
rior e os intestinos, turbina, caixa de trans-
missão. O R66 parece um R44 gordinho.  
Na verdade, ele é mais largo e muito pou-
co mais longo do que seu irmão. Possui 
um bagageiro externo de ótimo tamanho, 
com capacidade de até 136kg, graças a 
forma engenhosa de como a turbina é 
instalada, bem atrás e em ângulo, como é 
visto nos MD500/600. Segundo o fabri-
cante, o bagageiro foi projetado para que 
coubesse uma daquelas sacolas de golfe. 
O interior do R66 é muito parecido com o 

do R44, com a diferença que inseriram 
um quinto assento na parte de trás e 
são do tipo que atenuam as forças G du-
rante algum impacto. Esse assento do 
meio é um pouco menor, lembrando 
um pouco o do R22, está situado leve-
mente à frente dos demais e é recomen-
dável o seu uso por pessoas com até 
1,75m, senão a cabeça vai ficar ligeira-
mente inclinada para frente, o que pode 
gerar desconforto em vôos mais longos. 
A visibilidade é campeã como todos os 
Robinson. A nova linha da base das ja-
nelas, mais baixa que a do R44, favorece 
ainda mais a visibilidade em manobras 
como a auto-rotação. Os fones são Bose 
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Mais Robinson impossível. O painel 
e o comando em T continuam no R66. 
Na página anterior a turbina RR300. 

de ultima geração. Olhando externa-
mente dá para confundir o R44 com o 
R66, por isso, atenção redobrada na hora 
do reabastecimento, para não acontecer 
casos como o do Cirrus que caiu no Rio de 
Janeiro logo depois da decolagem, pois 
seus tanques estavam cheios de querose-
ne ao invés de gasolina. É tão parecido 
que mal dá para perceber que a torre do 
rotor principal é mais alta e é preciso ler o 
manual da aeronave para veri�car que as 
pás dos rotor de cauda são maiores e mais 
robustas. No R44 ela mede 1,46m e tem 
corda de 0,73m no R66 esses valores são 
de 1,52 e 0,76m. E em ambos o rotor prin-
cipal tem tamanho igual com 10m. Com 
um payload de 581kg e um tanque de 
73.4 galões, sobram 420kg para serem ad-
ministrados, o su�ciente para 5 passagei-
ros com biotipo normal e uns 45kg de 
bagagem. No voo de demonstração éra-
mos somente três passageiros, mas todos 
bem pesados, com um pouco menos do 
que 50% do tanque de  combustível pre-
enchido, condição um pouco longe de 
sua capacidade para julgarmos as limita-
ções de peso. Um potencial comprador 
vai querer experimentar a máquina com 
mais peso. Certi�quei-me de que o piloto 
tinha licença de instrução e pedi para 
sentar na direita, com o que concorda-
ram. Os instrumentos são todos analógi-
cos, mas existe a bordo um computador 

que registra os vôos e as anomalias. O 
que parece é que a Robinson tentou ao 
máximo manter uma uniformidade de 
painel com seus outros modelos, salvo é 
claro pela necessidade de medir os parâ-
metros da turbina. E sim, o cíclico em for-
ma de T ainda continua lá. A partida da 
Rolls-Royce 300, que o�cialmente cha-
ma-se 250-C300/A1, de 300shp, é quase 
automática, comprime-se um pequeno 
botão com a manete na posição de corte 
e esperamos o compressor da turbina 
(N1) atingir 15% de rotação. Nessa hora 
começa a injeção de combustível, a tur-
bina ganha vida e se mantém em marcha 
lenta. Espera-se dois minutos e, agora 
sim, com a manete eleva-se a rotação 
sem deixar o torque ultrapassar 40%. Se 
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Linha de frente, o R66 começa a 
conquistar seu mercado no Brasil. 

Na página ao lado uma das vantagens 
do novo Robinson, o terceiro assento na 

parte traseira da cabine.

       A NOVA MOTORIZAÇÃO GARANTE UM 
                 NOVO PERFIL AO POPULAR HELICÓPTERO

o procedimento for feito com uma uni-
dade de força auxiliar é fácil checar se 
ela foi desconectada pelo pessoal em 
solo, a tomada �ca do lado direito bem 
perto da porta. O nível de ruído na cabi-
ne é bem menor do que o de um R44. 
Do lado de fora também, o zunido é co-
mum ao de um Bell JetRanger. A gran-
deza limitante no vôo do R66 é o torque 
que deve �car abaixo de 80%, o que me 
leva a crer que o culpado seja a caixa de 
transmissão. Na decolagem pode-se 
manter 100% de motor por 4 minutos, 
conseguindo-se uma potência extra 
muito bem-vinda. Numa pesquisa do 
próprio fabricante feita junto aos seus 
clientes, foi veri�cado que muitos gosta-
riam que o R44 tivesse um pouco mais 
de potência disponível, principalmente 

para facilitar as operações em condições 
de dias quentes e em operações em 
grandes altitudes. A atitude na decola-
gem é muito parecida com o R44, ele 
gosta daquele nariz a frente e vai embo-
ra. A potência na decolagem foi uma das 
coisas que mais me impressionou, espe-
cialmente a velocidade com que ele rea-
ge a manete, embora como dito acima, 
este vôo não tinha uma condição ideal 
para testar a potência. Nós voamos a 
75% e rapidamente chegamos a veloci-
dade de cruzeiro a cerca de 115nós. O 
helicóptero apresentou um pouco de 
galope na máxima velocidade que atin-
gimos, de 120nós, mas o vôo a 100-110 
nós é tranquilo. Nesse ritmo o R66 vai 
consumir algo como 76 litros de quero-
sene por hora, acelerando um pouco 
além, a 115 nós, o consumo deve se es-
tabelecer em 85 litros por hora. Outra 
boa impressão no R66 é o planeio em 
auto-rotação. Não chegamos a fazer a 
manobra de forma real, mas simulamos 
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uma com o coletivo todo embaixo. O ro-
tor não deu sinal de disparo e o helicóp-
tero parece se negar a descer, isso de 
forma mais intensa do que um R44, que 
já tem um ótimo planeio. A razão de 
descida, feito no capricho, �ca sempre 
em torno de 1.500 pés/m. A estabilidade 
foi também incrementada com a instala-
ção de uma pequena aleta na parte de 
baixo do estabilizador vertical, esta é a 
mesma usada nos R44 com �utuadores. 
Essa característica faz com que o pouso 
seja extremamente suave, mas o piloto 
tem que se acostumar a iniciar sua apro-
ximação bem cedo. As manobras em 
efeito solo são tranquilas,  mesmo com 
vento de cauda ou no travéz do rotor. O 
toque é meio esquisito, inclinadinho, à-
lá Esquilo. O ar-condicionado, que foi li-
gado antes da decolagem, é adequado. 
Para se ter uma idéia, nosso vôo foi as 
duas da tarde com temperatura acima 
de 30ºC, e a temperatura da cabina este-
ve bastante confortável. Com um custo 
operacional direto de US$ 130,58 pela 
tabela da Robinson (sendo a reserva 
para overhaul de US$ 130,12) e custan-
do a partir de US$ 1,070 milhão, que pela 
Audi Helicópteros podem ser 80% �nan-

ciados por meio de Leasing Importação 
do Bradesco ou Itaú (e o representante 
também trabalha com Finimp – Finan-
ciamento a Importação), o R44 com pra-
zo de 12 meses para entrega, chega para 
brigar sério no segmento de entrada dos 
helicópteros monoturbinas. Um Bell Je-
tRanger novo (e é bom lembrar que o 
modelo saiu de linha) pode valer US$ 1,3 
milhão e seu custo operacional é de US$ 
553,00 a hora, o AgustaWestland SW4 sai 
por a partir de US$ 1,9 milhão e o custo 
direto operacional (tabela Agusta) é de 
US$ 361,54, um Helibras EC120 Colibri 
sai por a partir de R$ 2.379,00 e você vai 
precisar de US$ 1.200,00 a cada hora  
que voá-lo (todos esses dados de  
custos operacionais tirados do guia 
Conklin&deDecker). No Brasil já foram 
vendidos 50 e entregues quatro R66. E  
da mesma forma que aconteceu com o 
R44, a fábrica deve lançar uma série de 
variantes do seu novo  helicóptero à 
turbina. Uma que pode ser muito bem  
vinda é a Newscopter equipada com  
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Audi helicópteros
Tel.: (11) 2990 5000

www.helicopteros.com.br

ONDE ACHAR

câmeras de vídeo. A menor intensidade 
de vibrações, fruto do uso da turbina no 
lugar do motor à pistão do R44 deve faci-
litar a captação de imagens e a maior dis-
ponibilidade de potência também se 
traduz em maior segurança nos vôos pai-
rados, típicos desse tipo de missão. Se-
gundo Gualter Pizzi, da Audi Helicópte-
ros, o per�l de clientes atualmente pende 
mais para os executivos, fazendeiro e 
pro�ssionais liberais, alguns até trocaram 
seus R44 pelo R66, mas ainda é cedo para 
ver uma migração mais de�nitiva. Pizzi 
acha que apesar de alguns novos clien-
tes optarem pela escolha direta do R66, 
alguns ainda vão permanecer com o R44 
até pelo custo menos de aquisição. Ele 
acha que os dois produtos vão conviver 
em duas categorias separadamente. Sen-
do assim, é bem capaz do R66, como seu 
irmão mais velho, encontrar um vasto 
horizonte para as vendas no Brasil.  g

FICHA 
TÉCNICA

Robinson R66

Fabricante: Robinson Helicopter Co.
Preço: US$ 1.070 milhão
Motor: 1 Rolls-Royce 300 de 300shp
Capacidade: 1 piloto + 4 passageiros
Diâmetro do rotor principal: 10m
Comprimento: 12m
Capacidade do tanque: 73,6 galões
Velocidade de cruzeiro: 120 nós
Alcance máximo: 600km
Peso Vazio: 580kg
Peso máximo de decolagem: 1.224 kg
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Dois endereços em São Paulo:

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

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

No Facebook: www.facebook.com/georgevresidence

centraldereservas@georgev.com.br

Central de Reservas: 0800 773 4663

A SOFISTICAÇÃO
           MORA AQUI.
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Conforto é o que não falta. Acima a mega 
suíte Royal. Na página ao lado uma das 

opções do cardápio leva o filé de pescada 
amarela foi bemcom o vinho Santa Inés 

chileno. No mais, a praia.

A assessora garantiu, tem helipon-
to lá. Então se tem aonde pousar, 
vamos até lá. O retorno à Camburi 
foi incentivado pela abertura de um 
novo hotel butique funcionando no 
estilo soft opening, jargão muito utiliza-
do no meio gastronômico que determi-
na que o estabelecimento está traba-
lhando, geralmente para os mais 
chegados, num modo na base do mais 
ou menos e feito também para a�nar os 
serviços, checando alguns pontos da 
estrutura que possam ser melhorados. 
Também serve para fazer um caixa nes-

sa etapa de abertura e amenizar os in-
vestimentos. Portanto algumas situa-
ções devem ser relevadas, mas outras 
não. A poucos quarteirões antes da 
chegada ao Nau Royal uma suspeita co-
meça a se levantar. Não há espaço para 
um heliponto no endereço. A observa-
ção vem em meio a uma onda de suor. 
No primeiro dia de verão, o sol do meio 
dia é de rachar coco, nada de nuvem no 
céu, ironicamente, desejo de qualquer 
um caminhando naquela direção. E 
chega-se assim na recepção do Nau 
Royal, suando em bicas. Sorriso de aten-
dente, pedido de preenchimento de �-
cha de entrada que em cinco segundos 
mais parecia um lenço umedecido usa-
do. Contudo, nem a péssima situação 
que me encontrava foi o bastante para 
uma escassa pergunta se eu desejaria 
um copo d’àgua. Ainda meio titubean-
te, deu tempo para pedir para ver o 
quarto e depois fazer um reconheci-
mento da área, mas quase não houve 
tempo de avisar que antes de querer 
olhar o resto do hotel, um banho cairia 
bem e recuperaria a minha aparência 
de vazamento de torneira velha para 
algo mais digno. E o presente dos deu-
ses, no banheiro do belíssimo quarto, 
um chuveiro estilo panelão, grande, lar-
go, provedor de um bom relaxamento. 
Na bancada da pia um conjunto de 
amenities Trussardi, a marca também 
compõe a roupa de cama (lençóis de 
600 �os) e banho ajudando no restauro 
do corpo. E então, vamos então conhe-
cer o Nau Royal. Vamos dar um descon-
to ao spa, a sauna e alguns apartamen-
tos inacabados, coisas de soft opening  
e concentraremos no conceito geral. 
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Arquitetura contemporânea, linha retas, 
escola Bauhaus. Algo bem diferente do 
corriqueiro encontrado nessa região 
praiana aonde o estilo pousada rústica 
impera. O projeto, segundo Roberto 
Ibrahim, proprietário do Nau Royal, foi 
escolhido considerando a sustentabili-
dade a pleno, que fosse mais do que o 
uso de madeira certi�cada no mobiliá-
rio. A forma caixote otimizaria o espaço 
do terreno. Para isso foi atrás de Sérgio 
Coelho, um arquiteto mais acostumado 
a engenharia de fábrica, só que ao invés 
de escritórios a planta teria 15 quartos 

com 5 categorias. Racionalizando assim, 
muito dry wall foi usado, o que permitiu 
o uso de uma estrutura mais leve. Me-
nos aço, menos cimento, mais ecológi-
co. Algumas cerâmicas dos pisos e pa-
redes dos banheiros são feitas de 
material prensado e não cozido. Vigias e 
grandes janelas auxiliam na iluminação 
interna diminuindo o consumo de ele-
tricidade. O teto serve como um grande 
ralo para coletar água da chuva que tra-
tada, como também é a de torneiras e 
chuveiros (com aquecimento por ener-
gia solar), serve como água de reuso 
para ser usado posteriormente nos jar-
dins, limpeza e nas descargas. E todo 
descarte sai 100% limpo. Quebrando 
um pouco a sisudez das linhas retas da 
construção, a designer de ambientes 
Débora Aguiar lançou mão de móveis 
puxando para os anos 60 mas sem co-
res extravagantes. Tudo é levado mais 
para tons neutros, cremes e marrons. 
Aço náutico, que resiste melhor ao ata-
que da maresia foi usado na escadaria 
central. O conjunto se mostrou muito 
bem equilibrado, moderno e sem caco-
etes arquitetônicos, tudo bem comple-
mentado pelo trabalho de paisagismo 
de Marcello Bellotto que deixou o jar-
dim da piscina amplo sem ser insosso. A 

