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Celular a bordo. As companhias aéreas há tempos correm 
atrás para oferecer esse serviço nos seus vôos. Na TAM já 
existe, só que custa os tubos. Também existe a discussão 
se mais que ter a possibilidade é preciso saber se pode 
ou não usar o aparelho. O tempo vai de�nir o que será mais 
chato num voo, se aquela criança que não para de berrar na 
poltrona 1A ou aquele executivo neurastênico que está falando 
madrugada adentro, desde que o avião decolou. Para o taxista, 
devo ser a pessoa mais chata do mundo. Entro, digo aonde 
quero ir, que caminho seria melhor e sigo a corrida geralmente 
calado. Questão de interpretação, para ele esse passageiro aqui é 
emburrado, para mim esse momento em que não preciso dirigir, 
prestar a atenção no trânsito, é um raro momento que sobra 
durante o dia para �car pensando no que fazer ou o que �z. 
Nessa meditação caseira não quero saber da história do taxista 
e olha que todos sempre tem uma para contar na urgência. Até 
que não me achem no celular, esse desligamento vale ouro. 
Então a apreensão é que com a chegada da nova tecnologia a 
bordo, um dos últimos redutos em que esses executivos possam 
contar com o privilégio de poder se desconectar do mundo sem 
remorso esteja com os dias contados. Enquanto isso, comissária, 
por favor, mais uma taça daquele tinto bacana. g

Marcio Jumpei
Editor chefe 
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Para quem achava que os produtos 
da Inpaer eram pesados demais 
para os aviões que eram, a nova lei 
dos LSA forçou a correção para ga-
rantir mercado. O Conquest  passou por 
um regime para se enquadrar ao novo 
padrão e agora o Conquest Light nasce 
mais correto dentro de uma categoria 
que a cada dia cresce mais. O modelo 
original com motor Rotax pesava vazio 
420kg, muita gente acha que a gaiola 
estrutural, típica de todos os Inpaer, fei-
ta em aço inox não só garantia rigidez 
estrutural, mas também incrementava 
peso desnecessário. A própria carcaça 
da fuselagem, feita em fibra, também 

O painél acima ainda é do protótipo. 
Uma suíte de aviônicos digital estará 
disponível na versão de linha. Com 
a simples modificação do capô do 

motor o Conquest parece ganhar 
linhas mais harmoniosas.

colaborava para uma variação de quilos 
para mais. O avião voa sem problemas, 
mas poderia ser mais eficiente, ter um 
ganho melhor em planeio. Para chegar 
ao padrão LSA, que limita o peso máxi-
mo de decolagem em 600kg a Inpaer 
mexeu aonde seria fácil, sem muitos 
custos de novos projetos e deu uma afi-
nada no seu produto. As chapas de re-
vestimento das asas que eram de 0,20 
polegadas agora são feitas com chapas 
de 0,16 polegadas de espessura. As per-
nas do trem de pouso principal que 
eram de aço, passaram a ser confeccio-
nadas em alumínio, aliviando pelo me-
nos 8kg na balança. A própria estrutura 
de inox foi otimizada e perdeu 3kg. A 
bequilha e o conjunto de pedais que 
era também de inox, passaram a ser fei-
tas em aço cromo molibidênio e o para-
brisas que tinha espessura de 3mm ago-
ra tem 2mm. Com essas medidas, o peso 
vazio do novo Conquest Light desceu 
para 393kg. Aproveitaram para dar um 
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trato na estética da avioneta. E melho-
rou muito. A nova frente com nariz de 
desenho mais fluido e parabrisas mais 
inclinado deram outra cara, mais mo-
derna que fica mais evidente quando o 
Light é colocado ao lado dos irmãos 
mais velhos.  Não chegamos a checar as 
medidas internas, mas o painel aparen-
temente ficou mais baixo com relação 
ao que é encontrados em outros Inpaer, 
melhorando a visão para fora. Para en-
trar, nada de segredos ou contorcionis-
mos, esses aviões sempre foram gene-
rosos em termos de espaço interno. 
Com relação ao Tecnam P2008 ensaiado 
na edição passada, o espaço para os 
ombros é melhor no Inpaer e as janelas 
laterais (que externamente ganharam 
uma máscara negra como o avião Tec-
nam) tem desenho melhor, mais alto. 
Você não tem que ficar abaixando o 
tronco para olhar para os lados. Nas por-
tas o acabamento interno tem o que 
seria um descansa braços, bem útil por 

sinal. E graças a Deus, voltaram a usar 
manches normais (de desenho bem fei-
to e com acabamento central em couro) 
e não a tentativa de um semi side stick 
apresentado no quadriplace Explorer. O 
painel desta unidade ainda era o de 
protótipo, todo analógico, mas os mo-
delos de linha sairão com opções com 
instrumentação digital, tudo Dynon. A 
versão Top deve sair com aviônicos 
Skyview em tela de 7” com piloto auto-
mático, monitoramento de motor e o 
sistema Aera795, mais transponder e rá-
dio Garmin. Também estará  disponibili-
zado uma versão intermediária com um 
mix de telas digitais Dynon e instrumen-
tos de motor analógicos e outra mais pé 
de boi, com tudo analógico.  O preço do 
novo Conquest Light sai por a partir de 
de R$ 195 mil sendo que é possível par-
celar esse valor pelo cartão BNDES, con-
sórcio ou em 12 prestações com finan-
ciamento da própria fábrica. Dar partida 
no Rotax 912S (100hp) é tão fácil quan-
to o do seu carro, uma pequena escor-
vadinha e é só bater na chave, o nível de 
ruído é bem baixo. Taxiando para a ca-
beceira 04 da pista do aeroporto de São 
João da Boa Vista, aonde fica a nova fá-
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brica da Inpaer, o comando é tranquilo 
bem direto. Talvez o banco pudesse ir 
um pouco à frente do que ele vai. E cla-
ro, vamos dar um desconto por conta do 
PU-MLB ser o protótipo, alguns itens ain-
da precisavam ser a�nados. Na cabecei-
ra, nada de vento, checagem de motor 
aos 4.000rpm, 20º de �ape (faltava ainda 
um indicador, a medida foi cantada no 
olho, pela experiência do piloto da fábri-
ca) e o Light é alinhado nas faixinhas. 
Manete à frente e o avião ganha fácil ve-
locidade, saindo do chão com 50 mph. 
O nariz aponta para cima, �rme, com as-
censão de 500 pés/minuto. Tirando o 
�ape e deixando ele embalar, o número 
sobe para 700 pés/min e a velocidade 
ideal se mostra em torno de 70 mph. 
Sem muitas surpresas, o Light é coloca-
do em vôo nivelado e o ponteiro do ve-
locímetro vai chegando as 120-125mph, 
lá na frente o Rotax vai trabalhando em 
5.200rpm consumindo algo como 18 lt/
h. Os comandos se mostraram leves, tal-
vez um pouco leves demais, coisa de 

Abaixo o detalhe das janelas 
que receberam uma máscara negra. 
O trem de pouso teve estrutura modificada 
para ganhar peso.  

ajuste de protótipo. Tanto é que faltava 
um pouco de ajuste para a direita, voan-
do, sempre era necessário um pouco de 
pedal para esse lado. Todavia isso ao que 
parece, não é um comportamento se-
melhante aos dos primeiros Conquest, 
que esses sim, voavam sempre queren-
do levar o nariz para a esquerda. Talvez 
um ajuste mais �no vai tirar uma certa 
tendência a engrenar uma leve espiral 
quando inclinando a asa e em seguida 
soltando os comandos. Cruzando os co-
mandos, à lá glissada, nada de trepida-
ções desconfortáveis. Na hora da brinca-
deira, estolar o Light também foi fácil.  
Com motor e sem �ape, ele deixou de 
voar com 43mph, com meio �ape, com 
35mph e com todo �ape em baixo, em 
35º, a marca chegou as 30mph. Sem mo-
tor, as respectivas velocidades cresceram 
para 50, 40 e 35mph. Em todas as situa-
ções não houve nenhuma entrada de 
asa, o avião continuava com o nariz em 
cima, voando, meio que sambando tam-
bém em virtude do tal ajuste de coman-
dos. Talvez com pedais um pouco mais 
endurecidos, não seria possível �car pe-
dalando o avião em excesso. Mais uma 
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AVIÃO TAMBÉM FAZ REGIME PARA 
                                   GANHAR MAIS CLIENTELA