OLHO VIVO NA ESTRÉIA DE UM HOTEL COM  
            ESTILO CONTEMPORÂNEO NO LITORAL PAULISTA

área central, segundo Roberto, foi dei-
xado mais aberta permitindo a realiza-
ção de eventos como casamentos. Os 
arranjos de plantas maiores foram alo-
cadas mais para as laterais deixando 
também os três gazebos com ar mais 
intimista. Com tanta descrição, até a 
garganta �ca seca. Perguntado se havia 
algum tipo de bebida de recepção, 
questionaram se eu realmente a queria 
e retornaram com uma caipirinha de 
kiwi, a única fruta que me provoca aler-
gia. Talvez uma pergunta sobre o que 
gostaria de beber (ninguém questio-
nou se eu poderia sorver algo com ál-
cool, por exemplo) matasse o inconve-
niente. Mas vamos lá, é soft opening. 
Para compensar, eis que na conversa 
surge a chef Nathalie Saindenberg, pro-
�ssional que tem o seu próprio serviço 
de bufê em São Paulo, dá consultoria 
para restaurantes e permanece no Nau 
Royal durante a alta estação dirigindo a 
cozinha em parceria com o Chef Bran-
dão, este local do litoral de Camburi. É 
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A cozinha do Nau Royal brinca com a moder-
nidade gastronômica. Na foto maior todo o 

desenho apurado da arquitetura desse hotel.

ela quem nos explica como funciona o 
esquema do restaurante do hotel. O Nau 
Royal oferece um menu degustação às 
terças, quintas e sábados a partir das 
20h00, nos outros dias é oferecido um 
cardápio de petiscos. Isso faz que o hós-
pede saia do hotel e aproveite o circuito 
gastronômico de Camburi. Das suas pa-
nelas começam as apresentações. Um 
vinagrete de polvo super macio acom-
panhada de chips de mandioquinha (R$ 
65,00) e um talharim tailandês, sugestão 
do Chef Brandão que não estava no car-
dápio ainda, mas naquele dia estava 
sendo testado. Macarrão oriental sobá 
�ninho, parecendo cabelo de anjo, com 
molho agridoce. Uma acidez que com-
bina muito com o clima verão praiano 
do hotel. A cozinha do Nau Royal é con-
temporânea mas puxada para a cultura 

brasileira. Sempre haverá um peixe, uma 
carne e uma opção vegetariana. Pode 
ser que na sua visita seja servido um pei-
xe com crosta de castanha ou um �lé de 
frango com redução de caju acompa-
nhado de couzcouz marroquino. A carta 
de vinhos ainda estava restrita a algu-
mas sugestões, porém estava disponível 
o Ice Imperial, champanhe lançamento 
da Moët & Chandon  (R$ 280,00 a garra-
fa) feito para dias de calor e que é servi-
do com gelo. Na introdução sobre a 
culinária foi levantada a questão da ine-
xistência do heliponto e aí explicaram 
que o hotel é parceira do heliponto Ju-
quehy Baleia que �ca 12km distante. Ida 
e volta para checar o lugar e seguimos 
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para o jantar evento. Duro mesmo foi  
encontrar um lugar para fazer as fotos, 
pois segundo o chef Brandão, não po-
deríamos usar uma das mesas do res-
taurante (ou melhor, a que escolhemos 
por conta da melhor condição de luz e 
para menos atrapalhar as outras pesso-
as) pois aquela área era restrita aos hós-
pedes, esquecendo que a HiGH, também 
estava hospedada no Nau Royal. Cardá-
pio composto por uma trouxinha de le-
gumes com castanhas em ala com roli-
nhos de pescada amarela  com molho 
picante de manga na entrada, um meda-
lhão de �lé mignon com purê de batata 
e o que o chef Brandão de�niu como 
uma redução de carne. Segundo ele 
culinária moderna, mas desculpas, mais 
pareceu carne mastigada. No jantar mais 
um deslize do esquema soft opening. 
Não haviam copos na mesa. Querendo 

saber até aonde iria a estiagem �camos 
quietos sobre a situação. Nem sequer 
água foi oferecida, para piorar, numa 
mesa com cinco pessoas, sendo com-
posta pelo dono do hotel, a sua acompa-
nhante, dois gerentes da LVMH (Moët & 
Chandon) e mais esta pessoa, são trazi-
das duas taças e oferecido o Ice Imperial 
apenas para as duas primeiras pessoas. 
Talvez por uma determinação de rotina 
de trabalho, para os dois gerentes não 
fora oferecido o produto. Mas �ca a inda-
gação se Santa Glória Kalil aprovaria essa 
etiqueta à mesa. E foi por uma atitude 
generosa da gerente da Moët & Chan-
don que fui salvo da gafe em �car com a 
maior cara de bocó ou de cachorro pi-
dão. Ela sugeriu gentilmente a extensão 
da degustação do novo produto à quin-
ta pessoa sentada à mesa. Claro, isso de-
pois de uma exclamação em tom de sur-
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MELHOR ÉPOCA:
Entre maio e novembro há uma 
temporada mais seca, fora isso são 
maiores as chances de você encontrar 
um tempo encoberto. A proximidade 
com a serra propicia esse cenário.

COMO IR:
O acesso é pela Rodovia Rio-Santos, de 
São Paulo o indicado é entrar na primeira 
rotatória para Camburi e seguir pela Rua 
Olímpio Faustino até o seu final aonde 
vira-se à direita na que é a estrada de 
Camburi. A numeração da rua engana, 
vai crescendo quando deveria decrescer, 
não segue uma lógica normal, mas poucos 
metros depois você estará em frente ao hotel.

DICA DO PILOTO:
O heliponto Juquehy Baleia (23º45’38”S/
045º42’44”W) fica a 12km do Nau Royal 
e está sendo reestruturado. Terá sala vip e 
de pilotos. Além do heliponto principal para 
4 toneladas, serão feitas mais 5 spot para 
deixar a aeronave pousada. Os planos 
futuros incluem o fornecimento de gasolina, 
instalação de câmera de monitoramente 

com acesso 24h pela internet e acordo 
com empresas como a Avantto e Helimarte 
para os serviços de táxi aéreo. Para 
quem pousar lá e se hospedar no Nau 
Royal, é  oferecido uma taxa de pouso 
com desconto de R$ 250,00. Está sendo 
elaborado também o serviço de traslado.
Tel.: (11) 7792 3544 ou 
Nextel 111*96258

TARIFAS:
Nau Royal

Pacotes de 2 dias final de 
semana para casal
Suítes Superior Mar Atlântica, Superior 
Atlântica e Al Mar: R$ 1.970,00
Suítes Al Mare: R$ 2.590,00
Suíte Royal Trussardi: R$ 4.720,00

Pacotes de 5 dias Domingo 
à Sexta para casal
Suítes Superior Atlântica: R$ 2.396,00
Suítes Superior Mar Atlântica 
e Al Mar: R$ 2.659,00
Suítes Al Mare: R$ 3.496,00

Suíte Royal Trussardi: R$ 6.372,00

Diária avulsa
Suítes Superior Atlântica: R$ 887,50
Suítes Superior Mar Atlântica 
e Al Mar: R$ 985,00
Suítes Al Mare: R$ 1.295,00
Suíte Royal Trussardi: R$ 2.360,00

ENDEREÇOS:
Nau Royal
Estrada de Cambury, 1057
Tel.: (12) 3865 4486 / 3865 
4210 (horário de atendimento 
das 8h00 às 23h00)
www.nauroyal.com.br

presa por parte da funcionária do hotel, 
o velho e bom...aaaaaaaaaaaaaah é mes-
mo. Na parte �nal, o chef veio saber o 
que as pessoas estavam achando do 
menu con�ança e foi anotando de ca-
beça os pedidos das sobremesas de to-
dos, claro, com exceção de quem era da 
HiGH. Vamos então con�ar que ele sabia 
do combinado com a chef Nathalie, de 
que iríamos provar tudo o que fora foto-
grafado. E sim, veio o previsto, o sorvete 
de manjericão envolto numa crosta de 
pão integral frita. Mas o resto dos pedi-
dos vieram trocados. Ok, soft opening 
latejando na cabeça, vamos nos reco-
lher para um cochilo para então perce-
ber que no piso da unidade 11 há uma 
armadilha. No espaço entre a cama e a 
escada há um plano feito em madeira 
elevado em dois ou três centímetros, o 
su�ciente para dar aquele trupicão sem 
perdão com o dedão do pé direito. Mais 
do que a dor latejante, unha lascada, dá 

para imaginar uma pessoa de idade se 
desequilibrando e batendo com a testa 
na escada que �ca bem ao lado. Esta, de 
desenho belíssimo, mostra também um 
erro de projeto. Uma pessoa com cintu-
ra avantajada vai ter di�culdades em 
subir ao segundo andar do quarto, aon-
de em algumas unidades existe um 
ofurô. O vão de acesso é muito estreito 
e a falta de corrimão no seu lado exter-
no deixa passível a cena de um dese-
quilíbrio e queda de uma pessoa. Na 
saída, pensamentos sobre a proposta 
do soft opening do Nau Royal. Se foi fei-
to para conferir na prática o que deve 
ser ajustado, perfeito, pois aqui, mos-
trou diversos detalhes que um hóspede 
que paga R$ 1.000,00 pela diária não vai 
deixar passar despercebido, e fazer que 
o Nau Royal que com o tremendo po-
tencial que possui, não comece a sofrer 
de síndrome de Belo Antônio. Bonito 
mas não funciona. g

Turismo 2 Camburi.indd   24 15.02.12   17:18:16

Reservas e informações: 
Tel.: (35) 3438 1121 / 3438 1635 - www.wiesbaden.com.br
Rua Bem Te Vi, 459 – Monte Verde – MG

Se a lua de mel já é um momento 
especial, bem vindo ao lugar aonde 
ele se tornará inesquecível. Em meio 
as montanhas de Monte Verde, o 
clima aconchegante da Estalagem 
Wiesbaden é puro charme, encan-
tamento e o atendimento exclusivo 
que só uma pousada de pequeno 
porte pode oferecer. Do dossel ao 
café da manhã, servido sem pressa, 
da lareira ao ofurô, o romantismo 
aqui encontra os detalhes da per-
feita inspiração.

O DESTINO DA SUA VIDA
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O SEU ESTILO DE SOM
Na primeira olhada você nem imagina do que o BeoSound 8 é capaz. A plataforma da 
Bang&Olufsen dá poucas pistas além da elegância das suas linhas. Feito para reproduzir sons 
digitais com a melhor qualidade sonora, o desenho cônico das caixas de som forma elaboradas 
para eliminar ondas estacionárias que podem comprometer a reprodução da sua música 
preferida. E como tudo da marca, a qualidade estética é elevada ao seu grau máximo. Para 
deixar o BeoSound mais personalizado a Bang&Olufsen oferece o aparelho com seis opções 
de tampas de telas nas cores azul lavanda, roxo, verde, amarelo, preto e branco. Até mesmo o 
cabo de força é oferecido nas variantes preto ou branco, ambos com detalhes em alumínio.  O 
BeoSound também possui hastes �exíveis  para se adaptar ao espaço aonde será instalado, com 
elas você pendurá-lo na parede ou em algum móvel, as hastes vão dar a impressão que ele está 
�utuando a milímetros acima da superfície. O BeoSound 8 pode ser utilizado em conjunto tanto 
com aparelhos Apple como outros, estes pode meio de uma porta USB ou pela entrada de 
áudio. E tudo sendo administrado pelo controle remoto de formato exclusivo.

Preço: R$ 2.950,00

Bang&Olufsen
Rua Bela Cintra, 2122 - Tel.: (11) 3082 8277
Shopping Iguatemi SP - Tel.: (11) 3819 5770
Fashion Mall RJ - Tel.: (21) 2422 6079
www.bang-olufsen.com
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FEITO PARA GALÃS
Legacy é a nova fragrância masculina assinado pelo ator 

Patrick Dempsey (o Dr. Shepherd da série Grey’s Anatony) para 
a AVON que chega ao mercado brasileiro em edição limitada. 
O perfume combina manjericão, lavanda e toques de musgo 

de carvalho e madeiras nobres. Esta é a terceira fragrância 
assinada pelo ator na parceria com a Avon desde 2009. 

Preço sugerido R$ 70,00. 
Avon

0800-708 2866 
www.avon.com.br

ACERTANDO OS PONTEIROS
A nova coleção Omega Seamaster Planet Ocean 
ganhou um mecanismo exclusivo de movimento 
Co-Axial de calibre 9300/9301 e é o primeiro da 
marca a incorporar a função de cronógrafo. Outra 
novidade é o uso da ceriamica, mais resistente a 
riscos, nos mostradores rotativos unidirecionais. 
Como todos os Planet Ocean, os novos modelos 
tem resistência à água até 600m e são equipados 
com válvula de escape de hélio.
Preço: Preto (Crono) R$ 22.080,00 
Prata e Laranja R$ 16.640,00
Shop-in-shop Omega Joalheria Bergerson - Curitiba
Tel.:  0800 643 8999

INSPIRAÇÃO ANIMAL
O modelo MichaelKors MKS208 tem desenho 

inspirado nos olhos da coruja. A armação redonda 
feita em acetato leva detalhes em metal na ponte 

que equilibram bem o ar moderno vanguardista 
desse óculos que também combinam 

perfeitamente com essa estação.
Preço sugerido: R$ 618,00

Marchon para Óticas Diniz
Tel.:  (11) 2089 0659 
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TROCA DE NEGÓCIO 
A Nikon V1 é a nova aposta da marca entre as câmeras 

compactas que podem trocar as lentes. O desenho dela também 
impressiona, misto de vanguarda com estilo retrô. A lente 

cambiável é uma 30-110mm (3.8-5.6), o sensor é poderoso com 
10,1mp CMOS. A V1 é capaz de fazer arquivos em JPEG e RAW, 

trabalha com ISO de 100 a 3200 e faz vídeo Full HD.
Preço sugerido R$ 5.000,00

Angel Equipamentos Fotográ� cos
Tel.: (11) 3257-3498/ 3259 5450

vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

EUNUCO MODERNO
O ventilador Punkah da marca americana Fanimation, tem 
um desenho no mínimo intrigante. Trazido ao Brasil pela Gerbar 
Ventiladores, empresa que fabrica modelos de desenho vintage, 
foi projetado na ser instalado na parede e pode ter de duas a seis 
pás feitas de folha de palmeira natural ou de bambu. O movimento 
para frente e para trás das pás cria uma brisa suave e relaxante.
Preço: a partir de R$ 1.700,00
Gerbar Ventiladores
Rua Bresser, nº 1.129 – São Paulo
Tel.: (11) 2692 9740
www.gerbar.com.br

OLHAR MARCANTE
A máscara para cílios They’re Real da Bene� t é a líder de vendas da marca que dá 

curvas e volume ao cílios e ainda por cima a fórmula de longa duração não 
vai permitir borrões ou que eles ressequem. Segundo o fabricante, 

94% das clientes perceberam o aumento de comprimento 
e volume e 90% perceberam um levantamento visível.

Preço sugerido: R$ 78,00 (frasco de 8,5g)
Bene� t

Tel.: (21) 3543 5949
www.sacks.com.br
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LUXO DE TRATAMENTO
Durante o verão que mais sofre são os cabelos. As agressões com o excesso 
de sol, água do mar e piscina agora podem ser recuperados com a linha 
Tratamento Reconstrução Imediata  Glamour da Cadiveu feitos com 
micropartículas de rubi. O tratamento envolve  o Shampoo Rubi, a ampola 
Reconstrutor Imediato, o Fluido Precioso e o Cristal Líquido, pode ser 
realizado em casa ou no salão de cabeleireiro a cada 15 dias.
Preços sugeridos:
Glamour Shampoo Rubi (250 ml) : R$ 38,00
Glamour Reconstrutor Imediato Ampola (10 ml): R$ 104,00– (caixa com 10 
unidades)
Glamour Fluido Precioso (200 ml): R$ 50,00
Glamour Cristal Líquido (190 ml): R$ 50,00
Glamour Leave-in (250 ml) - Preço sugerido: R$ 37,00
Cadiveu
SAC (11) 5078.6897
www.cadiveu.com

PEÇAS DE ARTE
O toque delicado do artesão, com experiência passada 

de geração em geração, mais a escolha da qualidade 
e textura da argila mais o cuidado com a preparação 

do esmalte e todo o processo de vitri� cação foram as 
preocupações da Vietgarden quando foram buscar no 

Vietnã, os vasos que começam a comercializar no Brasil. 
As peças feitas na Região de Binh Duong, são elaboradas 

por duas famílias que atestam a originalidade dessas 
peças que são verdadeiras obras de arte. 

Preços sob consulta
Vietgarden – Vasos Vietnamitas

www.vietgarden.com.br
Tel.: (13) 3229-2122

UM PÉ NA TOSCANA
O mocassim de camurça da Crawford está inserido 

dentro da coleção verão 2012 da marca que se baseou 
no per� l de um administrador de uma vinícola, morador 

de Florença, na Região da Toscana que adora velejar 
pela costa da Itália. Esse homem apesar de tradicional 

está ligado às novas tecnologias, so� sticação e design.
Preço: R$ 299,00

Crawford
www.crawford.com.br
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      Sabemos aonde                
                                                   isso vai chegar

Da mesma forma que o  criador de uma peça de 
luxo sabe antever  sua aceitação  e  as tendên-
cias do mercado desde os primeiros estudos,  a 
Columbia Trading  sabe que  gerenciar  a   cadeia   
de negócios tão exclusivos  é  muito mais do 
que conduzir produtos de alto valor agrega-
do  do fabricante até a prateleira da loja. Dos  
acessórios pessoais as mais complexas peças do 
vestuário,   a  experiência  e o  conhecimento 
de causa  são diferenciais  de  uma equipe que  
conhece em detalhes os  processos   da im-
portação  do    produto  de  cada cliente, que 
acima de tudo, leva em conta a qualidade e a 
efi ciência  de  um  serviço  tão  especializado. 

Av. Brig. Faria Lima, 1485 – 8º andar  – 01452-002 – SP – Tel: (11) 3330 6700  – www.columbia.com.br
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Vamos seguir por uma história aonde 
dinheiro compra beleza.  O que você 
está vendo são as imagens tiradas da 
proposta dentro da nova geração de 
aviação experimental que chega ao Bra-
sil. O modelo P2008 da italiana Tecnam é 
um LSA – Light Sport Aircraft, da catego-
ria recém criada pela ANAC que promete 
colocar uma ordem num segmento que 
parecia não ter limites tanto de experi-
mentações em projetos, como nos abu-
sos de bom senso na hora de fabricar uma 
aeronave. Além de pertencer e ser conce-
bido dentro dessa nova regulamentação, 
o P2008 também representa uma nova 
fase na vida da Flyer, indústria de nome 
relacionado com os produtos da linha 
Van’s. Os modelos RV terão vida comercial 
mais difícil daqui para frente. Por lei, fora o 
novo RV12 (que a Flyer também vai trazer 
para o Brasil), os demais modelos por não 

serem LSA, deverão ser montados em sua 
maior parte pelos proprietários, o que te-
oricamente inviabiliza uma linha de mon-
tagem como estava sendo feito até então. 
Segundo Luis Cláudio, diretor da Flyer, 
ainda será permitido construir os RV do 
jeito que eles vinham fazendo por mais 
3 anos, e para o cenário seguinte, ele viu 
que os italianos tinham um mix melhor de 
produtos em seu catálogo. Por outro lado, 
coincidiu a situação da Tecnam que esta-
va em busca de um novo representante 
no Brasil e foram bater na porta da Flyer. A 
conversa sobre o P2008 começa com seu 
jeito chamativo. Olhando um pouco mais 
ele lembra um Cessna Cardinal de perna 
dura. Está lá o profundor estilo stabilator e 
as linhas bem �uidas de parabrisas e jane-
las. Essas são uma aula de desenho, os ita-
lianos souberam esconder bem a coluna 
da moldura da porta com a máscara negra 
que envolve as janelas. A mais só estão os 
montantes. Se não os tivesse a semelhan-
ça seria ainda maior. E olhe que ainda tem 
o recém lançado irmão P2010, um quadri-
place que, este sim, é bem um Cardinal re-
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O P2008 tem aparência e comporta-
mento de aeronave maior. Salientado 
ainda mais pelo acabamento externo  
e principalmente interno.

juvenescido 40 anos. O P2008 no seu aca-
bamento muito bem cuidado surpreende 
na voltinha de inspeção em torno dele. O 
conjunto de trem de pouso tem desenho 
bem mais feliz que o do antecessor P92. E 
enquanto asas e profundores são de me-
tal, a fuselagem é feita em material com-
posto. Receita para facilitar a aparência 
esguia e melhorar a aerodinâmica. Nada 
de rebites espalhados pelo corpo desse 
avião. Nas asas, até os bicos dos drenos 
de combustível estão abrigados em mini 
carenagens e posicionadas em ângulo. E 
falando nelas, a curiosidade está na parte 
frontal, o desenho recebe um chanfro no 
bordo de ataque junto a raiz. Isso permite 
um ganho de visibilidade aos ocupantes 
que é bem constatado quando se entra 
no P2008. Nessa hora, o avião não nega as 
origens, parece bem um esportivo italia-
no mesmo. Na medida, comprovado pela 
abertura das portas que passam a milíme-
tros do montante. Pelo menos é relativa-
mente fácil de entrar. A cabine é bem mais 
confortável que o do P92, são 1,20m con-
tra 16cm a menos de largura do modelo 
mais antigo, contudo é bem justo. Para 

compensar, o parabrisas super inclinado é 
grande o su�ciente para ter uma visão pri-
vilegiada do que acontece lá fora e como 
checado antes, o tal chanfro melhora bem 
a visão a 45º para cima. Já nas laterais e 
meio que para trás, o campo de visão não 
é tão generoso. As janelas são um pouco 
baixas. Mas em compensação, o interior é 
um dos mais bem acabados do mercado. 
Assentos em couro com desenho super 
ergonômico, laterais, teto e painel, tudo 
forrado em couro bem costurado e no 
exemplar das fotos, uma suíte de aviôni-
cos de dar inveja. Na lateral esquerda do 
painel uma tela de e�s Dynon Skyview de 
10” com direito a horizonte com visualiza-
ção sintética do terreno e no centro um 
completíssimo Garmim G695, rádio e o 
transponder. Na parte da direita do painel, 
a reunião dos instrumentos analógicos de 
motor, posicionamento de �apes e teclas 
de acionamento de luzes de navegação 
e farol. Você pode pensar em algo como 
US$ 14 mil para ter um painel semelhante 
no seu P2008. Curiosamente o P2008 tem 
duas saídas de ar quente para a cabine, 
inúteis aqui e que devem virar em bre-
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O painel é completo e muito bem 
estruturado. No profundor destaque para 
o enorme compensador de arfagem. 

UM TÍPICO CASO DE CONQUISTA NA PRIMEIRA, 
                         SEGUNDA OU TERCEIRA IMPRESSÃO

ve saídas de ar condicionado. Ajuste nos 
bancos, cintos passados e nada mais resta 
que colocar os quatro cilindros do Rotax 
912 ULS de 98hp para funcionar e ir para 
a pista. Nessa hora o conjunto de trem 
de pouso  mostra uma boa atuação no 
piso gramado meio que irregular do Clu-
be Céu (RJ), os freios são acionados nos 
pedais e a bequilha, esta a gente insiste 
em chamar de louca. Manete à frente e 
o Rotax a 5.000 rpm soa um tanto rouco, 
parece que a forração de cabine diminuiu 
o nível de ruído interno. Sem muito es-
forço o P2008 deixa o chão aos 44 nós e 
a régua de velocidade vai subindo para 
os 60 nós até chegar em 90 nós – já sem 
�apes - mantendo uma ascensão de 500 
pés/min, e isso com dois a bordo, numa 
tarde carioca à 30ºC e tanques pela me-
tade, com 50 litros de Avgas. Daria para 
subir com 87 nós indicados mas o ganho 
não compensa. Nivelado e mantendo 
5.200 rpm no motor, o velocímetro do 
P2008 vai seguindo até morder os 115 
nós. Lá na frente a hélice Warpdrive tripá 
de passo �xo ajustável no solo vai fazen-
do seu trabalho. Pouco antes estávamos 

FICHA 
TÉCNICA

Tecnam P2008

Fabricante: Construzioni 
Aeronautiche Tecnam srl
Preço: €99 mil
Motor: um Rotax 912 ULS2 de 98hp
Hélice: WarpDrive tripa de passo �xo
Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro
Envergadura: 8,8m
Comprimento: 6,93m
Peso vazio: 354kg
Capacidade dos tanques: 2x 55 lts
Velocidade de cruzeiro: 116 nós 
com 75% de potência
VNE: 157 nós
Alcance máximo: 690mn (1.277km)
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voando um P92 e foi clara a diferença 
de comportamento do P2008 em tur-
bulências. O novo Tecnam é mais está-
vel e nem sinal das cavalgadas caracte-
rísticas como as dos modelos Piper, que 
também usam stabilator. Os comandos 
são bem leves, esse italiano se mostra 
bem honesto. Talvez só o desenho do 
manche poderia ser levemente diferen-
te, o punho estava um pouco acima do 
ideal, o que poderia cansar o braço em 
viagens mais longas. Em perdas, apesar 
das múltiplas posições de �ape que 
podem ser escolhidas pelo comando 
elétrico, escolhemos manter o padrão 
de nada, posição de decolagem (12º) e 
todo baixado (40º), com e sem motor, 
para facilitar a comparação de reações 
do P2008. E basicamente foram as mes-
mas, nariz para cima, matando a veloci-
dade e com o manche colado você per-
cebe que o avião vai amolecendo até 
que, sem trepidações, não consegue 
voar mais e dá uma pequena queda de 
asa facilmente corrigível. As velocidades 
variaram de 47 nós a 45 nós sem mo-

tor  e �apes zero e em posição de de-
colagem e de 45 a 44 nós nas mesmas 
condições só que aplicando um pouco 
de motor. Com �ape todo em baixo, 
com ou sem motor, o P2008 teima em 
se manter voando e entra naquela ati-
tude de seguir em frente afundando 
500 pés/min a 35 ou 40 nós e com os 
ailerons ainda bem ativos. Dá tempo 
de pensar em muita coisa, sem sustos, 
nem nada. Pena que não deu para voar 
muito mais, o dia correu rápido a bor-
do desse avião que ainda se mostrou 
para lá de fácil de pousar na pista do 
Clube Céu. Motor reduzido a menos de 
2.500rpm para perder altitude, 80 nós e 
vamos descendo na base dos 500 pés/
min. O P2008 não é um avião enjoado 
para colocar no chão, é só acertar a ati-
tude dele com o nariz levemente acima 

do horizonte que o pouso sai tranquilo. 
Aproximação, toque e corrida curtinha. 
Fácil perceber que o potencial cliente 
do P2008 é um proprietário de um P92 
e que não vê vantagens em seguir para 
uma aeronave de maior massa corpórea 
como um RV9, mas deseja um modelo de 
dois lugares com acabamento e conforto 
superior. Fazer 500km com o P2008 é ba-
binha. Consumindo cerca de 20lts de ga-
solina por hora, esse avião de €99 mil, vai 
lhe pedir menos de R$ 200,00 a cada hora 
para funcionar. Se fosse um carro, bem 
que poderia ser algum tipo de compacto 
premium de alguém que já não precisa 
carregar tralhas dos �lhos a cada viagem 
e pensa em só curtir de felicidade. g
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Viajar e procurar um local aonde 
se sinta em casa. Contrassenso 
de pura verdade mas essa é a 
proposta da Milena Casquel, 
advogada por formação, quando 
abriu ao público o seu LaLaguna. 
Como ela mesmo define é uma guest 
house, hospedaria onde a grande 
diferenciação é o cuidado em receber 
o hóspede. Uma filosofia aonde 
tudo é mais personalizado, o dono 
geralmente está sempre presente a 
postos em lhe atender. Ela teve boas 
experiências com esse tipo de serviço 

fazendo as suas viagens particulares e 
achou que a casa comprada em Avaré 
(SP) no ano de 1999, na beira do lago 
de Jurumirim, serviria como base para 
um novo estilo de vida. Dela e dos 
hóspedes. A construção original com 
cinco quartos tinha grife, o projeto 
arquitetônico fora idealizado pelo 
Ricardo Julião, a decoração era do 
Sig Bergamin e lá fora o trabalho de 
paisagismo era da Maria João.  No 
terreno, entre a sede e a praia do 
lago, ainda deu para fazer mais 21 
apartamentos em bangalôs, sendo 
que atualmente estão funcionando 
apenas seis. As unidades na sede são 
nomeadas como Colors e assim são, 
coloridas, tinta pura em contraste com 
uma decoração com pé no clássico. 
Os apartamentos dos bangalôs são 
enormes, com mobiliário com estilo 

rural, e todos tem vista para a represa. 
Em ambas o aconchego é amplo 
também, ficar de bobeira numa das 
redes na varanda é o que mais se pode 
pedir. De lá, entre uma preguiça e outra, 
dá para notar o que de mais valoroso 
existe nesse destino. O silêncio chega 
a ser opulento. Nesse cenário tem 
hora que nem passarinho você ouve. 
Descansar é a melhor pedida, não 
dá para entender muito a grande TV 
chumbada na parede. Certo, há quem 
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não consiga desgrudar da telinha, 
mas a melhor imagem e programação 
é vista pela janela. O píer está logo ali 
dando chance para você sair a hora 
que quiser para um passeio de barco. 
A represa é quilométrica e se apreciar 
uma boa pescaria, não falta lugar 
bom para tirar pacus, dourados ou 
tucunarés da água.  O LaLaguna possui 
o seu barco próprio mas também 
tem acordo com a Marina Tahiti que 
fica próximo e de onde podem ser 
fechados pacotes de passeios de uma 
hora (a R$ 200,00) de lancha. Fazer 
esqui aquático ou divertir-se sendo 
rebocado numa bóia é quase que 
obrigatório para aproveitar as águas 
de Jurumirim, ainda mais se estiver 
calor. Eles estão reformando uma 
escuna para fazer passeio com grupos 
maiores. Dá para relaxar na beira da 
água e ver o tempo passar. Do lago 
para a cozinha do LaLaguna. Uma das 
coisas que levaram a Milena a fazer 
o seu hotel era a sua vocação em 

receber convidados. Isso ela agregou 
na rotina do seu negócio e bota a mão 
na massa, literalmente.  Foi ela quem 
estava ao lado da mesa anotando os 
pedidos e não é surpresa vê-la dando 
duro em torno das panelas. Ela e a 
mãe. E come-se bem no LaLaguna, o 
estilo do cardápio é contemporâneo 
misturado com o caipira. Exemplos 
nos pratos, uma entrada de salada de 
folhas, todas vindas da horta ao lado, 
com queijo brie, presunto parma 
e molho de ervas (R$ 18,90), nas 
incursões principais uma massa fresca 