vez isso é coisa de protótipo pois ao que 
parece, a experiência da Inpaer, ganha 
no seu dia a dia, vem trazendo resulta-
dos. O avião nasceu redondo. Para recu-
perar, era só aliviar o manche e por sinal, 
o Light ganha velocidade rapidamente. 
Bem  lembrado, não é permitido deixar 
o avião voar à sua frente sob pena de ver 
os números chegarem à VNE facilmente. 
Na descida, o regime de 4.000rpm no 
Rotax é uma boa forma de manter os 
500 pés/min e prepara-se para entrar no 
circuito de pouso. O dia estava tranquilo, 
nada de rajadas ou turbulências indese-
jáveis, bom para fazer uma �nal longa e 
ver como ele se comporta na rampa até 
a cabeceira. Com �ape aos tais 20º, o ve-
locímetro indicando 70 milhas o Light 
vai seguindo tranquilo e alinhado para a 
cabeceira. A tecla do compensador de 
arfagem bem que poderia �car em ou-
tro lugar mais acessível, para facilitar o 
seu uso. Onde ele está, na parte de baixo 

do console central e um tanto perto do 
assento do banco, é um pouco fora de 
mão, principalmente para quem tem 
uma cintura mais avantajada e pode ser 
confundida com a tecla de acionamento 
do �ape. Cruzamento das faixinhas, �ape 
todo em baixo aplicado momentos an-
tes, indicador nas 60 mph e é só elevar o 
nariz um pouco para cima que Light vai 
para o toque com as rodas traseiras. Um 
pouco mais de tempo para praticar e vi-
ria o pouso mais suave no lugar do estilo 
dos americano, que acha que lugar de 
lata é no chão. E dá-lhe exercício para os 
amortecedores. Na reaceleração para a 
arremetida pouco trabalho de pedal 
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ONDE ACHAR

contrário e em meros segundos, ele está 
apto a voltar a voar. Novo circuito para 
pouso e mais uma vez o comportamen-
to do novo Inpaer é simples de se en-
tender. No chão, a certeza de que o regi-
me definido por lei fez bem ao Inpaer. 
Um avião que aerodinamicamente não 
vinha tendo problemas e sim evoluindo, 
mas que encontrava na balança um pê-
nalti perante aos seus concorrentes. 
Esse modelo inicia uma nova fase da 
Inpaer. O novo endereço, com uma fá-
brica ampla em São João da Boa Vista (a 
base em Campinas virou show room e 
departamento de manutenção) com es-
paço de sobra para a linha de monta-
gem para atender a demanda, foi uma 
aposta da própria prefeitura dessa cida-
de para trazer novas empresas no seu 

FICHA 
TÉCNICA

Inpaer Conquest Light

Fabricante: Inpaer – Indústria 
Paulista de Aeronáutica Ltda
Motorização: m Rotax 912S de 100hp
Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro 
Comprimento: 6,70m 
Envergadura: 9,70m
Peso máximo de decolagem: 600kg 
Carga útil: 210kg
Capacidade do bagageiro: 50kg
Velocidade de cruzeiro: 125mph
Capacidade dos tanques: 120lts
Alcance: 1.200km
Autonomia: 6 horas
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pólo industrial e gerar mão de obra mais 
qualificada. Nesse teto, a Inpaer prome-
te entregar os primeiros Conquest Light 
com um prazo de seis meses e num bre-
ve futuro ter a capacidade de ter unida-
des para pronta entrega. Mas esse chão 
de fábrica tem área para abrigar tam-
bém, quem sabe linhas de produção de 
modelos certificados, o que deve ser o 
futuro do catálogo da Inpaer.  g
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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 tendências 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 
agregado  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 importação  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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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI
MODELO: JULIANE KÉSSIA 

MAKE-UP & HAIR: JÚNIOR VALLADARES

Vestido longo de renda Patrícia 
Bonaldi (R$ 9.500,00), brinco 

Hana em banho de ouro (R$ 
474,00) e pulseira Rouge Noir 
(R$ 504,00) Hector Albertazzi. 
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Que um belo horizonte venha 
pela frente, desejo de qualquer 
casal em núpcias. Na capital mi-
neira fomos convidados para uma 
noite de núpcias, mas sem nada de 
voyerismo. Proposta feita pelo pes-
soal do Hotel My Place Savassi que 
já foi Mercury de 1997 até 2010, Blue 
Three por um ano e desde janeiro os 
proprietários do prédio resolveram 
administrar o espaço por conta pró-
pria.  Mudaram o foco, deixaram um 
pouco de lado o conceito de hotel 
de negócios para um perfil butique. 
O lugar tem 42 apartamentos sendo 
que 40 são duplex de 35m2 e dois 
planos de 60m2. A quantidade é per-
feita para quem prioriza uma estadia 
com um mínimo de privacidade e o 

tamanho dos quartos é bom o sufi-
ciente para entregar conforto e luxo 
digno do conceito. Mas vão ter que 
trabalhar. Se na fachada não há muito 
o que fazer, o prédio herdou a cara de 
hotel de rede, prático mas impesso-
al, no interior existem ainda alguns 
resquícios deste segmento que de-
vem ser aprimorados. Nada contra, 
a questão é dar tempo para deixá-lo 
mais butique que hotel. Isso significa 
mimos aos hóspedes. Não que não 
os tenha, tem cliente de fora que 
toda vez que faz a reserva, sabe que 
no quarto haverá umas balinhas de 
laranja que tanto gosta. Na entrada 
tem aquele porteiro com farda típica 
de hotel americano, com o típico sor-
riso prestativo. No hall, uma decora-
ção de bom gosto, clara e moderna. 
Mas por conta do horário de check 
in, feito pela manhã, nada de taça de 
champagne que é servida, segundo 
o material de divulgação, a partir das 
18h00. Poderia ter um suco de boas 

             MUDANÇA DE RUMO. DA FRIEZA 
                     DOS NEGÓCIOS PARA O CALOR DO 
ACONCHEGO NA NOITE EM PELA CAPITAL
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No look festa o vestido com top de cetim 
e saia de renda Patrícia Bonaldi (R$ 
3.355,00), brinco Miki (R$ 531,00) e pul-
seira triangular strass (R$ 858,00) Hector 
Albertazzi. No mais os detalhes do kit de 
núpcias e o farto café da manhã.

vindas então. À tarde a partir das 
15h00 o hóspede tem a disposição 
na recepção um serviço de escalda 
pés e pães de queijo à vontade. Pelo 
menos o procedimento de entrada 
foi rápido. O quarto duplex se abre 
para o cliente com uma decoração 
que ainda lembra o hotel de negó-
cio ou um flat para temporada. Ali 
estão o fogão de quatro bocas de 
marca e modelo mediano, a pia e 
os armários com talheres, pratos e 
copos para atender duas pessoas. 
No andar de baixo, o que seria a 
sala, o confortável sofá, televisão e 
sistema de som. Ok, a TV tem bom 
tamanho, mas ainda é de tubo e 
com tela curva. Segundo a gerên-
cia esse item vai ser substituído 
em breve por algo mais moderno. 
Por favor, vejam também um sonzi-

nho que não tenha tanto jeitão de 
mano e aceite uma interface com 
tocador de MP3 ou iPhone. A de-
coração não condiz com um hotel 
butique, faltam as flores, o aromati-
zante e o estilo está ainda um pou-
co devendo, meio insosso, apesar 
de tudo estar extremamente lim-
po. No andar de cima, acessado 
por uma escada caracol forrada por 
um carpete nem sempre estiloso, o 
quarto que aí sim, se mostra mais 
alinhado com a nova proposta do 
My Place Savassi. A cama em geral 
é Queen Size (em sete unidades 
são King Size) mas em todos a rou-
pa de cama é de algodão 200 fios. 
A decoração é bem mais elaborada 
e a TV já é de LCD, contudo o con-
dicionador de ar é daqueles mo-
delos de janela. Mais um item que 
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será revisto em breve segundo a 
gerência, que também prome-
teu que os apartamentos duplex 
vão ter duas unidades, uma para 
cada andar. Nesses atualmente só 
há um aparelho instalado e que 
não dá conta de refrigerar os dois 
ambientes em dias mais quentes. 
Nos apartamentos planos os ar 
condicionados são modelos split, 
bem mais eficientes e silenciosos. 
Na sacada, duas espreguiçadei-
ras e uma mesinha. Um par de 
vasos com algumas plantas faria 
um diferença brutal para quebrar 
o peso das lajotas. No banheiro, 
nada de excepcional, uma olhada 
mais atenta mostra que o mobili-
ário já entrega a sua idade. Faltam 
itens mais bacaninhas como os de 

pia e banho como seria de se espe-
rar num hotel butique. Cliente desse 
segmento é fresco mesmo, mas paga 
para ter essas frescuras. Uma parceria 
com algum fornecedor desses pro-
dutos poderia resolver a questão ra-
pidamente. Pelo menos o chuveiro é 
bom e relaxante. O My Place Savassi 
também carrega o perfil de sua cria-
ção para o café da manhã, mas no 
bom sentido. A variedade de comes 
e bebes é boa tanto em quantidade 
como em qualidade. Hábito de hotel 
brasileiro, essa fartura nem sempre é 
vista em outros países, principalmen-
te em hotéis de negócios. O My Place 