O passeio de barco na represa de Jurumirim 
é obrigatório. (Vestido estampado Fernanda 
Kujawski R$ 198,00). Na sede do LaLaguna 

os quartos em cores vibrantes. 
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      SEJA BEM VINDO, LEMA GERAL DE UM 
                                    HOTEL QUE É A CARA DA DONA

A gastronomia é, segundo a proprietária 
do hotel, mistura tendências contempo-
râneas com estilo caipira. Na beira da 

piscinaa blusa Armazém com detalhes em 
canutilhos - R$ 198,90.

de manjericão e molho vermelho 
cozido durante 5 horas. Albahaca 
(R$ 49,90) é o nome da delícia. O 
molho de tomates frescos não tem 
um traço de acidez e o manjericão 
sobe na boca. A opção foi um risoto 
usando arroz normal agulhinha com 
mostarda de dijon fazendo ala com 
um filé ao molho chaüsser, feito com 
tomates pelados e cogumelos. No 
risoto, o queijo parmesão meio que 
inibiu qualquer tentativa da mostarda 
em se destacar demais. E se você está 
na dúvida aonde está o lado caipira 
dessas receitas, a dona da casa diz 
que está nas essências, no tempero. 
Mais ou menos como diferenciar o 
gosto do frango de granja com a da 
galinha caipira, é um pouco por aí. 
O restaurante é aberto ao público, 
Avaré não tem muita opção tanto de 
gastronomia como de lazer. Sendo 
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assim torna-se um bom endereço para 
uma opção de jantar mais romântico 
ou até para receber gente que vem 
de fora por conta dos eventos.  São 
muitos, principalmente os voltados ao 
agronegócio. Anualmente há diversas 
mostras de gado nelore ou cavalos 
quarto de milha. A cidade possui um 
bom parque de exposições e a posição 
centrada no estado facilita a vinda 
tanto de quem é da capital, quanto do 
resto do interior, ou de outros estados 
produtores como o Mato Grosso do 
Sul e o Paraná. Portanto, o LaLaguna 
acaba recebendo esse público por 
oferecer algo que está bem alinhado 
com o estilão rural. Mais uma vez, 
fazendo você se sentir em casa. Sua 
localização também estimula a vinda 
ao LaLaguna pelo ar. No terreno há 
uma área suficientemente grande 
para que você chegue de helicóptero. 

Muita gente faz esse uso até para 
simplesmente chegar, degustar uma 
refeição e ir embora. Outros gostam 
de desfrutar um tempo extra. O 
aeroporto também fica perto, cerca de 
11km, mas sem trânsito. Combinando, 
o pessoal do hotel faz o serviço de 
traslado de e para o aeroporto. Se 
você tiver um hidroavião a coisa 
fica mais fácil. Dá até para usar uma 
rampa de concreto para tirar sua 
aeronave da água e colocá-lo aonde 
geralmente fica guardado o barco do 
hotel. Imagine o que é sair para dar 
um passeio sobre a represa, amerrissar 
em algum lugar, fisgar algum peixe 
e trazê-lo para que seja preparado 
no LaLaguna. Totalmente plausível. 
O ritmo descanso e mesa pode ser 
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MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
O centro do estado paulista tem 
meteorologia favorável ao longo do 
ano. Não há muitos mistérios na hora da 
escolha da época para fazer a visita ao 
LaLaguna. Talvez o período dos eventos 
de negócios possa servir de motivo.

COMO IR:
Todas as estradas usadas para chegar 
ao LaLaguna estão em bom estado. A 
via principal é a Castelo Branco e a João 
Mellão liga o hotel ao sul do estado.

DICA DO PILOTO:
O aeroporto de Avaré (SDRR 23º05’35”S/
048º59’03”W) tem pista de 1480m 
é administrada pelo DAESP e está em 
reforma. Estão alargando a pista dos 
26 para 30m e refazendo o pátio que 
vai comportar até duas aeronaves do 
porte de um Fokker 100. Portanto apesar 
de ter balizamento enquanto estiver 
em obras a operação é visual diurna. 
Pelo mesmo motivo está ocorrendo 
restrição de operações entre as 09h00 
até às 17h00. Um prévio contato é 
necessário. Os telefones são (14) 9790 
0326 e 9788 4074. No local há 
abastecimento de gasolina (R$ 4,40 
o litro) e querosene (R$ 5,00 o litro).
Coordenadas da área no 

Lalaguna para helicóptero 
23º 14’ 111’S / 048º 57’ 950’’W

TARIFAS:
LaLaguna
Quarto casal com café: R$ 789,00
Bangalôs com café: R$ 869,00

Marina Tahiti
Passeio de lancha: R$ 200,00 (1 hora)

ENDEREÇO:
LaLaguna
Rod. João Mellão, KM 273,5
Tel.: (14) 3768 6252 / 3731 7343
www.lalaguna.com.br

Marina Taiti
Tel.: (14) 3731 9128
www.marinatahiti.com.br

CRÉDITOS:
Armazém
Tel.: (11) 3845 8601

Fernanda Kujawski
Tel.: (11) 3073 1183

Riachuelo
Tel.: 0800 701 4342

quebrado pedindo uma massagem. 
O serviço é terceirizado e combina 
completamente com o ambiente. 
Uma boa sugestão para um feriado 
prolongado. Há quem fique um mês 
inteiro, provavelmente por conta 
do tão citado jeito acolhedor do 
LaLaguna. A sala de leitura principal 
tem cara de sala de casa, um suco 
de amora com abacaxi feito na hora, 
o bom livro e tudo fica mais perfeito 
ainda. Esse jeito meio que todo mundo 
te conhece parece até contagiar 
os bichos do lugar. Tem sagui que 
deixou o medo do homem faz tempo 
e sabe o quanto você pode se tornar 
o digno fornecedor do lanche da 
tarde. O macaco está certo. A arara 
fica puxando conversa se você sai do 
lado dela e o pônei é mais manso que 
os da musiquinha do comercial. Ô de 
casa, esses bichos também vão fazer 
por merecer a sua atenção. Da mesma 
forma que o pessoal do hotel, vão 
retribuir com simpatia. g
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Ele chega se desculpando do atraso 
por conta do trânsito paulistano. De 
cara quebra a imagem de personalida-
de tímida e pouco falante que de certa 
forma foi construída numa maior atuação 
nos bastidores da maior companhia aérea 
do Hemisfério Sul. Marco Antônio Bolog-
na está de volta à presidência da TAM S/A 
e será um dos braços fortes da nova LA-
TAM, grupo formado da fusão da chilena 
LAN com a TAM. Na ponta do lápis mostra 
os porquês dessa nova fase das empresas, 
como isso pode in�uenciar na vida do seu 
passageiro e o que acha dos planejamentos 
para a infraestrutura aeroportuária do pais.

HiGH - Vamos fazer um cronograma da 
sua carreira na TAM?
Bologna - Março de 2001 entrei na TAM 
para ser o vice presidente �nanceiro do 
Rolim como presidente. Então �quei como 
�nanceiro até �nal de 2003, em 2004 assumi 
a presidência das linhas aéreas até 2007. Aí 
em 2008 �quei como conselheiro do grupo 
e conselheiro da aviação executiva também, 
depois em 2009 eu acumulei a presidência 
da aviação executiva até março de 2010. E a 
partir de �nal de março de 2010 eu assumi 
a presidência da TAM S/A. Então hoje estou 
como conselheiro e presidente da TAM S/A, 
conselheiro da aviação executiva e também 
conselheiro do Museu TAM em São Carlos. 

HiGH - Apesar de continuar como conse-
lheiro nos anos seguintes do acidente do 
Airbus em 2007, esteve um tempo afasta-
do da TAM, retornou como diretor da TAM 
Executiva e agora retoma o cargo de presi-
dente na companhia aérea. Isso foi alguma 
estratégia pessoal de carreira?
Bologna - Em primeiro, eu nunca deixei a 
TAM, são 10 anos como executivo por indi-
cação da família Amaro e até constituição 
da LATAM, estou como presidente da hol-
ding controladora. Então eu permaneço 
onde eu estou, não muda nada, eu conti-
nuo como presidente CEO da TAM S/A. O 
que está mudando é o que acontece em 
baixo. Tem duas unidades de negócios que 
estão na árvore das operações aéreas que 
estão virando negócios independentes. 
A TAM viagens e a carga. A TAM Viagens 
passa a ser uma unidade independente 
respondendo diretamente a TAM S/A. A 
TAM Cargo, dado que a LAN possui uma 
operação cargueira muito forte, passa a se 
reportar para o lado de lá por causa da si-
nergia e logística dessa operação. A gente 
vai separar por unidades de negócio, o que 
é domestico e o que é internacional. A LAN 
por sua vez, estará estruturada da mesma  
maneira, ela terá um foco direcionado ao 
mercado domestico hispânico, que aí ela 
tem operações no Chile, no Peru, no Equa-
dor e na Colômbia. E como nós temos dois 
focos um aqui e outro no Paraguai a gente 
com isso a gente cobre todas as geogra-
�as na America do Sul. E cada um desses 
mercados terá um foco de gestão para 
olhar o tráfego intra-países. Para o merca-
do internacional é onde ocorre a grande 
sinergia entre a LAM e a TAM. Eles operan-
do a parte do Pací�co olhando para a Cos-
ta Oeste Americana, as alimentações dos 
mercado hispânicos na porta da Espanha 
e nós olhando o mercado do Atlântico, de 
África, muito mais a Costa Leste America-
na e o mercado Europeu. Então o Ignácio 
Cueto e eu vamos conduzir os negócios 
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internacional a quatro mãos. Ou seja não 
é uma volta, com a mesma característica 
da presidência de uma TAM Linhas Aéreas 
que tinha tudo. Aqui a gente estima mais 
US$ 120 milhões de sinergia anual, o que 
somará um tanto de US$ 400 milhões de 
sinergia anual no grupo. Aí você fala o que 
é a mudança, se você pegar na história e 
ver de 2001 até 2011, você vê a trajetória 
de duas empresas parceiras chamadas 
LAN e TAM, que desde o �nal da década de 
90 se falam, cuja as famílias Amaro e Cueto 
criaram relacionamento, que foi inclusive, 
um relacionamento semeado pelo próprio 
comandante Rolim. Então desde lá a gente 
conversava para fazer algo em conjunto.

HiGH –  Isso foi uma iniciativa que vinha 
desde o tempo do Rolim?
Bologna - Desde o Rolim. Quem  inven-
tou a palavra LATAM foi o Rolim. Porque 
era LAN mais TAM e �cava LanTam e ele 
falava LaTam, que era a TAM em espanhol. 
Muita gente acha que é de Latin American 
e não tem disso. Muito bem, então a traje-
tória da LAN na última década é de cres-
cimento, baseada muito num processo 
de aquisição aonde ela saiu do Chile. Em 

2005 ela investiu na Argentina, ela foi para 
o Peru em 2004, foi esse ano para a Colôm-
bia, ela foi expandindo na região hispânica 
e manteve a operação de carga indepen-
dente como uma grande força. Eles de-
tém hoje 40% do movimento de carga da 
região latino americana. Ela como compa-
nhia aérea é a segunda maior do mundo 
depois da Lufthansa cargo, isso tirando a 
Fedex, UPS. E a TAM  desde 2001, quando 
infelizmente o Cmte Rolim nos deixou, 
vem num crescimento olhando muito o 
mercado doméstico brasileiro aonde  ha-
via três companhias doentes, Varig, Vasp 
e Transbrasil. Então a gente cresceu em 
cima de um mercado brasileiro que cres-
ce e da ine�ciência da concorrência, que 
nos levou a �car em 2003 nos tomamos 
a liderança do mercado doméstico e a 
partir de 2005, a gente cresce no mercado 
internacional pela própria queda da Varig. 
Com isso, são duas empresas que tiveram 
trajetórias de crescimento semelhante, 
busca de e�ciência, de produtividade e 
de valorização de mercado de capitais. 
Quando chegou aqui em 2010, a gente vê 
o quanto tempo que as famílias Amaro e 
Cueto se conversam, desde o �nal da dé-
cada de 90. Não foi uma coisa de agora. 
Foi ao longo de dez anos que vem se dis-
cutindo. Como o momento da aviação é 
um mercado em consolidação, você olha 
a Europa, tudo se consolidando, a Air Fran-
ce com a KLM, a Alitalia, a Lufthansa com 

a Swiss, uma Áustria, uma British com Ibé-
ria se consolidando lá fora, um mercado 
americano também passou a barreira de 
discussão com os sindicatos. Teve a Nor-
theast, foi o primeiro passo com a Delta, 
depois teve United com Continental, teve 
essa ebulição correndo no mercado de lá 
e depois teve um passo na America do 
Sul com a Avianca com a Taca.  Um dia a 
gente vem conversando um com o outro 
e falamos como é que vamos fazer agora 
a nova década da nossa história? A única 
maneira que a gente tem de concorrer, e 
lembrando que ao longo desse período 
a aviação mundial vem desregulando, ou 
seja, não tem mais controle de preço, de 
ofertas, de controle bilateral, tudo livre, 
voa quem quiser, quando quiser, acabou 
aquela história de companhia aérea de 
bandeira, segurança nacional na aviação 
comercial. Então perguntamos qual era 
a palavra chave para a próxima década, 
e essa é escala. Isso signi�ca tamanho de 
frota, então quando você soma a Tam 
com a Lan você passa a ser quase 300 avi-
ões com mais 250 ordens de aviões colo-
cadas até 2020. 

HiGH - Então dentro dessa história, por 
que a direção deste negócio está vindo do 
Chile para o Brasil e não é a Tam que está 
como gestora principal.
Bologna - Tem que perguntar quanto 
valem a TAM e a Lan. Dado o número que 
cada companhia tem, o que é público, 
você chega na TAM em US$ 3 bilhões. Se �-
zer o mesmo exercício na Lan ela vale US$ 
8 bilhões. A gente está criando um grupo 
de US$ 11 bilhões e que estará entre três 
maiores lucros por valor de mercado. A 
Lufthansa vale US$ 6 bilhões. E você per-
gunta porque tem valores tão diferentes 
sabendo que a TAM tem 156 aviões e eles 
tem 110 aviões. Chama-se rentabilidade, a 
Lan é mais rentável que nós. Ela tem uma 

A parceria que vai mudar o mercado 
das companhias aéreas na América do 
Sul, terá essa cara.
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operação cargueira com cerca de 40% do 
mercado. A carga dá para a Lan um piso de 
rentabilidade e estabilidade  extremamen-
te interessante. Segunda característica, na 
Lan a carga é 30%  do negócio na TAM é 
9% do negócio. 

HiGH - Agora com a tendência de cresci-
mento da TAM , ela que é a maior empresa 
aérea do hemisfério sul, não há uma ten-
dência dessa parte da carga crescer e �car 
maior que a Lan?
Bologna - Tem sim. Vamos antecipar, vou 
dizer o porque a gente faz negócio olhan-
do para frente. Segunda característica de 
rentabilidade é a de dominância de mer-
cado, a Lan opera em mercados aonde 
tem baixos números de players. O Brasil 
pela sua dimensão tem um mercado mui-
to mais competitivo. A terceira caracterís-
tica é de um ambiente benigno, o Chile 
é muito mais  interessante do ponto de 
vista tributário e de custos do que o Brasil. 
Por exemplo, os encargos trabalhistas na 
TAM custam sob folha, 38% na Lan custa 
3,5%. O imposto de renda, nós temos uma 
carga tributária de 34% eles tem uma de 
17%. Qualquer investimentos em bens de 
capital no Chile, deprecia em 5 anos e nós 
em 25 anos. Eles tem dois impostos, o IVA 
e o Imposto de renda. Aqui é incontável. 
A razão pela qual a sede da controladora 
ter ido para o Chile foi essa.

HiGH - Numa futura compra de um avião, 
é tudo feito por lá.
Bologna - É tudo feito por lá e faz um sub 
leasing para cá. O custo de um levanta-
mento de capital no Chile é em media 2 a 
2,5% mais baixo ao ano que aqui. Segunda 
pergunta, sobre o potencial de crescimen-
to da carga aqui no Brasil. Sim, é bem maior, 
por isso  nós �zemos a fusão oferecendo 
aos acionista de Lan o seguinte. Se você 
sair de Lan para LATAM, você sai sem prê-
mio, se o acionista de TAM sai para LATAM, 
que é uma permuta de ações, você sai com 
42% de prêmio. Então os acionistas desse 
negócio menos rentável estarão ganhan-
do na data 1 do negócio, uma valorização 
patrimonial de 42% de uma vez.  Isso vem 
porque o potencial do Brasil é muito maior, 
então estamos antecipando uma valoriza-
ção e eu lhe pergunto, quanto tempo leva-
ríamos para valorizar a TAM em 42% ? 

HiGH - Isso tudo veio da cabeça do Rolim?
Bologna - Não, a estrutura �nanceira não, 
mas a fusão sim. Ele sempre dizia que a 
única maneira de competir num cenário 
de céus abertos é tendo uma grande em-
presa sulamericana.

HiGH - E ele já via que a Tam iria demorar 
mais tempo apesar do crescimento do 
mercado.
Bologna - Ele via que o mercado iria 

abrir e que nós inexoravelmente tería-
mos que buscar escala. E ao invés de se 
juntar com um americano, inglês ou ale-
mão, seria mais fácil culturalmente, mui-
to mais valoroso em função da Região...

HiGH - E da proximidade das famílias, 
também.
Bologna - Exatamente, da proximidade 
da convergências de crenças. Bom, então 
essa governância vai para um conselho de 
administração aonde a presidência é do 
Mauricio Amaro e a Maria Cláudia (�lhos 
do Rolim) também é conselheira, dois ele-
mentos da família Cueto participam, dan-
do um total de 4 conselheiros. Tem o CEO 
da Lan que é o Ignácio Cueto, que hoje é 
vice presidente de operações, eu �co na 
TAM e o CEO da Holding controladora é o 
Henrique Cueto que é o atual CEO da Lan. 
E aí uma outra diferença, ele apesar de ser 
Cueto ele também é executivo. Na TAM, o 
Mauricio é acionista mas não é executivo 
por opção própria. Se ele quisesse poderia 
estar aqui sentado no meu lugar. 

HiGH - O Mauricio sempre falou que essa 
não era a praia dele.

Tempos difíceis. A coletiva logo após o 
acidente do Airbus em São Paulo. Por um 
período o executivo deixou a linha de fren-
te da TAM para atuar como conselheiro.
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Bologna - Sim, ele sempre falou que isso 
não era o que ele queria fazer. Então o Hen-
rique Cueto poderia não ser o presidente 
da Lan e poderia ter feito uma pro�ssiona-
lização, mas foi uma coisa que ele não quis.
 
HiGH - Como serão os reportes de um para 
o outro?
Bologna - Por comitê, diário. Aviação é 
24/7, então a gente tem uma �loso�a, 
tanto os Cueto quanto os Amaro, e eu sou 
testemunha disso por estar vivenciando 
toda essa fusão com eles e estar com os 
Amaro há 10 anos. Na verdade, com o Ro-
lim  o meu relacionamento pessoal com 
ele é de 20 anos, a gente sempre brincava 
que quem tem chefe é índio. Então na ver-
dade isso é um comitê executivo, mais ou 
menos uns 12 comitês ao ano. E tudo com 
uma prestação de contas. 

HiGH - O senhor mostrou o mapa da 
América do Sul, com a atuação das duas 
empresas. A TAM também tem uma parti-
cipação na TRIP...
Bologna - Nós temos uma intenção de 
participação de ter, depende....

HiGH - Depende do Caprioli?
Bologna - Não, depende dos estudos. Nós 
temos um code share com a TRIP desde 
2004. Naquela época nós tínhamos com a 
própria Pantanal, tinha a Passaredo, a Total, 
a TRIP e com a NHT foi mais recentemente. 
Depois as parcerias foram se mostrando tão 
boas que acabamos comprando a Pantanal 
e hoje temos a parceria com a NHT no mer-
cado do sul e com a TRIP. Então na medida 
que esse mercado veio crescendo, e a TRIP 
tem uma total vocação com esse mercado, 
sendo muito e�ciente com mais de 40 avi-
ões entre ATR e Embraer, nós falamos para 
ampliar esse code share. Primeiro necessi-
tava com que a TRIP tivesse uma platafor-
ma tecnológica que permitisse um acordo 
de compartilhamento baseados em venda 
livre. Eles investiram em tecnologia Sabre 
e �zeram a mudança em agosto de 2011. 
Então, quando anunciamos em 2010 esse 
aumento de code share, dissemos que de-
pendendo da extensão das integrações de 

malha, a TAM  teria o interesse de adquirir 
até  31% da TRIP. Fizemos uma diligência 
na TRIP e anunciamos no mercado como 
100% satisfatório e confeccionamos um 
plano de negócios para a próxima década, 
para avaliar e chegar a um preço desses 
31%. Estamos então nesta última fase em 
que a gente deverá anunciar assim que 
terminarmos os estudos, e não tem prazo 
para isso, até porque você teve muitas mu-
danças de mercado nesses últimos meses. 

HiGH - Agora, independente disso, soman-
do as operações de TAM, Lan e TRIP não 
estamos fazendo um Open Sky genérico? 
Você disse no começo que seria interes-
sante o mercado realmente se abrir. Pois o 
governo brasileiro sempre foi contra isso.
Bologna - Você está falando da cabo-
tagem, o Open Sky foi o governo quem 
provocou. Quem decretou a livre deter-
minação para  mercado americano e eu-
ropeu a partir de 2016  foi o ministro da 
defesa, o Nelson Jobim. E nós não querí-
amos, ele mandou fazer. Então mandou 
liberar, a única coisa que ele fez foi dar 5 
anos para a gente se adaptar. Isso tem a 
ver com os vôos de e para o Brasil não 
com os vôos intrabrasil, esses vão entrar 
na cabotagem e isso nunca foi aberta às 
companhias estrangeiras e não vai ser. 

HiGH - Mas o passageiro da LATAM  vai ter 
um livre acesso a malha de rotas...
Bologna - Como tem hoje no code sha-
re com a Lufthansa,  você pode pegar um 
avião da TRIP em Coari, chega  no aeroporto 
de Guarulhos e pega um avião da Lufthan-
sa, ou um da Air Canada ou de quem for da 
Star Alliance. Sempre os mercados estão 
sendo olhados por manutenção da cabota-
gem e aqui, no nosso mercado a gente di-
vide em dois, o mercado de alta densidade 
que cabe um avião maior que 120 lugares 
que a gente começa com o A319 e tem  o 
mercado de menor densidade aonde está 
operando o Embraer e o ATR. Esse outro é 
aonde a TRIP opera. Que decisão a TAM ti-
nha, ou fazer uma outra companhia aérea 
regional ou fazer um acordo com quem já é 
rentável. E fomos para segunda alternativa.

Pragmatismo nos gráficos reflete a con-
versa. É tudo muito bem esquematizado. 

Vínculo direto com a sua formação no 
mercado financeiro.
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HiGH - Não era viável transformar a Pantanal?
Bologna - A gente mexeu na malha da 
Pantanal, e não é que seja inviável, a gen-
te não quer ter complexidade de frota. E 
para você ter uma frota, pelos estudos que 
a gente fez, para ter uma frota  que desse 
escalabilidade com avião menor que 122 
assentos, precisava ter pelo menos 30. 

HiGH - Com todo esse processo de LA-
TAM foi especulado no mercado a aber-
tura de um HUB no nordeste que poderia 
ser bom não só para o passageiro brasilei-
ro mas para o chileno.
Bologna - Quando você olha a geogra�a 
da America do sul, você tem um primeiro 
movimento quando a gente olha o Brasil. 
Existia uma alta concentração de vôos na 
Região sul-sudeste, por uma  questão co-
mercial econômica. Nos últimos 8 anos, a 
partir do governo Lula, quando começou a 
ter todo esse boom de crescimento depois 
dos anos de 2001 e 2002, a partir daí o Bra-
sil teve altas taxas de crescimento, de PIB e 
de uma descentralização do crescimento. 
No nordeste tem uma segunda  dinâmica 
que foi o crescimento de renda. Nunca um 
governo brasileiro fez tamanha inclusão so-
cial na história do Brasil. De 1.500 quando foi 
descoberto até hoje, gostem ou não, quem 
foi ouvir isso, o cara que fez as maiores es-
tatísticas de inclusão social de renda, de di-
minuição de taxa de pobreza chama-se Luiz 
Inácio Lula da Silva. Com várias medidas e o 
pragmatismo dele, o Brasil se colocou  entre 
as maiores economias mundiais e seguiu 
certos princípios o que deixou o pais como 
um dos mais blindados para as crises que aí 
estão. Quando muda essa dinâmica, salário 
mínimo a US$ 300,00 você se lembra quan-
do perseguiam um salário mínimo de US$ 
100,00 , a disponibilidade de crédito que o 
pais teve. Em 2002 o volume de crédito que 
o pais tinha era o equivalente o que hoje só 
o Banco do Brasil dispõe. Então isso mais a 
possibilidade de comprar a passagem em 
36 vezes, criou uma dinâmica interessante 
que foi a migração do ônibus para o avião. 
Então hoje não existe qualquer destino 
acima de 700km que seja mais barato ir de 
ônibus do que de avião. O que levou ao pre-

enchimento das infraestruturas existentes, e 
aí a gente vai para o gargalo. Congonhas foi 
ocupado, Guarulhos foi ocupado, Galeão foi 
ocupado, Con�ns que era às moscas. Com 
a economia descentralizando foi criando 
naturalmente, e não é a LaTAM que vai criar 
HUB nenhum, é a economia, o tráfego de 
negócios que começou a criar novos pólos 
de desenvolvimento no pais criando vôos 
overhub vôos intraregiões. 

HiGH - Mas qual é o local para fazer esse hub?
Bologna - Não temos ainda um local. 
Obviamente é Salvador, Recife, agora tem 
despontando São Gonçalo do Amarante 
(Natal) e Fortaleza. É por aí. 

HiGH - O passageiro da Lan Peru, viria com 
um avião menor para por exemplo, Recife, 
e depois seguiria numa aeronave maior?
Bologna - A gente nunca vai eliminar o 
tráfego direto, você tem  volume  de toda 
a região hispânica para dois grande pólos, 
muito focado em Madri e no mercado de 
Miami e Los Angeles, aonde está a colônia 
hispânica. Então  esses vôos vão continuar, 
mas você vai ter outras vantagens, como 
conectar por exemplo, saindo de Santiago 
para Madri e de lá para Frankfurt. Amanhã 

ele pode sair de Santiago ir para São Paulo 
e depois para Frankfurt. Vai depender das 
vantagens da conexão, essa é a vantagem 
da LATAM, a gente  levar alguém de uma 
região de uma maneira mais rápida.