Savassi não tem horário de almoço e 
nem de janta, mas serve pratos muito 
bem honestos no quarto até a meia 
noite. O filé a Chateubriant veio no 
ponto certo com o arroz e fritas per-
feitas. Bom para o casal que foi até 
lá atraído pelo pacote de núpcias e 
não deseja sair do quarto para nada. 
Essas núpcias podem ser reservadas 
tanto para os quatros duplex ou para 
os planos. O pacote engloba a gar-
rafa de espumante, decoração com 
pétalas de flores e um cesto com 
doces ou chocolates. Estão inclusos 
roupões, nécessaires especiais, café 
no quarto, jornal do dia e o check 

Na foto maior o camarão com 
couzcouz, redução de moqueca 

e espuma de coentro. Engenharia 
gastronômica do restaurante e wine bar 

Oak, com outro bom exemplo na página 
ao lado com o trio de salmão. Abaixo 
o kit de núpcias do My Place Savassi.
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Ao café da manhã vestido Lauren estam-
pado (R$ 624,00) Fernanda Kujawski, 
o colar triangular em banho vintage (R$ 
531,00) a pulseira triangular fina (R$ 
384,00) e o brinco Blonssom (R$ 435,00) 
tudo Hector Albertazzi. A sandália maxi 
plataforma Schutz (R$ 340,00). 

out pode ser feito até as 18h do dia 
seguinte no próprio apartamento. A 
cama para as diversões adultas é de 
um irretocável conforto, pena que o 
clima fica um pouco assim quando se 
olha para o fogão que, não tem jeito, 
vai continuar lá do lado da bancada. 
Véu, grinalda e fogão não combinam. 
Talvez a retirada desse item pudesse 
liberar espaço a outra coisa, ainda 
mais levando em conta que o hotel 
fica no bairro Savassi, bem lembrado 
pelo seu lado boêmio e centro gas-
tronômico. É o tal negócio, se o casa-
mento não der certo, nada é impos-
sível, há como enfiar o pé na jaca a 
poucos quarteirões. Outro bairro que 
concorre com a Savassi neste quesi-
to é de Lourdes, que fica a menos de 
10 minutos de carro e tem chamado 
mais a atenção até porque a Savassi 
está com muitos pontos em obras, 
algumas sugestões estão fechadas. 
Foi em Lourdes que chegamos ao 
Oak, um restaurante e bar de vinho. 
Estabelecimento meio que raro em 
Belo Horizonte. Esses mineiros da ca-
pital que gostam mais é de cerveja-
das podem ter algo diferente no Oak. 
E já que está meio que na moda para 
as mineiras uma taça de vinho rosé 
ou espumante, o lugar se torna uma 
boa pedida. A linha contemporânea 
do chef Bruno Alergaria, ex-Ouro 
Minas e sócio do Eduardo Portella 
(que trabalhava com importação de 

vinhos) vai mesclando a cozinha mo-
lecular com algo meio abrasileirado. 
Na entrada veio um trio de salmão 
(R$ 33,00) sendo que um defumado 
com creme azedo de limão siciliano, 
outro, um tartar com abacate ao vi-
nagrete de limoncello bem neutro 
e uma versão com a carne marinada 
acompanhada de crispies de nori em 
cima de uma cama de arroz.  Acom-
panhando, um Casa Valduga Art 
Brut bem frutado (R$ 67,00). O prato 
principal foi um camarão com cou-
zcouz à baiana (R$ 72,00) com uma 
redução de moqueca e espuma de 
coentro, que para a tranqüilidade 
dos paulistas, não se mostrou muito 
marcante e com o tradicional gosto 
metálico. A harmonização pode ser 
com um Chablis Christian Moreau 
2010 (R$ 125,00). O casal do My Pla-
ce vai passar bem aqui. Com opções 
assim, é mais do que certo o hotel se 
concentrar no que tem de melhor, 
seu conforto e atendimento. O seu 
hóspede ainda não tem um serviço 
de concierge oficial, mas o atendi-
mento da recepção vai dar um  jeito 
para resolver a questão do cliente. A 
decoração em certos aspectos falta 
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MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
Belo Horizonte é vista como 
destino de negócios, portanto, a 
sua estrutura hoteleira e gastronômica 
está disponível o ano inteiro. 

DICA DO PILOTO:
Essa matéria levou em 
consideração o uso de uma 
aeronave pequena, LSA, para 
o casal. Portanto apesar das opções 
de Confins (longe demais do centro) 
e Pampulha, a boa dica é o aeroporto 
Carlos Prates (SBPR 19º54’33”S/
043º59’21”W) que tem pista de 
928x18m asfaltada. Fica mais 
perto do hotel e pode ser bem 
menos burocrático de chegar e sair  
do a Pampulha. Em contrapartida 
a estrutura para recebimento de 
aeronaves é um pouco mais restrita.

TARIFAS:
My Place Savassi
Pacote de núpcias: R$ 459,00
Diárias de R$ 290,00 a R$ 580,00 
durante a semana e de R$ 210,00  
à R$ 280,00 nos finais de semana

ENDEREÇO:
My Place Savassi
Rua Professor Moraes, 674 - Savassi
Tel.: (31) 3311 2191
www.myplacesavassi.com.br

Oak Restaurante
Rua Curitiba, 2164 – Loudes
Tel.: (31) 2511 6694
Abre de 3ª a Sábado das 12h00 às 
01h00. Domingos das 12h00 às 22h00

CRÉDITOS:
Hector Albertazzi
Tel.: (11) 2292 9178
www.hectoralbertazzi.com.br

Fernanda Kujawski
Rua Paes de Araújo, 113 – São Paulo
Tel.: (11) 3073 1183 

Schutz
Rua Oscar Freire, 944 – São Paulo
Tel.: (11) 4508 1499

Patrícia Bonaldi
Rua Bela Cintra, 1951 – São Paulo
Tel.: (11) 3062 5020

só a incorporação de pequenos de-
talhes, mas são esses que fazem a di-
ferença e dá cor num hotel butique. 
Numa cidade aonde a maior parte do 
turismo é de negócios e as opções 
de hospedagem consequentemente 
são estruturadas para esse mercado, 
chegar e se deparar com algo muito 
mais aconchegante é convite e ga-
rantia para um futuro retorno. g
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EMOÇÃO EM UM COMPACTO
O Minifly é um trike desenvolvido pela Trike Ícaros e que pode ser carregado dentro de 
um porta malas de um carro médio. Em carro compacto ele cabe rebatendo os bancos 
traseiros e isso numa operação de apenas 30 minutos. A asa vai em cima, dobrada, no 
rack do veículo. O Minifly é movido por um motor Polini Thor 200 de 29hp, com partida 
elétrica, que consome algo como 2,5 litros de gasolina por hora. Com um tanque de 10 
litros é possível permanecer voando por até 4 horas. Para economizar um pouco mais, 
o trike possui trem de pouso retrátil. A asa é uma Soft Topless de média performance 
configurada especialmente para o Minifly e que segundo o fabricante prioriza o vôo suave 
e tranquilo. O produto pode ser adquirido por meio do Consórcio Nacional Trike Ícaros 
com planos de 24 meses com prestações de R$ 1.436,00 (mais taxa de administração de 
14%) e de 36 meses com prestação de R$ 983,00 (mais taxa de administração de 16%).

Preço: R$ 29.000,00

Trike Ícaros
Tel.: (11) 2452 5085
www.trike.com.br
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PARA DESCANSAR COM ESTILO
O sofá Lub é uma peça de personalidade jovial, 
ideal para ambientes divertidos e inusitados. A 

cor amarelo vibrante ajuda a fazer dele uma peça  
única e arrojada. Com estrutura em madeira e pés 
em tubo, é revestido em neoprene amarelo. Você 

pode achá-lo com exclusividade na Le Design.
Preço: R$ 2.990,00

Le Design
www.ledesign.com.br

tel.: (11) 2359 2788

HORA DO AVIADOR
A IWC está trazendo ao Brasil na linha Aviator, os relógios Top 

Gun Miramar. São cinco modelos com desenho puramente 
militar com caixa escura, ponteiros bege e o verde do bracelete 
em material têxtil. No modelo Grande Relógio Aviator Top Gun 

Miramar o tempo de marcha é de 168 horas e no Relógio Aviator 
Cronógrafo está a bordo um dos mais mderno e resistentes 

sistemas feito pela própria IWC.
Preço: Sob consulta

IWC
www.iwc.com

OLHAR DURADOURO
A nova linha de máscaras de cílios Super Shock Max da Avon promete 
15 vezes mais volume e efeito que dura até 14 horas. Sua fórmula 
possui � bras e proteínas que atuam ao redor de cada � o, além de ser à 
prova d’água.  O aplicador é de silicone e possui dois níveis de cerdas, 
mais curtas e mais longas.
Preço sugerido: R$ 26,00
Avon
SAC 0800 708 2866
www.avon.com.br
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TUDO EM UM
Olhando nem parece, mas esse aparelho é um leitor de cartão 
de memória da Sandisk, aliás, de todos os tipos de cartão e 
perfeito para aquele momento de baixar uma foto ou vídeo 
feito pelo amigo em uma câmera diferente da sua. A conexão 
é por cabo USB e a transmissão é de até 500MB/s
Preço: R$ 140,00
Angel Equipamentos Fotográ� cos
Tel.: (11) 3257 3498/3259 5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

O MOVIMENTO DAS MALAS
A linha Zigue Zague da Missoni é o resultado da parceria 

entre esta empresa e a BRIC’s e vem cheias de estilo. 
As malas são feitas em PVC e Nylon estampada com 

padrão zigue zague icônico da Missoni e a linha inclui 
malas leves, nécessairies, uma para note 

books e outras de carrinho com quatro rodas 
em diferentes tamanhos.

Preço: sob consulta
Missoni Shopping Iguatemi Brasília 

Tel.: (61) 3577 5159
Missoni Shopping Iguatemi São Paulo 

Tel.: (11) 30346469

books e outras de carrinho com quatro rodas 

MAGRELA DE RESPEITO
Pedalar com elegância é o natural resultado quando 

se monta na Nirve Classic 3 Speed. Ela tem quadro de 
alumínio na cor Forest Green, câmbio Shimano Nexus 

de 3 velocidades embutido no cubo da roda traseira 
que garante aparência mais limpa e maior proteção 

das engrenagens. Os freios são clássicos, sendo o 
traseiro no contra-pedal e os pneus na cor 

creme montados em rodas de 26’.
Preço Sugerido: R$ 1731,60

Star Point
www.lojastarpoint.com.br
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ACOMPANHAMENTO PERFEITO
Um peixe, frutos do mar, carnes brancas ou culinária vegetariana. 
São algumas das dicas de harmonização para o chardonnay Plume 
que a vinícola Pericó está colocando no mercado. O vinho é 
fermentado em barricas de carvalho Frances que permaneceram 
geladas. O aroma e sabor é bem frutado e refrescante com notas 
de abacaxi, baunilha e tostado.
Preço sugerido: R$ 41,00
Vinícola Pericó
www.vinicolaperico.com.br

LEITURA DE CABECEIRA
Com prefácio do jornalista William Waack, o livro 
do comandante Dato de Oliveira mostra em 200 
páginas como é a sua relação com a aviação em 

contos e poemas. Ele é conhecido no meio como 
o piloto do Globocop e transcreve no papel como 
é a paixão por voar desde que ele tirou a primeira 

carteira em 1973. De lá para cá são só as delícias 
das suas histórias.

Preço: R$ 40,00
Disponível na GO Ahead’s, Livraria Cultura (SP) 

e na Realejo Livros (Santos) ou pelo email: 
cmtedato@hotmail.com

JÓIAS EM FOLHAS
O joalheiro Mario Pantalena acaba de lançar uma nova coleção. Com peças 

inspiradas nas formas das folhas, a coleção Leaves foi trabalhada com pedras 
so� sticadas de diferentes cores, dando destaque para o contraste dessas 

tonalidades. A coleção é bem detalhista, delicada e com um toque vintage, 
perfeita para a mulher que não dispensa uma joia elegante e especial.

Preço: 
Anel em ouro com água marinha e navetes de ônix –R$ 5.900,00

Anel em ouro cm citrino, navetes de ônix e brilhantes – R$ 3.600,00
Pantalena

Tel.: (11) 32667169/3285-3357
www.gioiellipantalena.com
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  SEMPRE CABE  
       MAIS UM

Neste teste as medidas que importam 
são outras. Saem as milhas por hora, o 
consumo por quilômetro e o teto má-
ximo operacional e entra a diferença 
em centímetros. A Cirrus teve uma idéia 
de gênio para atender uma boa parcela 
dos seus clientes. A família formada pelo 
casal e mais três �lhos tinha uma di�culda-
de física e legal para levar a prole no avião 
projetado para quatro ocupantes. Um, se 
não fosse de colo, iria �car para trás. No 
avião que teve seu interior concebido 
para ter uma similaridade com o carro do 
seu proprietário, para que ele se sentisse 
em casa saindo tanto de um como para 
o outro, a dica estava na cara. Nos carros, 
o banco traseiro geralmente é feito para 
transportar três pessoas. Alarga um tanto 
a forma interna da fuselagem, remode-
la daqui, acolá e pronto, eis que surge o 
que eles chamam de Flex Seating, dis-
ponível tanto no SR20 como no SR22.  O 
conjunto que o fabricante anuncia como 
de 5 assentos é, na verdade, composto da 

dupla de assentos na frente e de dois as-
sentos e meio na parte traseira da cabine. 
Dá para colocar dois adultos e mais uma 
criança sentada no meio. Três adultos, só 
se forem anoréxicos. Pelo menos o piso da 
cabine é plano, nos carros geralmente há 
o túnel central do chassis que incomoda 
quem senta no meio. E o que é mais inte-
ressante, é possível colocar uma daquelas 
cadeirinhas que você usa no carro para 
acomodar uma criança pequena. A colo-
cação é realizada rapidamente e da mes-
ma forma que em um veículo automotivo. 
Pode ser feita tanto para as laterais como 
na posição central. Nesta última, a criança 
vai poder ver o que os pais estão fazendo 
lá na frente, na mesma técnica que todo 
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TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: MARCIO JUMPEI

  SEMPRE CABE  
       MAIS UM

CIRRUS SR22 MAX
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As atenções se voltam para o 
interior do novo Cirrus. O destaque 
é o banco traseiro que permite 
acomodar 3 pessoas. 

uma vez, você já viu algo semelhante na 
garagem. Com pouco investimento o pes-
soal da Cirrus deu uma revigorada no seu 
produto, o que é bom em tempos de crise. 
O departamento de marketing agradece. 
Essa atenção também foi exercida pelo 
representante aqui no Brasil. Para o merca-
do daqui, a dupla Sérgio Beneditti e Deco 
Ma�ni conseguiu que a fábrica elaborasse 
um pacote de con�guração exclusivo. Ser-
ve para o SR22 aspirado que é então cha-
mado de SR22 Max. Além da questão do 
quinto assento, essa versão vem com cinco 
fones Bose, 3 anos de garantia (que opcio-
nalmente pode ser estendida para 5 anos), 

    SE VOCÊ ACHA QUE FIZERAM  O AVIÃO  
        COM EFEITO REXONA, SAIBA QUE ASSIM VOCÊ 
ESTARÁ SOMENTE ENTREGANDO A SUA IDADE

mundo faz para ela sentir mais segura – e 
chorar menos – e que por outro lado, serve 
para facilitar a vigilância por parte dos pais. 
Faltou só o retrovisor que existe em carros 
como os Citroën C3 e C4 Picasso, de lente 
bem côncava e dedo duro da bagunça da 
criançada. Os novos bancos agora tam-
bém reclinam (como acontece nos Cessna 
Skylane/Skyhawk), com três posições de 
ajuste, facilitando quem tem pernas lon-
gas ou quem deseja somente se esticar 
um pouco mais confortavelmente duran-
te a viagem. Bipartido, pode ser inclinado 
para frente facilitando o transporte de 
algo de volume maior no bagageiro. Mais 
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Cirrus Brasil
www.cirrusaircraft.com.br
info@cirrusaircraft.com.br