HiGH – Já foi noticiado que a TAM não se 
interessa nessas concessões de aeropor-
tos, mas há interesse por terminais. Essa 
é a forma que a gente vai encontrar no 
futuro? Um aeroporto privado com termi-
nais de companhias aéreas?
Bologna - O governo teve que decidir por 
esse modelo. Existe o gargalo de infraestru-
tura e o maior no Brasil será movimentação 
urbana, não tem metrô, civilidade. Mas eu 
sempre digo que na Copa �que tranquilo, 
vai dar para pousar avião, vai ter estádio. 
O duro será chegar do aeroporto até o 
estádio. Vai estar lá o Itaquerão prontinho, 
Maracanã tudo bacana, vai ter terminal de 
passageiro em Guarulhos e vai ter feriado. 
Na infraestrutura aeroportuária o governo 
foi para a concessão privada baseada em 
competitividade entre aeroportos, ou seja 
nenhum concessionário  poderá ser dono 
de vários aeroportos para ter concorrência 
entre eles, e foi para o modelo de conces-
são onerosa. Quem vai levar o aeroporto 
será quem pagar mais pela outorga, não é 
um modelo de quem der a menor tarifa. 

HiGH - E estão aumentando o preço da 
outorga.
Bologna - Pois é, a outorga será cara, mas 
isso pressupõe que terá um controlador 
da tarifa operacionais, que são as taxas 
de embarque, armazenamento, pouso e 
decolagem etc. E existe um regime de cor-
reção baseada na in�ação como está hoje 
publicado. E o que nós do setor temos que 
fazer no momento é um fortalecimento da 
ANAC. Ela  tem que ter independência, for-
ça para poder controlar as tarifas. Se não, 
quanto mais o cara pagar ele vai querer fa-
zer uma pressão nas tarifas. Em Guarulhos 
os cara vai ter que pagar R$ 3 bilhões de 
outorga e fazer R$ 3 bilhões de investimen-
tos. E o governo disse mais, companhias 
aéreas não podem estar no consórcio mais 
de que 1%. São Gonçalo do Amarante foi 
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NA MEDIDA DO

SEU DESEJO
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Uma moda moderna mas conce-
bida como nos tempos da sua avó, 
quando eram moldadas para cada 
indivíduo. A escolha da cor, tecido, 
acabamento é feito individualmente 
e cada peça é feita por apenas um 
pro�ssional  do começo ao �m. Essa 
é a proposta da Atelier 48 das sócias 
Nina Giacomini e Dani Palma. O 48 
vem do DDD de Florianópolis aonde 
�ca o ateliê que atende somente com 
hora marcada. No site é possível ver o 
book das fotos que vai auxiliar a cliente 
no modelo que irá pedir. De qualquer 
forma o Atelie 48 trabalha com uma 
moda despojada, com um leve toque 
pariano, mas que bem trabalhado 
pode ser usado dentro de um concei-
to totalmente urbano.

VESTIDO LONGO, MODELO 
NADADOR EM VISCOLYCRA 
FLAMÊ - EQUILIBRIO - R$ 180,00 

FOTOS: MIGUEL COSTA JR.
MODELO: MALANA (ELITE MODELS)

MAKE & HAIR: RAFAEL GUAPIANO
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modamoda
VESTIDO JUSTIDINHO EM VISCOLYCRA 
ELASTICIDADE (R$ 80,00)  E CAPA EM 
MALHA DEVORÊ  VOADORES – R$ 198,00
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VESTIDO LONGO FLUÍDO EM VISCOLYCRA 
COM APLICAÇÃO DE RENDA NAS COSTAS 
BALANGANDÃ – R$ 200,00 
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VESTIDO DE PAETÊ 
CARNAVALIDADES - R$ 290,00

moda
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VESTIDO EM ALGODÃO 
ORGÂNICO  REFLEXO - R$ 190,00

• ATELIER 48
WWW.ATELIER48.COM.BR

ONDEACHAR
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       TUDO SOB 
CONTROLE
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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

       TUDO SOB 
CONTROLE
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O Honda Civic chega a sua nona ge-
ração querendo voltar a liderança 
entre os sedãs médios. Ele já foi líder 
nesse mercado durante anos, até ser 
desbancado pelo Toyota Corolla que ofe-
recia mais porta malas, a mesma fama de 
inquebrável e mantinha uma economia de 
Biafra na hora de consumir o combustível. 
O Civic desde que se tornou New Civic e 
adotou motorização �ex começara a levar 
a fama de beberrão. O novo modelo, que 
deixou o pre�xo New para trás, foi traba-
lhado pela Honda para voltar a ser exemplo 
de economia, tanto que se no visual as mu-
danças foram sutis, na parte mecânica, os 
trabalhos foram mais profundos. O motor 
1.8 16V entrega 140/139cv (álcool/gasolina) 
e torque de 17,7/17,5 kgf.m a 4.500 rpm, nú-
meros semelhantes da versão anterior mas 
nesta, o motor trabalha melhor graças aos 

dutos de admissão que foram refeitos, ao 
novo mapeamento do controle de válvulas 
e um re�namento nas partes móveis inter-
nas a�m de diminuir o atrito e a consequen-
te perda de energia, o motor então respira 
melhor. A Honda também deixou o motor 
do Civic trabalhando em giros mais baixos, 
a marcha lenta desceu algumas rpm como 
também o ritmo em determinadas velo-
cidades, a 120km/h por exemplo, o conta-
giros indicou 2.200 rpm. E na busca pela 
maior economia o Civic tem o tal do siste-
ma ECOM. Apertando um botão na parte 
esquerda do painel, o carro vai adotar um 
modo de gerenciamento de motor, ar con-
dicionado e piloto automático, priorizando 
a economia de combustível. Funciona as-
sim, você aperta esse botão e num mos-
trador à direita dos instrumentos principais 
do painel surge um grá�co lhe mostrando 
a média de consumo e quanto de autono-
mia você tem. No mostrador principal, nas 
laterais do contagiros, duas barras mudam 
de cor do azul para o verde, e quanto mais 
indicada estiver essa última cor, o carro esta-
rá consumindo menos. Esses dados podem 
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O painel em dois módulos continua 
impressionando. Agora bem completo, 
inclui até GPS. A traseira, com porta- 
malas maior faz lembrar o Camry de 
alguns anos atrás.

lhe ajudar a ser mais comedido com o pé 
direito. Na parte mecânica, com o ECOM 
ativado o Civic não perde potência, mas 
a entrega da cavalaria do motor será mais 
progressiva. Bem dizendo, nas medições de 
0-100km/h que �zemos, a diferença com 
ou sem o ECOM ligado foram irrelevantes. 
As medições variaram de 11.7s a 12.3s com 
as trocas de marcha sendo feitas pelo carro, 
sem usar as borboletas do câmbio atrás da 
direção, sempre aos 6.500rpm. Curioso foi 
que mudando o câmbio de modo D para 
S que teoricamente seria uma tocada mais 
esportiva, o tempo da medição aumentou 
chegando a 12.8s em uma das tentativas. O 
motor não subiu de giros e nem trocou as 
marchas mais rapidamente como era de se 
esperar. Esse modo S deve ser usado prin-
cipalmente em ultrapassagens, pois com o 
ECOM ligado e em modo D, o CIVIC pode se 
mostrar um tanto lento, ainda mais se esti-
ver em 4ª ou 5ª marcha. Essas duas marchas 
são verdadeiros overdrive, mais uma vez por 
conta da busca desenfreada pela economia 

de combustível. Fizemos algumas tentativas 
para saber quanto tempo o carro a 60km/h 
alcançaria os 120km/h e usando a quinta 
desistimos. Com o pé em baixo o giro do 
motor subiu da mesma forma que uma 
carreta serra acima. Em quarta levou 12.4s. 
O melhor procedimento é colocar o câmbio 
de D para S, nessa hora se estiver andando a 
120km/h o Civic vai reduzir duas marchas e 
os giros vão para 3.100rpm e você terá mais 
segurança para passar por aquele caminhão 
andando na sua frente. O ECOM vai deixar 
o piloto automático mais manso também, 
as buscas de giros para manter uma velo-
cidade, numa subida por exemplo, serão 
mais compassadas. Numa retomada ele vai 
limitar a aceleração. Você vai chegar na ve-
locidade desejada, mas levará mais tempo. 
Até sobre o ar condicionado ele tem atua-
ção diminuindo a velocidade do ventilador 
para reduzir a demanda elétrica e 70% do ar 
será recirculado para diminuir o esforço do 
sistema. Esse Civic não gosta de estripulias, 
nada de sair cantando os pneus, mesmo 
metendo a bota no acelerador, ele vai lhe 
responder com uma aceleração constante 
e não há opção de desligar o controle de 
tração, da mesma forma não há como des-

  RENOVADO DE CORPO E ALMA, ESSE HONDA  
               ESBANJA NA ECONOMIA DE CONSUMO
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SAC 0800 701 3432
www.honda.com.br 
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conectar o controle de nível de inclinação e 
curvas que, entre acionar o freio motor em 
declives e em aclives não permite a troca 
de marchas desnecessárias (o que signi�ca 
que você não vai ver o Civic EXS berrando 
em segunda numa subida), também limita 
uma inadequada troca de marcha duran-
te uma curva feita em alta velocidade. E o 
Civic EXS agora tem direção assistida ele-
tricamente e tem atuação conjugada com 
o VSA, sistema de controle de estabilidade. 
Ela é leve, mas se você tentar provocar uma 
instabilidade vai se tornar mais rígida. Ok, se 
você for o típico motorista impaciente da es-
trada vai achar tudo isso um tremendo saco. 
Mas a compensação pode vir no bolso. O 
Civic que nos foi cedido fez uma media de 
6,04km/l de álcool em circuito urbano. Na 

estrada, andando dentro da lei, o computa-
dor indicou picos de 12km/l de etanol. Se as 
versões antigas eram carros para um casal jo-
vem sem �lhos, o novo modelo parece que 
acompanhou o progresso da família. Seus 
donos agora devem ter algo como quarenta 
e poucos anos e carregam as tradicionais tra-
lhas de �lhos pequenos. Agora o Civic tem 
um porta malas maior, de 449l ante os 340l 
da versão anterior. Seu condutor preza pela 
segurança, por isso vai gostar dos airbags la-
terais disponíveis na versão top EXS. Curioso 
é que não existe sensor de aproximação nos 
parachoques, mas há câmera de ré em todas 
as versões. Em algumas ela é mostrada no i-
MID um display de 5 polegadas no painel 
que integra as tais informações de consumo, 
alertas de sistemas, relógio, computador de 
bordo, imagens de álbum e GPS. Este pode 
ser con�gurado e visto na tela principal de 
6,5 polegadas na área do topo do console 
central que é sensível ao toque. Nessa tela 
também estão os parâmetros de áudio e 
nele também são vistas as imagens da câme-
ra de ré na versão EXS. O Civic inclusive vem 
com um bom sistema Bluetooth que per-
mite também ouvir as músicas dos arquivos 
do celular, além de claro, a função normal de 
conexão nas ligações e os comandos estão 
na direção. Conforto o carro tem de sobra 
para quatro, até para cinco se o quinto for 
magrelo. Talvez os mais altos vão achar que 
o teto sobre os dois assentos dianteiros po-
deria ser um pouco mais alto. Por a partir de 
R$ 69.700,00 dá para colocar o Civic novo na 
garagem, só que na versão LXS, mais básica 
e com câmbio manual. O das fotos, EXS top 
de linha, sai por R$ 85.900,00. Por esse valor 
você vai levar um legítimo Honda, produ-
to que pode não ser de arrebatar corações 
com seu estilo hoje até um pouco conser-
vador, mas é e�ciente, facílimo de conduzir 
e sempre seguro. Com ele não tem erro. g

Os faróis de milha são exclusivos da 
versão brasileira. Os novos para-choques 

dão um ar mais robusto ao Civic.
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DESCIDA
PARA A PRAIA

Se te chamarem para uma ida à praia 
veja se pode ser algo parecido com 
isso. O Kiaroa Eco-Luxury Resort 
fechou uma parceria com a Global 
Aviation  para otimizar o uso da sua 
pista. O hotel é o único no Brasil que tem 
aeródromo particular homologado pela 
Anac e o pacote funciona da seguinte 
maneira, o casal embarca no aeroporto de 
Congonhas em São Paulo ou do Santos-
Dumont (RJ) e segue até a península de 
Maraú, na Bahia, a bordo de um Pilatus PC-

12, de um Cessna CJ1 ou de um CJ2 para 
passar um �nal de semana memorável 
em um dos melhores hotéis de praia do 
planeta. Nada de �las nos aeroportos. 
Partida liberada e você vai desfrutando 
do conforto da aeronave e do serviço de 
bordo. De São Paulo a viagem vai levar 
3h30m se você for de Pilatus, de jato, no 
CJ1 é uma hora a menos de voo, de CJ2 a 
duração é de 2h15m. Saindo cedo, dá para 
chegar a tempo de pegar uma praia antes 
mesmo do almoço. Você vai ver que é tudo 
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Kiaroa
Tel.: (71) 3272 1320
www.kiaroa.com.br

Global Aviation
Tel.: (11) 5070 6000 – 0800 55 5684

www.globaltaxiaereo.com.br

ONDEACHAR

muito perto. Do pátio aonde a aeronave 
vai permanecer a sua disposição, até a 
recepção do Kiaroa são poucos passos. Ali 
os hóspedes são sempre recebidos com 
alguma bebida refrescante antes de seguir 
para conhecer a estrutura de onde vão 
�car. A proposta é de se hospedar em um 
dos seis bangalôs Malindi, os mais novos 
do Kiaroa, que medem 95m2, tem deck 
com rede, hidromassagem cromoterápica 
e vista para a mata. Muito aconchegante 
e com plena sensação de privacidade, 
o bangalô conta com cama king size, 
ar condicionado split, TV de plasma de 
42” com canal a cabo e DVD e produtos 
L’Occitane. Dos bangalôs, outros poucos 
passos vão lhe separar da praia que tem 
como atração principal o in�nito sossego. 
São quilômetros de nada e de ninguém à 
direita e esquerda. Mas há outros passeios 
oferecidos pelo hotel (pagos à parte do 
pacote com a Global) como o que traça 
um roteiro ao redor da península de Maraú 
ou até um programa de pesca em alto mar. 
A vila de Barra Grande �ca a 10 minutos 
de carro e já possui uma boa estrutura 
de restaurantes a serem visitados. Mas o 
bom mesmo é reservar o tempo do jantar 
no Kiaroa, além de ser incluso, vale pela 