Tel.: (11) 4582 6144

ONDEACHAR 
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suíte de aviônicos Garmin Perpective  com 
duas telonas de Multi Funcional Display e 
Primary Flight Display de 10” cada. Sistema 
de visão sintética, de proximidade com o 
solo, TCAS, cartas eletrônicas, detector de 
mau tempo, ar condicionado são alguns 
dos vários itens do pacote. Mas o mais 
interessante é o sistema Global Connect 
que fornece informações de TAF e METAR 
no painel. Essas informações podem ser 
atualizadas conforme a sua necessidade 
de tempo, a cada cinco minutos ou 1 hora 
por exemplo, e podem abranger uma área 
em rota também variável ao seu pedido. 
Pelo Global Connect é possível também 
enviar e receber mensagens de sms e fazer 
ligações via telefonia por satélite Iridium, O 
custo por minuto é de US$ 1,60 indepen-
dente do que está sendo usado e há uma 
taxa mensal de assinatura de US$ 100,00 
cobrados no cartão de crédito. No ano 
que vem, os sistema também será capaz 
de mostrar fotos de satélite meteorológi-
co, tudo visualizado nas telas do painel. O 
Max é oferecido em três padrões de cor de 
couro do interior, em preto, bege ou cinza. 
Externamente o gra�smo é o mesmo, mas 

há quatro opções de cores. O posiciona-
mento desta versão é intermediária no ca-
tálogo da Cirrus. Custando US$ 669.500,00 
é US$ 120 mil mais em conta que um SR22 
GTS aspirado e vem com toda a gama de 
equipamento de segurança existente no 
irmão mais caro. Fazendo um plano de 
�nanciamento pelo Bradesco Leasing e 
importação pela Cotia, como é feito pela 
maioria dos clientes da Cirrus, esse SR22 
MAX pode ser comprado com 20% de si-
nal e os 80% restantes �nanciados em cin-
co anos. Na ponta do lápis algo como US$ 
134 mil de entrada e 60 prestações �xas 
de US$ 12.500,00. Se quiser ter uma noção 
de custo da hora de voo deste modelo, 
pense em algo como US$ 250,00 se você 
mesmo for o piloto. Esse valor inclui os 
custos de hangaragem, combustível, óleo 
e manutenção. Lançado em março, a Cir-
rus daqui já vendeu o primeiro Max, além 
de ter o demonstrador que aparece nas 
fotos. Con�gurado para os novos tempos 
do mercado, esse Cirrus acaba sendo a cara 
da marca, de oferecer um produto milime-
tricamente pensado para atender as mais 
variadas necessidades do cliente. g

FICHA 
TÉCNICA

Cirrus SR22Max

Fabricante: Cirrus Aircraft
Motor: 1 continental TCM IO-550-N 
de 310 hp
Capacidade: 1 piloto + 4 passageiros
Envergadura: 11,67 m
Comprimento: 7,92 m
Velocidade máxima de cruzeiro: 
185 nós
Velocidade de estol com 50% de 
�ape s/motor: 62 nós
Alcance máximo: 1.170mn (2.166km)
Razão de subida: 1.400pés/min
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CHEQUE
PRÁTICO

Tarde do dia 25 de março, a rotina se-
guia costumeiramente igual numa fa-
zenda em Itu (SP) a não ser pelo fato 
chegar do céu um Cirrus SR20 flutuan-
do com seu paraquedas. Sim, foi o primeiro 
acionamento de um paraquedas balístico 
em território brasileiro neste tipo de aero-
nave. O modelo desde seu lançamento, 
usou o equipamento, batizado de Caps, 
como ferramenta de vendas e marketing. 
Oficialmente a Cirrus nunca admitiu, mas 
nos bastidores, equipar os SR20 e 22 com 
tal equipamento foi exigência da FAA para 
eles fossem homologados. Dizem que eles 
não saem do parafuso e para isso, seria ne-
cessário a presença do paraquedas. A Cir-
rus, em pronta resposta, sempre declarou 
que seria muito difícil que seus modelos 
entrassem em parafuso. Mas a grande sa-

O primeiro acionamento do Caps 
no Brasil comprovou com segurança 
a viabilidade do sistema. A aeronave 
deve voltar a voar em breve.
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Como é possível ver na foto todo impacto 
com o solo foi absorvido pelo conjunto 
de trem de pouso. 

cada foi usar a presença do Caps ao seu 
favor, criando assim, a imagem de aero-
nave mais segura. Não foi uma única vez 
que soubemos relatos de esposas que se 
declararam mais tranquilas em embarcar 
seus filhos num Cirrus por conta da presen-
ça do paraquedas. Depois dele, o costume 
de equipar aeronaves leves, principalmente 
as da categoria experimental, com o para-
quedas balístico foi amplamente difundido. 
No mundo inteiro, de uma frota de cerca de 
5.000 Cirrus foram detectados cerca de 30 
acionamentos do Caps. No Brasil, aconte-
ceu pela primeira vez. A bordo o Sérgio e a 
Cláudia, o casal Cirrus do Brasil. O motor ca-
lou depois que o fluxo de combustível deu 
sinais de mau humor. Chegar no aeroporto 
de Itu, a 9.6mn distante estava fora das pos-
sibilidades. Então a decisão certeira, acionar 
o CAPS a 1.500pés acima do terreno. O pas-

to que de cima parece plano, de baixo se 
revela cheio de curvas de níveis, buracos 
de tatu, cupinzeiros. Se fosse feito um pou-
so convencional, muito provavelmente, as 
consequências seriam trágicas. Segundo o 
Sérgio, após o acionamento pelo coman-
do que fica no teto da cabine, ouviu-se o 
zunido do foguete que puxa o paraque-
das para fora de seu compartimento. Em 
seguida com a sua abertura, o avião que 
voava a 90 nós, faz um par de movimen-
tos de badalo com o nariz para baixo até 
se estabilizar. E começa a descer num regi-
me de 1.400 pés/min. Um olha para outro 
e ajustam os bancos recuados ao máximo, 
para não ter o perigo de uma batida do 
corpo contra o painel. O vento era calmo, 
com cerca de 4 a 5 nós o que contribuiu 
para uma aterrissagem bem vertical. O 
baque com o solo foi considerável, mas o 

conjunto de trens de pouso absorveu todo 
a energia. As pernas do principal abriram 
e a da bequilha, fixada no berço do motor 
também funcionou dissipando a carga do 
impacto. Por sinal, a polaina nem sequer foi 
danificada. Outra sorte, a hélice bipá esta-
va parada horizontalmente não sofrendo 
nenhum dano. Feito o cheque de abando-
no, os dois saíram do SR20 como se nada 
tivesse acontecido. As portas funcionaram 
normalmente e cinco minutos depois o 
telefone toca. Do outro lado da linha, o ser-
viço de rastreamento em Brasília querendo 
checar se eles sabiam do ocorrido. Quando 
o paraquedas é disparado, o ELT é acionado 
automaticamente sendo detectado pelo 
sistema no Distrito Federal. Para o Sérgio 
uma experiência única, e justo com ele que 
formado na escola de planador e portanto 

doutrinado em pousar em áreas fora do 
campo, chega até a ser irônico ter utilizado 
essa ferramenta. Mas ele nos conta que se 
considerar que um monomotor leve estola 
a cerca de 100km/h, fazer um pouso corri-
do no mesmo local aonde ele desceu com 
o Caps seria brincar demais com tantas va-
riáveis. O sinal de que tudo correu bem, é 
atestado com a possibilidade de aproveita-
mento da aeronave. Paralelo a investigação 
coordenada pelo Cenipa, que também vai 
agregar conhecimento de causa com o aci-
dente, o SR20 já foi levado para as oficinas 
da America do Sul em Sorocaba para deixá-
lo novamente em condições de vôo. g
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No topo a visão 3D do Campo Coman-
dantes e sua pista de grama. Na página 

ao lado a decoração provençal do  
Fazzenda Park Hotel, que visitamos a 

bordo do Citroën C3 Picasso. 
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     O CONCEITO DE CONDOMÍNIO 
                AERONÁUTICO SE ESPALHA PELO SUL DO PAIS

No noticiário, Santa Catarina tem o 
Guga e sofre com a enchente. A eco-
nomia vai do leitão ao tecido pas-
sando pelo vinho. Na aviação, lá nas-
ceu a Sadia que transportava carne, do 
ar para o seu lar, como dizia o slogan na 
época antes dela se tornar Transbrasil. 
Tem o aeroporto de Navegantes e o de 
Blumenau que na primavera e muito no 
outono, fecham com a neblina, provo-
cando atrasos em toda a malha aérea 
Brasil afora. Nesse item, uma série de no-
vos condomínios aeronáuticos tem sur-
gido nos últimos três anos. A combina-
ção de falta de espaço para a aviação 
geral nos aeroportos principais, com a 
menor burocracia para utilizá-los, mais 
segurança e privacidade, alavancaram 
esses novos negócios, todos perto entre 
si, na área que compreende o litoral per-
to de Balneário Camburiú e o Vale do 
Itajaí.  Sobre o primeiro ponto é fácil de 
determinar a razão, a praia vale a pena. 

No Vale, a necessidade para os negócios 
em ter um aeródromo que seja opção ao 
grandes aeroportos. Em casa de ferreiro, 
fomos ver o que acontece na aviação ca-
tarinense de carro. De São Paulo foram 
algo como 670km de estrada a bordo de 
um Citroën C3 Picasso gentilmente cedi-
do pela montadora. O SUV compacto foi 
a medida certa para quem seguiu sozi-
nho, mas com bastante bagagem com-
posta de revistas e equipamento foto-
gráfico. A primeira parada foi para 
conhecer o Condomínio Costa Esmeral-
da ao lado da Enseada das Garoupas 
onde ficam Porto Belo, Itapema e o Bal-
neário Camburiú. A pista de 1.300x23m 
já é asfaltada e está dentro de uma área 
de 311.022m2 aonde anteriormente 
plantavam 1 milhão de pés de palmito e 
hoje abriga o sonho de um contador. 
Flavius Neves vivia com dores de barriga 
diariamente. Por conta do nervosismo 
da profissão vomitava 15 vezes ao dia e 

Turismo 2 - SC - OK.indd   40 27.04.12   16:00:50

41

ia ao banheiro outras 20. Foi ele quem 
nos contou isso. O médico dizia que ele 
tinha uns dois anos de sobrevida. E de-
pois de perder o lugar numa fazenda 
aonde ele deixava pousado seu Flyer GT 
porque o dono havia falecido, veio a 
idéia de montar o condomínio. Juntou 
os trocados no bolso, apartamentos ad-
quirido ao longo da vida, achou o dono 
do palmital e o convenceu que a aviação 
lhe traria mais dinheiro. O projeto possui 
171 lotes que medem de 13x13m até 
42x50m, estes capazes de acomodar até 
um King Air C90. Em três anos vendeu 
112 lotes e parou de ir tanto ao banheiro. 
Na vizinhança é só construção, tem ar-
gentino, mineiro, goiano, candango e 
gaúcho. Alguns fazem a casa de vera-
neio, outros um lugar para morar mes-
mo. Se no início um lote dos menores 
era vendido por R$ 44 mil, hoje vale R$ 
400 mil. Nesses, usando o projeto do 
condomínio você vai gastar algo em tor-
no de R$ 150 mil para erguer tudo. No 
terreno maior, tem gente gastando R$ 
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No topo a atual fase que se encontra o  
condominio Costa Esmeralda. Acima, 
coitado, o T-6 sofre ao relento em Brusque. 

800 mil construindo, 700m2 só de han-
gar. O Costa Esmeralda vai abrigar a es-
cola de pilotagem EACE e terá alojamen-
to para os alunos. Para todos, Flavius 
ainda oferecerá serviço próprio de loca-
ção de carro. Há hangares para locação 
por diárias ou temporada. Uma loja de 
conveniência está sendo erguida e os 
usuários terão acesso ao abastecimento 
de gasolina e querosene. Esse emprendi-
mento fez coçar os dedos do Flavius, já 
que teve gente lhe abordando para fazer 
consultoria de algo semelhante no nor-
deste. Se você acha estranho que devido 
ao sucesso do Costa Esmeralda ninguém 
havia pensado nisso antes, essa persona-
gem existe e mora em Brusque. Há 20 
anos o Vilmar olhava um terreno da fa-
mília à beira da estrada que liga essa ci-
dade à Itajaí e via ali uma pista de grama 
e idéias diferenciadas. Há dois anos co-
meçou a colocá-las em prática quando 
alguns amigos quiseram comprar 8 áre-
as para construir seus hangares. O di-
nheiro da venda dos primeiros lotes ser-
viu para capitalizar o empreendimento. 
Uma pista de grama com 700x18m já foi 
feita, deve receber balizamento noturno 
e pode ser ampliada no futuro para 
1.500m. Em torno dela está sendo ergui-
do o Condomínio Campo Comandantes 
e até já tem designativo, SIJY. Há um mo-
delo arquitetônico único para os 64 han-

gares residenciais que podem ter um 
apartamento de 106m2 com suíte, mais 
o segundo quarto, cozinha, sala, varanda 
e banheiro social. O Campo Comandan-
tes também oferece espaço para 10 ca-
sas de campo com tamanho indefinido 
e outras 13 chácaras de 20 a 45 mil m2. 
Destas, três já foram vendidas. Os primei-
ros lotes saíram por R$ 100 mil só o terre-
no e pode ser que seja oferecido um 
projeto para um hangar sem apartamen-
to, com capacidade para 3 aeronaves le-
ves. Esse hangar pode ser rachado entre 
três proprietários, cada um entrando 
com R$ 150 mil. O condomínio também 
tem uma área de 440 mil m2 de reserva 
legal e o Vilmar disse que não teve que 
arrancar nenhuma árvore para fazer as 
obras. Da sua cabeça saem realmente 
idéias diferentes. Como um dos compra-
dores disse que deveria ter uma estrutu-
ra para a família ter o que fazer, então ele 
foi atrás dela. Quer fazer hangares temá-
ticos com restaurante que lembrem as 
história de antigas companhias aéreas. O 
da Panair deve ser o primeiro. No cardá-
pio, os pratos que eram servidos a bordo. 
Para as crianças será montada uma mini 
fazenda com porco, vaca, galinha. 3.500 
árvores frutíferas serão plantadas e nelas 
terão placas indicando que você pode 
pegar as frutas. No início do ano, preten-
de fazer um encontro dedicado à avia-
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Abaixo as delícias do café colonial da Con-
feitaria Wegner. Imperdível e indescritível no 
sabor e na qualidade. Ao lado a arquitetura 
estilo Miami do Fazzenda Park Hotel.  

ção leve aproveitando a alta temporada, 
quando as pessoas buscam aquela re-
gião para as férias O empreendedor quer 
fazer parcerias com hotéis, está de olho 
no Fazenda Park Hotel, que fica em Gas-
par, a menos de 20km distante. Conferi-
mos esse hotel. Grande, é feito para gru-
pos de turistas, especialmente os de 
meia e boa idade. Tem lago para fácil 
pescaria, passeios de charretes e mini fa-
zenda para as crianças. A arquitetura do 
prédio é moderna, meio lembrando Mia-
mi, em total contraponto com a decora-
ção interna, que segundo a equipe do 
hotel é provençal. Muito móvel de fazen-
da pintado de branco. Quiseram mostrar 
o interior da França, ficou em alguns mo-
mentos parecendo o quarto da noiva do 
Chuck. Só não fique hospedado em ne-
nhum dos apartamentos das extremida-

des do prédio. Algum gênio da enge-
nharia achou as sacadas eram os 
melhores lugares para colocar os com-
pressores dos ar condicionados. Se seu 
sono for leve, vai ser incomodado pelo 
insistente barulho. Mas o Fazzenda com-
pensa, para as famílias é perfeito pela 
segurança da crianças. Típico turismo 
americano. Não se vê uma sujeira ou 
algo fora do lugar e disparado é o me-
lhor endereço para ficar na Região. Mes-
mo assim, resta conhecer o porquê da-
quela bela área cheia de vales induziu o 
aparecimento dos condomínios aero-
náuticos. OK tem as praias, Balneário 
Camburiu está a 20km do Campo Co-
mandantes. O Costa Esmeralda é separa-
do das areias de Itapema por 7km. Mas 
se você focar o olhar para dentro do vale 
e der uma chegada em Brusque por 
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As cores dos tecidos trabalhados na Florisa é 
apenas um detalhe do mercado têxtil de Brus-
que. A acessibilidade disponibilizada pelos 
novos condomínios aeronáuticos ajuda  não 
só nas horas de lazer como nos negócios.

DICA DO PILOTO:
O Costa Esmeralda (27º09”768”S/
048º37’616”W) já está fazendo 
um pátio asfaltado como também 
uma taxiway. A BR 101 está bem 
ao lado da cabeceira 32 e serve 
como referência. Há toda uma 
estrutura com um lounge para 
receber pilotos de fora.
O Campo Comandantes (SIJY 
26º58’59”S/048º48’59”W) 
ainda está no começo em termos 
de estruturação, tem boas rampas 
de descidas tanto pela cabeceira 
06 como na 24. Para conhecer 
é melhor ligar com antecedência. 
Em ambos os casos, na época 
de primavera quanto o outono 
é bom estar atento a 
formação de nevoeiros.

TARIFAS:
Fazzenda Park Hotel

Há uma série de opções que podem 
considerar pacotes de finais de 
semana, grupos escolares e grupos 
de adultos. Mas as principais são:

Baixa temporada
Diárias a partir de R$ 363,00 
o apartamento luxo/Flores para 
1 pessoa até R$ 1.286,00 a 
suíte nupcial. São 5 opções de 
apartamentos para até 4 pessoas.

Alta temporada
Diárias a partir de R$ 513,00 
o apartamento luxo/Flores para 
1 pessoa até R$ 1.287,00 a 
suíte nupcial. São 5 opções de 
apartamentos para até 4 pessoas.