UMA PONTE AÉREA TE LEVA DIRETO PARA A  
              RECEPÇÃO DE UM MELHORES HOTÉIS DE PRAIA

qualidade de sua gastronomia. E se você 
achar que duas noites não são su�cientes, 
o Kiaroa oferece uma diária adicional com 
20% de desconto (R$ 1.800,00 por noite), 
e se ainda quiser mais, há o valor extra 
para cobrir a permanência da aeronave 
no hotel ou o deslocamento de outra 
para atendê-lo no voo de volta. Tudo 
consultado, pois depende da escala de 
vôos da Global. E como as aeronaves tem 
capacidade de levar mais passageiros - o 
Pilatus PC-12 comporta 6 passageiros, o 
CJ1 cinco enquanto que o CJ2 é para 7 
pessoas – é possível fazer um pacote com 
a família ou com amigos, as condições das 
tarifas promocionais não mudam e podem 
ser estendidas aos outros hóspedes. Da 
mesma forma podem ser estudadas outras 
opções levando em conta que o Kiaroa 
possui 8 bangalôs extras nas categorias 
Moorea Luxo, Moorea Master e Bali Luxo. 
Entre janeiro a março de 2012 o pacote para 
o casal custa a partir de R$ 37.600,00 para os 
vôos saindo e voltando de São Paulo usando 
o Pilatus PC-12, de CJ1 o valor salta para R$ 
48.000 e de CJ2 o pacote vale R$ 54.200,00. 
Do Rio esses valores são respectivamente 
R$ 41.300,00, R$ 51.200,00 e R$ 51.200,00. E 
nem precisa levar a vitrolinha. g
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Beleza se põe à mesa

Reservas: 3037-7223 ou 3031-8466 www.restaurantetanger.com.br
Rua Harmonia, 359 Vila Madalena - São Paulo

Todo o clima exótico da culinária marroquina 
com seus segredos, as especiarias tão ricas em detalhes 
sob clima contemporâneo estão no Tanger. O endereço 
certo que você pode desfrutar tanto como bar quanto 
restaurante. Seja bem vindo para descobrir as belezas 

deste pedaço do mundo em sua essência.
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Início de ano sempre incita os pensa-
mentos sobre o futuro. Nas possibili-
dades que você poderá fazer, há coisas 
mais plausíveis outras nem tanto, mas no ge-
ral tais idéias trazem motivação para atingir 
novas metas. Na arte de desenvolver novas 
idéias, a aviação deve olhar para futuros ce-
nários antecipadamente para simplesmente 
sobreviver. Conceitos e mais conceitos são 
estudados e cá entre nós, a estrutura geral do 
que se voa hoje em dia, principalmente nas 
linhas aéreas, é datado de 50 anos atrás. A pa-
lavra e�ciência foi a grande vilã limitadora de 
engenheiros projetistas. O que está estampa-
dos nessas páginas é um exercício feito pela 
Airbus do que pode ser a aviação comercial 
daqui 40 ou 50 anos. Há gente que aposta 
em aeronaves que quase serão espaçonaves 
podendo fazer viagens de Nova Iorque para 

Tóquio em duas horas, decolando de aero-
portos comuns mas com auxílio de novos 
propulsores, subirão até os limites da estra-
tosfera e voarão a velocidades hipersônicas. 
Pode ser que outro segmento seja formado 
misturando um pouco o glamour dos navios 
transatlânticos fazendo que viagens aéreas 
confortáveis não sejam algo somente restrito 
as classes de tickets mais caros. Esse panora-
ma vai além da oferta de recursos de entrete-
nimento ao passageiro. A aeronave pode ter 
uma rede neural que pode ser integrada ao 
passageiro oferecendo a ele os padrões  pre-
feridos de conforto no assento, estes que po-
dem ser moldados de acordo com o biotipo 
da pessoa. Cabos e conexões serão coisas do 
passado. Durante a noite você poderá entrar 
em contato com as crianças que �caram em 
casa e poder ler a história de ninar. A tecno-
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Formas inusitadas não são novidades,  
os dois grandes fabricantes de aeronaves 
já mostraram propostas diferentes do 
padrão charuto com duas asas no meio.

O futuro pela Airbus
www.thefuturebyairbus.com

ONDEACHAR 

       A AIRBUS MOSTRA COMO VOCÊ PODE
                         VOAR DAQUI ALGUMAS DÉCADAS
logia holográ�ca vai permitir que a visualiza-
ção da cabine possa ser de cenários da cida-
de de destino, de uma sala de reunião ou do 
quarto de sua casa. Uma área da aeronave 
pode ser usada para, por exemplo, um jogo 
de golfe virtual. A estrutura da aeronave 
pode ser feita de uma membrana que pode 
ter a sua opacidade controlada, tornando-se 
totalmente transparente substituindo jane-
las. Essa membrana pode também controlar 
a incidência da luz solar, a umidade e tem-
peratura. Ela será usada em conjunto com 
uma estrutura biônica baseada nos ossos 
das aves. Leves e que vão possibilitar ganho 
de espaço. Os materiais compostos usado 
aqui não serão mais somente sólidos, mas 
também serão usados em estado liquido e 
gasoso. Claro, a preocupação com o usos de 
materiais recicláveis, geralmente de origem 
vegetal. Alguns terão a capacidade de me-
morizar o seu formato, serem auto-limpan-
tes e até terão a capacidade de regeneração 
como a pele humana. Riscos na pintura vão 
deixar de existir com o tempo. A aerodinâ-
mica dessas aeronaves sofrerão mudanças 

drásticas, sai o padrão charuto com asas e 
alguns canecos pendurados para algo mais 
parecido com arraias jamanta aonde a fu-
selagem está integrada às asas. Um padrão 
com as asas concentradas na parte posterior 
e motores embutidos é pesquisado há anos 
pelos fabricantes. A Boeing bem que tentou 
com o Sonic Cruiser há alguns anos, projeto 
que �cou engavetado dando lugar ao 787, 
de con�guração bem mais convencional. 
Os engenheiros da Airbus acham que essa 
con�guração ainda é válida. Vai tudo de-
pender da e�ciência do que for proposto. 
Foi por conta disso que a nova geração 
de jatos da categoria de 130-180 assentos 
que serão usados nos próximos 25-30 anos 
nada mais serão que versões do que já é 
usado atualmente com turbinas novas. Por 
economia, ainda não é hora de apostar 
em algo radicalmente transformador. Mas 
com a evolução de novos recursos, prin-
cipalmente de engenharia e pesquisa de 
novos materiais de manufatura, o que vem 
sendo pesquisado hea 20 anos, possa virar 
realidade nos próximos 40 anos.  g
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gastronomia

Antonio Ferraiuolo CEO da DeLonghi 
abriu as portas do seu escritório em 
São Paulo para nos mostrar como a hora 
do café pode ser muito mais que aquele 
intervalo para escapar do chefe, tudo feito 
com as cafeteiras que representa, é claro. 
O liquido preparado pelo barista convi-
dado Marcelo Décio, se transformou num 
produto singular, com complexa estru-
turação, pelo qual a palavra degustação é 
elevada à máxima potência.
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PAUSA PARA

O CAFÉ

ESAM 4500 Pronto Cappuccino – R$ 3799,00 
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ESAM 6620 Primadonna
R$ 4.990,00

No copo chavena o perfeito 
cappuccino que para �car desse 
jeito o leite deve estar sempre ge-
lado para dar mais cremosidade 
ao vaporizá-lo e deixando aquele 
aspecto aerado.
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ESAM 6620 Primadonna 
R$ 4.990,00

O latte macchiato também precisa 
ser  feito com leite gelado para �car 
com o acabamento aerado igual 
ao do cappuccino.
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gastronomia ECAM 23210 B Perfecta S 
R$ 3.299,00

No copo Delonghi grande, o Mint 
Co�ee que vai café  expresso mais 
licor de menta, leite condensado, 
pasta de chocolate e avelã (Nutella). 
A boa dica é da bebida ser batida  
na coqueteleira com gelo e 
�nalizado por cima com chantilly e 
a pasta de pasta de chocolate com 
avelã na borda da taça ou copo.

No copo pequeno o Alexander 
Co�ee é feito de café expresso 
mais brandy, licor de cacau, creme 
de leite e canela em pó. A dica é 
�nalizá-lo polvilhando canela na 
superfície.
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ESAM 2600 Ca�é Corso
R$ 2.599,00

Na chavena está o Pinã Co�ee que leva café 
expresso, leite de coco, leite condensado, suco 
de abacaxi e chantilly. O toque, a bebida deve 
ser batido na coqueteleira com gelo e �nalizado 
com chantilly por cima e pasta de chocolate e 
avelã (Nutella) na borda da taça ou copo.

No copo está o Delonghi Honey Co�ee que 
leva mel, café expresso, chantilly e raspas da 
casca do limão. É importante que o limão seja 
raspado na hora, além disso, a bebida deve 
ser servida quente e em copo pequeno, 
o mesmo utilizado para um shot de tequila.

De Longhi
www.delonghi.com.br

ONDEACHAR 

Gastronomia.indd   79 14.02.12   16:12:34



panorama

80 | jan • fev | 2012

REFERÊNCIA 
VISUAL
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Vista de cima à noite, a cidade de São 
Paulo é um céu estrelado invertido. 
Luz de carro, luz de prédio, luz da rua, 
chega a ser fascinante um pouso ou 
sobrevôo noturno e quem já viu, muda a 
sua opinião de cidade cinzenta e feia que 
essa metrópole carrega. E por conta de um 
jogo de luzes a cidade tem mais um car-
tão postal. A torre de transmissão da Band 
(o�cialmente denominada Maria Helena 
de Barros Saad) que já existe há 15 anos, 
ganhou uma iluminação especial, irradian-
te de dentro para fora. E mais, segundo a 
arquiteta Joana Saad, a proposta dessa 
iluminação foi de que a torre deixasse de 
ser um simples monumento para ter uma 
sinergia com a cidade. São 29.824 leds que 
podem formar até 16 milhões de tonalida-
des possibilitando a exibição de um verda-
deiro espetáculo à céu aberto. A cada hora 
cheia, por exemplo, é mostrada uma marca 
luminosa diferente. A torre já �cou verde e 
vermelha para o Natal, branca para o ano 
novo e se encheu das cores do arco íris na 
época da Parada Gay. O projeto foi idealiza-
do pelo lighting designer Peter Gasper com 
programação artística de Fábio Ribeiro e 
apoio técnico de Valdomiro Viana. A tecno-
logia avançada do projeto evita o ofusca-
mento visual e chega a auxiliar quem vive 
sobrevoando a cidade. Davi Wenzel Rossi, 
comandante na Helimarte desde 2009 e 
passa seus dias voando Esquilo nos ex-
plica. A torre da Band está dentro da área 
controlada do tráfego de helicópteros em 
São Paulo, a borda dessa área ao norte está 
entre o Estádio do Pacaembu e o Memo-
rial da America Latina, a 6mn do aeroporto 
de Congonhas. Para quem for de fora da 
cidade e estiver voando desta área para 

o aeroporto central, a antena que �ca a 
4mn distante, serve como referência para 
saber que você vai estar na área aonde 
deve-se reportar ao controle. A Helimarte 
também tira outro proveito da torre, sua 
iluminação virou atração durante os vôos 
dos pacotes NightAir que o taxi aéreo 
oferece combinando o passeio noturno 
de helicóptero mais a hospedagem em 
hotel de luxo em São Paulo. As 650 to-
neladas de metal e seus 212m de altura 
da antena podem ser vistas a cerca de 4 
a 5km de distância, com o jogo de luzes 
essa visão se torna lembrança e dá outro 
charme a cidade que lhe serve de base. g

Dá para ver de longe. A torre da Band vira 
referência em termos estéticos e até ajuda na 

navegação sobre a cidade.
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DESENHO
ESPORTIVO

Rodovia Castelo Branco e 240km de 
seu asfalto impecável à frente até a 
portaria do hotel LaLaguna em Avaré. 
Boa desculpa para colocar o Audi TTS 
para rodar. Não tem jeito, o que era 
para ser somente uma sessão de fotos 
do esportivo compacto para ilustrar a 
matéria de destino, não escapou de uma 
análise mais detalhada. E nem poderia 
deixar de ser, apesar de ter sido lançado 
em 2009 (chegou ao mercado brasileiro 
em dezembro de 2010), portanto não 
é mais nenhuma novidade, o Audi TTS 
ainda chama muita atenção. O estilo 
sofreu alguns bons retoques desde que foi 
lançado em 1998 e inspira até concorrentes 
como recém chegado o Peugeot RCZ, de 
motor e preço menor. O conjunto da Audi 
é de impor respeito, o motor de 4 cilindros 
2.0 TFSI turbo rende 272 cv, o câmbio 
S-Tronic tem 6 velocidades, a tração 
tradicional nas quatro rodas, a suspensão é 
típica de um bom esportivo e ainda pode 
ser comandada para um modo ainda mais 
firme por meio de um simples apertar de 
botão no console, rodas aro 18 calçados 
em pneus 245/45 ampliam esse perfil. 
Surpreendentemente na cidade até que o 
carro não sofre tanto com asfalto precário 
e nem transmite tanto as irregularidades 
para os ocupantes. A bordo dois adultos 
vão ter um interior em acabamento 
esmerado chegando a ser sóbrio e isso 
inclui o painel, sem arroubos de estilo, 
mas com tudo lá. Espaço de sobra para as 
pernas e nem os mais altos vão achar que 
o teto curvado é baixo demais. No porta 
malas há espaço para meros 292 l (a versão 
conversível tem 250 l), portanto você terá 
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DESENHO
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Mesmo reestilizado o Audi TTS 
manteve o desenho aerodinâmico 
original. O spoiler traseiro se ergue 
automaticamente a 80km/h. O interior 
chega a ser até sóbrio demais.