Tarifas para um mínimo de  
duas diárias. Crianças até 2 
anos tarifa gratuita. De 3 a 12 
anos diária de R$ 89,00

Day use: R$ 153,00 adultos.  
Crianças de 3 a 12 anos R$ 76,00.

ENDEREÇOS:
Condomínio Costa Esmeralda
Rod. BR 101, km 156 – Porto Belo
www.condominioaeronauticosc.com.br
Tel.: (47) 8416 8000

Condomínio Campo Comandantes
www.campocomandantes.com.br
Tel.(47) 9929 6284

Fazenda Park Hotel
Rod. Ivo Silveira, km 6  - Gaspar
www.fazzenda.com.br
Tel.: (47) 3397 9000

Confeitaria Wegner
Av. 1 de maio, 514 – Centro – Brusque
Tel.: (47) 3351 1206
http://wegner-doceconfeitaria.
blogspot.com.br/

exemplo, vai saber de uma economia 
que já sustenta uma aviação e que pede 
por essa estrutura. Recentemente um 
dos amigos do Valmir saiu de Curitiba de 
avião para passar um final de semana 
em Balneário Camburiú. Queria pousar 
em Navegantes mas não deixaram por 
falta de espaço no pátio. Teve que dar 
meia volta e regressar de carro. No cen-
tro de Brusque, a Florisa, empresa espe-
cializada em tinturaria industrial, viu que 
era negócio ter um helicóptero para pe-
gar os clientes que chegavam de linha 
aérea em Navegantes ou até Florianópo-
lis. Eles que manipulam cor em xx tone-
ladas de tecido cru ao ano, sabe do ga-
nho se o cliente economiza tempo no 
traslado dos aeroportos até a sua recep-
ção. A estrutura de rodovias até que é 
boa, mas o trânsito já apresenta alguns 
gargalos. De Navegantes distante 55 km, 
já é possível gastar até 1h30m de carro. 
De helicóptero são 10 minutos. O aero-
porto Hercílio Luz em Florianópolis está 
a 22 min de vôo aumentado as alternati-
vas de horários para a chegada ou parti-
da de Brusque. Mimo e conforto para o 
cliente que vai fazer negócio com outros 
olhos. Se não pescá-lo por conta da cor-
tesia dos vôos, tente pelo estômago. 
Brusque oferece aqueles tais cafés colo-
niais, esbórnia gastronômica típica do 
sul. Como a tradição diz, a proa deve ser 
mantida para a Confeitaria Wegner que 

funciona há 65 anos e no salão superior 
cada pessoa paga R$ 29,00 de 5ª à Sába-
do e se diverte com as 60 especialidades 
da casa entre tortas síria, cucas de receita 
da avó, doces, embutidos e outros salga-
dos. Resistir é inútil. Pelas redondezas 
também há pratos de marreco acompa-
nhado de salda de repolho roxo. Em Ou-
tubro até existe uma festa para as recei-
tas que levam o pássaro como 
ingrediente principal. Com dicas como 
essas, não sobra dúvidas sobre o que 
planejar para fazer o segundo semestre. 
E as cabeceiras estão ali, livres, só espe-
rando você se aproximar mais ainda. g
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      O PROFISSIONAL DA AVIAÇÃO TAMBÉM PRECISA 
DE ESPECIALIZAÇÃO NA SUA FORMAÇÃO

Estamos condenados ao desenvolvi-
mento, quem nos disse isso foi Edmar-
son Bacelar Mota,  Coordenador do 
MBA em Gerenciamento de Projetos do 
ISAE/FGV para falar do aumento de interessa-
dos em buscar uma experiência acadêmica 
no exterior e as ofertas que a instituição pela 
qual trabalha está oferecendo. No Brasil a FGV 
oferece uma combinação de MBA com mó-
dulo internacional em diversos países onde, 
em um curto período de tempo, os alunos 
têm a oportunidade de aprender a dinâmica 
de se fazer negócios em outros países, tendo 
a oportunidade de estar em contato com a 
maneira local e diferente de pensar, analisar e 
realizar. A busca incessante por um currículo 
mais completo esta fazendo com que a pro-
gramação de investimentos em cursos no 
exterior de curta e longa duração, MBA, dou-
torados e especializações altamente focadas 

em especi�cidades, faça parte cada vez mais 
do planejamento do pro�ssional desde o iní-
cio da sua vida acadêmica. E tudo culpa da 
globalização. Nestes programas os alunos 
são acompanhados por orientadores das 
mais diversi�cadas áreas, e desfrutam do con-
tato com outros alunos de outras instituições 
renomadas fazendo com que a imersão em 
uma cultura diferente agregue valor à experi-
ência. Nos primeiros anos, segundo o profes-
sor Edmarson, a FGV conseguia agrupar um 
número de interessados para duas turmas ao 
ano, atualmente esse número já passa de 35 
e muita gente de MBA anda procurando os 
professores já na aula inicial para saber sobre 
os cursos no exterior, sendo que a China será 
um dos próximos endereços programados. 
Anteriormente a essa fase, uma das razões 
para que os pro�ssionais brasileiros buscas-
sem uma experiência acadêmica no exterior 
era porque o ensino oferecido em grandes 
instituições de países mais desenvolvidos se 
diferenciava muito do que era oferecido por 
aqui. Porém, esse per�l mudou ao longo dos 
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Para o professor Edmarson a 
tendência é única. Procurar cada 
vez mais a especialização no 
mercado internacional. 

anos, e hoje o conteúdo é bastante similar. 
Agora o principal atrativo é a interação com 
outra cultura e a abordagem de debates dos 
mesmos temas, porém com pontos de vista 
tão díspares que enriquece os horizontes do 
pro�ssional, tornando capaz não apenas de 
absorver o que lá é exposto, mas de perceber 
uma outra opinião até então não explorada. 
Isso re�ete no desenvolvimento da capaci-
dade de se adaptar mais às circunstâncias 
muitas vezes imprevisíveis, que fogem do 
seu entendimento ou compreensão de iní-
cio, mas que a capacidade adquirida colabo-
ra para solucionar as diferentes questões. A 
habilidade individual de prever os próximos 
passos ou de distinguir as tendências do 
mercado, retrata uma vantagem competiti-
va de um em relação ao outro, se este tiver 
o conhecimento para buscar a quali�cação 
ideal que será exigida quando a demanda 
surgir no mercado. Essa última frase é do 
John Wensveen. Esse canadense é presiden-
te da Airline Vision, empresa com foco em 
planejamento e estratégia de negócios em 
aviação. Pauta quase que inimaginável há 
alguns anos num setor onde boa parte da 
mão de obra poderia ter uma excelente qua-
li�cação técnica para voar ou manter uma 
aeronave segura. Mas era sofrível quando 
eram designados para gerenciar seus negó-

cios. Esse instrutor de uma nova aviação nos 
contou que, em virtude da globalização, e 
apesar dos Estados Unidos serem conside-
rados o destino primário para fazer uma 
especialização acadêmica, há uma curiosa 
ressalva sobre o próprio pro�ssional daque-
le pais. Ele nos contou que enquanto muitas 
pessoas de países do mundo todo sempre 
buscaram uma experiência internacional, os 
Estados Unidos acabou �cando muito atrás. 
O sistema das escolas americanas poderia 
melhorar muito com mudanças na natureza 
do ensinamento do currículo, começando 
no primário e se estendendo ao segundo 
grau. Alunos jovens muitas vezes não são 
instruídos sobre a importância de uma ex-
periência global, e têm uma crença popu-
lar de que os Estados Unidos é o centro do 
mundo e onde tudo acontece. Portanto, 
quando esta pessoa adentrar o mercado de 
trabalho, já terá perdido a oportunidade de 
ganhar experiência global e talvez adquirir 
quali�cações pro�ssionais no exterior, co-
menta o Dr. John Wensveen, e que com-
plementa que o mundo está encolhendo 
devido às tecnologias emergentes, particu-
larmente relacionadas a comunicação e ao 
transporte. Por outro lado, essa experiência 
internacional faz parte de uma cultura de 
muito tempo aqui no Brasil, e se até poucos 