que administrar bem a sua carga de malas. 
A visão para fora é regular, se para frente 
e para os lado não há o que reclamar 
para trás é restrito. Pelo menos na hora 
de estacionar há os eficientes sensores. 
Conduzir o TTS é desfile tanto na cidade 
como na estrada, pesando 1.415kg nunca 
haverá falta de motor para sair de uma 
situação insegura ou mesmo para andar 
mais esportivamente. Ele é um baixinho 
nervoso e que nos pregou uma peça na 
hora de fazer as medições de 0-100km/
h. Freado e pisando no acelerador para 
ganhar giros para a arrancada a primeira 
cena estranha. Os giros não subiam 
como era de se esperar. Pé em embaixo 
e solto nos freios, a resposta do TTS foi 
lenta apesar de logo em seguida o ritmo 
aparentar algo mais digno desse modelo. 
O som do motor é enebriante, as trocas 
de marchas tanto no modo normal como 
no esportivo são rápidas mas o resultado 
não convence, 7,9 ou 8,4s não é o que se 
espera de um carro com 272cv. Em modo 
esportivo as marcas não vão além de 7,6s. 
Distante dos 5,2s prometidos pela fábrica. 
Uma rápida ligação para a assessoria de 
imprensa da marca e a resposta está nos 
procedimentos para o modo largada.  É 
preciso além de desligar o sistema de 
controle de tração e colocar o câmbio em 

modo S, zerar o hodômetro parcial e assim 
sim, acelerador no final de curso, os giros 
sobem a 3.000rpm e o Audi TTS vai sair 
comendo asfalto ferozmente para atingir 
os 100km/h em menos de 6s. Se você 
quiser brincar um pouco mais, o TTS tem 
um cronômetro que pode ser usado para 
marcar seu tempo de volta num circuito 
fechado. Pegamos o TTS com tanque cheio 
e fizemos 585km o que deu uma média 
de 10,63 km/l misturando o uso urbano 
com o de estrada e mais as medições que 
acabam piorando um pouco as marcas de 
consumo. Em condições normais é bem 
provável que essa média poderia chegar 
próxima aos 12km/l divulgados pela Audi. 
Na tabela o TTS cupê sai por R$ 281.680,00, 
o Roadster por R$ 296.930,00 sendo que 
até o fechamento desta edição não havia 
sido divulgado a tabela para 2012.  Nesse 
pacote não estão inclusos a satisfação 
do condutor, que bem que poderia ser 
chamado de piloto. g

Audi
www.audi.com.br

ONDEACHAR 
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ELEGANTE
HÁBITO 

MAKE-UP BÁSICO
GOLD MÁSCARA PARA CÍLIOS 24H AVON

BLUSH TRUE COLOR MALVA AVON
QUARTETO DE SOMBRAS OURO 24K CINTILANTE NUDE OURO AVON

FOTOS: MARCIO JUMPEI
MODELO: LUANA DIAS (WAY MODEL)

MAKE UP & HAIR: TIAGO SANTOS
PRODUÇÃO: SUELEN GREGÓRIO

COLAR RELOAD 
Colar com mosaico de cristais articulado, 

banhado em ródio  - R$ 1.430,00
Baton Shine Revolution FPS 15 Mauve 

Preço sugerido R$ 24,00
Sombra Avon

True color – Azul Céu 
Charuto Monte Pascoal belicoso – R$ 20,00

COLAR PIN UP
Colar com esferas revestidas pela exclusiva 

Crystal Mesh em cristais Violet e Silver Shade 
R$ 1.235,00

Baton Shine Revolution FPS 15 Orchid 
Preço sugerido R$ 24,00

Charuto Monte Pascoal belicoso – R$ 20,00

HÁBITO 
ELEGANTE

HÁBITO 
Charuto Monte Pascoal belicoso – R$ 20,00

Colar com esferas revestidas pela exclusiva 
Crystal Mesh em cristais Violet e Silver Shade 

Baton Shine Revolution FPS 15 Orchid 

Charuto Monte Pascoal belicoso – R$ 20,00

HÁBITO 
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COLAR ROUND SPHERE 
Colar de esfera metálicas com aplicação 
de Crystal Metallic Light Gold através da 
técnica de Crystal Rocks e corrente em 
aço inox  - R$ 1.235,00
Baton Shine Revolution FPS 15 Mocha  
Preço sugerido R$ 24,00
Charuto Monte Pascoal Corona  - R$ 16,00

ANEL RANDOM 
Anel banhado a ródio com cristais 
aplicados em técnica pavê – R$ 615,00
Baton Shine Revolution FPS 15 Cherry
Preço sugerido R$ 24,00
Charuto Monte Pascoal Petit Robusto 
R$ 15,00

PULSEIRA ROCKET 
Pulseira com cristais de lapidação 
exclusiva Swarovski e corrente em 
PVD preto - R$ 780,00
Baton Shine Revolution FPS 15 Red  
Preço sugerido R$ 24,00
Charuto Monte Pascoal Robusto 
R$ 19,00 6789
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COLAR RIBBON 
Colar com � ta de cetim lilás, aplicações 
em cristal e Crystal Pearls, pérolas de cristal 
exclusivas da Swarovski – R$ 810,00
Baton Shine Revolution FPS 15 Mocha 
Preço sugerido R$ 24,00
Charuto Monte Pascoal Corona – R$ 16,00

BRACELETE RAINBOW 
Bracelete com cristais em pavê, banhado 
em ródio – R$ 715,00
Baton Shine Revolution FPS 15 Rose 
Preço sugerido R$ 24,00
Charuto Monte Pascoal Corona – R$ 16,00

Swarovski
Shopping Iguatemi
Tel.: (11) 3816-7111

www.swarovski.com

Charutos Monte Pascoal
www.tabacosmata� na.com.br

Avon
0800 708 2866

Loja Virtual
www.avon.com.br

Folheto virtual
www.maquiagemavon.com.br

ONDEACHAR
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Colar com � ta de cetim lilás, aplicações 
em cristal e Crystal Pearls, pérolas de cristal 

www.tabacosmata� na.com.br

www.avon.com.br
Folheto virtual

www.maquiagemavon.com.br

moda

Swarowisk.indd   90 02.03.12   10:55:48 Anuncios.indd   6 16.02.12   10:58:08



92 | jan • fev | 2012

dia-a-dia da cachaça

PARA
USO
PRONTO

PC 12.indd   58 16.02.12   16:08:05

TEXTO: FABIO RIBEIRO
FOTOS: FABIO RIBEIRO E MARCIO JUMPEI

93

PC 12.indd   59 16.02.12   16:09:56



94 | jan • fev | 2012

dia-a-dia da cachaça

O INÍCIO DE OPERAÇÃO DO TURBOÉLICE QUE COM   
  SEUS ATRIBUTOS, CONQUISTA O MERCADO BRASILEIRO

Aviação faz parte da família. A 
constatação é feita a medida em que ela 
cresce. Chega mais gente e o tamanho 
do que você usa para voar aumenta na 
mesma proporção. O que um dia estava na 
medida com quatro lugares, de agora em 
diante tem que ter seis ou nove lugares. Vale 
também o desejo infindável por voar uma 
máquina maior e nesta hora a procura para 
a solução de seus problemas toma rumos 
um pouco mais complexos. Para quem tem 
um quadriplace, às vezes um modelo como 
o Piper Matrix ou o Meridian e até mesmo o 
TBM850 pode ser um passo à frente um tanto 
quanto curto. São dois lugares a mais apenas. 
Maior que esses, monomotor, tem o Cessna 
Caravan e o Pilatus PC12. Duas boas opções 
em termos de espaço e que atenderia bem 
os nosso planos de utilização, basicamente 
a de levar toda a tropa familiar em vôos de 
São Paulo para o Rio de Janeiro ou Paraty. A 
grande diferença entre os dois concorrentes é 
a vantagem da pressurização encontrada no 

avião suíço. Mais conforto e mais adequado 
com as crianças. Além disso, com o Pilatus 
poderíamos eliminar 100% o uso de aviação 
comercial doméstica, que está muito cheia e 
não oferece 1ª classe. Como não queríamos 
bimotor, dentro da filosofia que mais simples 
é melhor, e porque gostamos de voar, a 
simplicidade operacional é um atrativo 
importante. Não consideramos o Beechcraft 
King Air pois achamos que bimotor 
complica a operação e aumenta o custo 
desnecessariamente. É aquela velha pergunta 
de quantos motores você precisa, ou seja, o 
suficiente para cumprir a missão. E para esse 
tamanho de aeronave, um é suficiente. Até 
sobra potência no Pilatus. Decisão tomada, 
vamos ao mercado. Em julho de 2011 houve 
a chance de adquirir um PC12 que já estava 
na linha de produção, o com número de 
série 1307. Se por conta disso não deu para 
escolher o padrão do interior, pelo menos a 
pintura foi feita a pedido nosso e isso também 
ajudou no prazo de entrega menor, em 
outubro o fabricante já nos entregava na sua 
subsidiária em Pilbal, no Colorado. Todos os 
Pilatus vendidos para as Américas saem da 
matriz na minúscula cidade suíça de Stans 
pelados e são configurados e entregues nos 

Estados Unidos. Nesse meio tempo, uma 
ida até a SIMCOM, em Orlando para fazer o 
curso em simulador. O curso é muito bom, 
bem detalhado e os professores conhecem 
muito bem o equipamento. Fizemos todas 
as panes do avião no simulador. A mais 
interessante foi uma perda de motor em 
condições IMC. O avião plana muito, é 
impressionante. Pousamos com teto de 200 
pés em um aeroporto desprovido de ILS, 
sem motor, usando o sistema de navegação 
e piloto automático, que cria uma rampa 
virtual de 3 graus (melhor alcance de planeio) 
para a final da pista. Durante o curso já dava 
para entender as grandes diferenças em 
voar um monomotor de grande porte como 
o PC12 e o Cirrus, modelo que voávamos 
anteriormente. A bem verdade, não dá para 
comparar. A sensação é muito diferente, você 
sente bem aquela transição de aviação geral 
para executiva. No Cirrus, você tem muita 
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visão externa e o avião fica mais na sua mão. 
O Pilatus tem pouca janela, você fica mais 
focado no painel, e é até estranho voar VFR 
com ele. É uma máquina feita para voar IFR. 
Uma pena que no Brasil a infra estrutura IFR 
seja tão precária. Com esses pensamentos 
na cabeça era hora de ir pegar o PC12 e 
trazê-lo para baixo do equador. Chaves na 
mão, decolamos em sentido de Eagle, perto 
de Denver, para resolver alguns assuntos 
particulares. O pouso em Eagle, no meio das 
montanhas, é sensacional. Depois fomos até 
Miami, com uma parada para abastecimento. 
Chegar na terminal Miami é sempre uma 
experiência bacana, uma aula de como eles 
consegue administrar tanto tráfego sem 
se atrapalharem. Tudo flui bem. Opalocka, 
em Miami, também é um exemplo bom 
de aeroporto executivo, tem tudo que você 
pode imaginar de suporte. De Miami fomos 
para Aguadilla, no Porto Rico. Por ser um vôo 
doméstico, é mais prático fazer esta parada. 
Esse vôo também é muito tranquilo, você é 
controlado o tempo todo pelos americanos, 
e por estarmos no espaço aéreo superior, 
não falamos com todas as ilhas. É um prazer 

tão grande voar que o tempo passa muito 
rápido e tudo parece muito perto. Aguadilla 
tem um FBO estilo americano que faz 
até a burocracia para você. Na sequencia 
decolamos com destino a Boa Vista sem 
nenhuma chatice burocrática. Esse trecho de 
Porto Rico até Boa Vista foi onde pegamos 
mais mau tempo, mas com o radar, nada para 
se preocupar. Pedimos alguns desvios e logo 
estávamos livre do tempo para apreciarmos 
o por do sol sobre a Venezuela. Ao entrar no 
território brasileiro você logo é lembrado da 
nossa ineficiência. Mesmo estando sozinhos 
no espaço aéreo, a comunicação é mais 
complicada e as instruções do controle aéreo 
mais atrapalham do que ajudam. O DECEA 
tem muito o que aprender com o FAA ainda. 
E nesse vôo fica bem claro. Pousados em Boa 
Vista, procedente dos EUA, trancamos o avião 
e vamos para o hotel. Acredite, é que a Polícia 
Federal e a Receita Federal não funcionam 
no horário que pousamos (às 23h13), então 
fomos orientados para voltar no dia seguinte 
para fazer alfândega. Ou seja, entramos no 
País sem nenhum controle de passaporte 
ou de carga. Depois se você acha que temos 

O PC12 tinindo de novo no dia da 
entrega. Logo depois já encarava a longa 
jornada rumo ao Brasil e seus problemas 
de infraestrutura aeroportuária.
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muitas armas ilegais perambulando pelas 
ruas, lembre-se é possível entrar com um 
monte delas neste País só planejando um 
voo que chegue de noite por uma capital 
como Boa Vista. Nem precisa de pista 
clandestina. Para melhorar, ou piorar, o 
conceito, no dia seguinte, chegamos no 
aeroporto as 08h00 e só conseguimos 
decolar as 11:30, por conta de tanta 
burocracia. É lamentável que ainda 
precisamos de um documento que 
autorize o sobrevôo de uma aeronave 
com matrícula estrangeira no País, e por 
causa desse documento que somente 
é emitido no Rio de Janeiro, isso só faz 
aumentar as dores de cabeça e minar a 
paciência de quem voa. Sinceramente, 
não entendo como a ICAO se cala sobre 
isso. Nem a Argentina pede mais esse 
documento, chamado aqui de AVANAC. 
E ainda é um documento de que quase 
nada adianta. Entramos no País sem 
nenhum tipo de inspeção no avião, só 
com um documento emitido a mais de 
1.500 quilômetros de distância. Todavia 
a sensação de chegarmos ao Brasil na 
longínqua Boa Vista dura pouco. Atravessar 
a Amazônia praticamente sem contato 

com o controle é um pouco desagradável, 
mas o vôo foi fantástico até Alta Floresta, 
onde abastecemos e deixamos quase 1.000 
reais de taxa de pouso e prosseguimos para 
Jundiaí, onde chegamos tarde da noite com 
a sensação de dever cumprido, ou melhor, a 
de que de agora em diante o bom mesmo 
é curtir as missões futuras. O avião vai e 
volta para o Rio de Janeiro toda semana, 
e tem feito algumas viagens como Ilhéus, 
Natal, Mendonza, Angra, Foz do Iguaçu. 
Essa boa rotina só não tem sido perfeito 
devido aos problemas de pós venda da 
Synerjet, representante da Pilatus no Brasil. 
Há uma informação desencontrada entre as 
duas empresas. A Pilatus recomenda que a 
manutenção seja feita a cada 150 horas. A 
Anac recomenda que seja feita conforme 
a orientação do fabricante. Não obstante, a 
Synerjet entende que precisa ser feita a cada 

100 horas. Só que eles foram incapazes de 
mostrar o documento que comprove essa 
exigência, e insistem que estão resolvendo 
com a Anac. Curioso é que ao vender o 
avião, falam em 150 horas de intervalo como 
uma das vantagens. Adicionado a isso, a 
oficina não está conseguindo atender os 
operadores de forma satisfatória. Eles são 
desorganizados, lentos, não têm muito 
estoque de peças e são contraditórios com 
certas informações. O PC12 desta matéria, 
por exemplo, foi mantido no solo por eles 
por um problema que depois viram que 
não era nada demais, se não levasse de 3 a 4 
semanas para chegar a peça necessária que 
não existe em estoque no Brasil. Falei com 
pelo menos 5 operadores que estão muito 
insatisfeitos com a oficina. Eles prometem 
uma reestruturação, o que sem dúvidas, é o 
desejo de todos, pois a máquina merece. g
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