anos atrás não eram muitos os que po-
deriam sonhar com uma oportunidade 
dessa natureza, hoje devido a diversos 
fatores como a economia (o Real forte 
permite), convênios entre instituições e 
a mobilidade, essa possibilidade tornou-
se uma realidade mais fácil de se realizar. 
E é o que fez aumentar a procura pelo 
cursos da FGV. O resultado, segundo 
Edmarson Mota, será a procura de um 
pro�ssional diferenciado pela forma que 
ele irá aplicar seus conhecimentos, o de-
senvolvimento interpessoal, o controle 
emocional, gerando uma nova fase de 
pro�ssionais altamente independentes 
e criativos.  É evidente que hoje em dia, 
esse fator é um pré-requisito que traz 
um alto nível de instrução e experiência 
prática também para avançar na carrei-
ra. Mas essa moda, segundo Wensveen, 
é uma variável de longo prazo que se-
guirá todas as gerações seguintes, não 
importa como será de�nido. g
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A Ducati se associou à Diesel para lançar a 
Monster Diesel. A Monster 1100EVO serviu 
de base e nela foram aplicadas referências 
do estilo militar dando um aspecto de van-
guarda. Os trabalhos forma coordenados pelo 
centro de design da Ducati em conjunto com o 
próprio dono e fundador da Diesel, Renzo Rosso. 
O quadro em treliça tubular, como as rodas, tam-
pa do motor, sistema de escape receberam um 
tom verde militar Diesel todo em acabamento 
fosco. Em paralelo a grife também lançou uma 
coleção composta de jaquetas, camisetas, mo-
letons e calças em Denim cru. A paleta de cores 
segue o estilo proposto na moto, em cinza, 
preto, branco com detalhes em vermelho.  A 
Ducati Monster Diesel estará disponível nas lojas 
da marca ao redor do planeta a partir de julho 
e a coleção da Diesel nas suas lojas desde abril. 
Para o Brasil, ainda não está de�nida a chegada 
da moto, apesar de fontes dentro da marca já ga-
rantir que um lote desembarcará em breve. g

MONSTRO
FOTO: DIVULGAÇÃO
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FEITO GATO
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FEITO GATO
E RATO

O vídeo não deixa dúvidas. O uso de 
helicópteros em Jurerê Internacional, um 
dos mais badalados pontos turísticos de 
Santa Catarina cresce paulatinamente. Mas 
com ele também aumenta a possibilidade de 
ocorrer as verdadeiras cagadas ensaiadas. Em 
matéria mostrada pela Rede Record, é possível 
ver diversos helicópteros operando em locais 
sem ou com pouca estrutura de embarque e 
desembarque de passageiros. Nenhum dos lugares 
é um heliponto registrado, não há seguranças ou 
bombeiros como determina a legislação da Anac. 
Pessoas se aproximam para tirar fotos ao lado das 
máquinas. E os rotores estão ali, em movimento, 
prontos para se tornarem ceifadeiras de vida. 
Jurerê Internacional é conhecida como reduto 
de gente bem de vida, celebridades e é agito 
garantido em feriados prolongados ou na alta 
estação. Uma coisa leva à outra e o resultado é 
um incremento de vôos panorâmicos, chegadas 
e partidas de quem utiliza o helicóptero com um 
terceiro veículo da família. De carona, o inevitável. 
Como em qualquer segmento numa economia 
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aquecida, novos proprietários chegam 
ao mercado e deles nem sempre se pode 
esperar a sapiência com as nuances da 
novidade que tem nas mãos. Tratam suas 
aeronaves como se fossem carros e isso 
do modo mais pejorativo. Na miúda, os 
pilotos comentam que alguns patrões 
economizam aonde não deveriam, 
achando que podem ter lucro contratando 
piloto de menor experiência a preço mais 
em conta. Na outra mão, a velha armadilha 
do quem manda sou eu, que faz piloto 
passar dos limites de segurança para 
atender ordens de quem o contratou. A 
história tem vários relatos de que a soma 
desses dois fatores nem sempre acaba 
com �nal feliz. Para complicar, a própria 
versatilidade do helicóptero que pode 
gerar abusos como os vistos em Jurerê. 

               UM EXEMPLO DE COMO O CRESCIMENTO 
DO MERCADO NEM SEMPRE É 
                         ATRELADO A COISAS BOAS

como heliponto ocasionalmente ou em 
situação de emergência. Mas não existe 
um único texto que de�na o limite de 
sequências de operações para ela seja 
considerada ocasional ou rotineira. 
Nesta hora vale mais o bom senso de 
quem está fazendo a operação, seja ele 
o piloto ou o proprietário. Claro, existem 
implicações se algo der errado. A maior 
é a falta de cobertura do seguro. Pilotos 
e proprietários podem levar multas, os 
aeronautas podem ter suas carteiras 
suspensas ou até cassadas.  O curioso é 
que a situação apesar de conhecida, não 
tem merecido uma ação de �scalização da 
Anac. A Abraphe, segundo seu presidente, 
não pode se envolver na questão com se 
fosse um órgão �scalizador, eles nem tem 
equipe para isto. Rodrigo comenta que 
a entidade tem mantido uma relação 
estreita com a Anac e que até agora, todas 
as solicitações tem sido atendidas. Diz 
também que não deixa de fazer ações 
para divulgar a segurança de voo, seja 
por meio de seus informativos impressos 
ou boletins eletrônicos via email e rede 
sociais. Tudo voltado aos seus associados. 
Mas parece que é do homem a incansável 

meta em burlar as leis. Rodrigo até comenta 
o caso do Esquilo que caiu em Porto 
Seguro com o piloto Marcelo Almeida. 
Todos os sete ocupantes morreram, 
entre as vítimas estava a namorada do 
�lho do Sérgio Cabral, Governador do Rio 
de Janeiro. Durante as investigações foi 
constatado que o piloto estava usando o 
registro da carteira de outro piloto, voou 
em condições abaixo dos mínimos e de 
noite. E se isso tudo ocorreu a partir de 
um aeroporto controlado e �scalizado, 
como comentou o presidente da 
Abraphe, o que se pode esperar de Jurerê 
que nem aeroporto possui. Segundo 
fontes, a Daycon/Pegoraro companhia 
da Região e que voa com um EC130B4, 
até propôs bancar a construção de um 
heliponto todo homologado em um 

empreendimento imobiliário em Jurerê 
Internacional, mas a proposta não foi 
aceita pela empreendedora. Essa falta 
de disciplina, meio que mantida a vista 
grossas, pode sair caro. No dia 15 de julho 
de 2011 um Helibras Esquilo AS350B2 
baseado em Jaraguá do Sul bateu num 
morro. No dia 9 de dezembro de 2011 
um Robinson R44, coincidentemente 
da mesma cidade, também entrou 
voando em um morro. Ambos casos 
de CFIT – Controlled Flight Into Terrain, 
ou seja, as aeronaves quando bateram 
no solo estavam voando normalmente, 
não havia panes e nem situação de 
emergência. Falando com alguns pilotos 
locais, nas duas oportunidades, houve 
o que se chama no meio de voo por 
visumento, meio por instrumentos 
meio por referência visual, geralmente 
atrelado a condição meteorológica ruim. 
Viraram estatística nas pesquisas de 
fatalidades. Rodrigo comenta também 
que é esperado uma evolução natural, 
tanto operacional como de infraestrutura 
como o que ocorreu no litoral paulista. 
Resta saber se essa evolução não apareça 
correndo atrás do prejuízo. g

Segundo Rodrigo Duarte, presidente da 
Abraphe – Associação Brasileira de Pilotos 
de Helicóptero, não houve notícias de 
providências feitas, por exemplo, pela 
Anac, depois que a matéria foi ao ar. A Anac 
por sua vez diz em nota que fez visitas de 
inspeção tanto em Jurerê Internacional 
como em Praia Brava e que não embora 
não acusasse nenhum movimento de 
helicópteros quando essas foram feitas, 
já pediu à prefeitura de Florianópolis os 
contatos dos proprietários dos terrenos 
que foram identi�cados como sendo 
utilizados para os tais pousos irregulares.
Para Rodrigo, a situação na praia 
catarinense acontece por uma janela das 
próprias regras determinadas pelo órgão 
regulamentador. Sim, um helicóptero 
pode operar num terreno não registrado 
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Chèvre Chaud
Queijo de cabra temperado 
e gratinado sobre torrada, servido 
com uma saladinha. R$16,50

Gastronomia.indd   60 07.05.12   08:30:11

SAINDO À
FRANCESA

TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI 
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Apesar de um certo crescimento de um 
ano para cá, soa até estranho o fato de que 
São Paulo, era meio desprovido de restau-
rantes franceses. Havia os tradicionais, en-
dereços que os avós iam. Sinceramente, meio 
que opulentos chegando a ter espírito velho. 
Uma década atrás um casal, a Tais, brasileira e 
o Laurant, francês, se conheceram na Europa. 
Era uma vez um verão e �zeram as malas para 
o Brasil para �car juntos. Para viver, sabiam que 
o negócio era com comida, ele já fazia os seus 
trabalhos com as panelas pelas praias do Côte 
d’Azur. A sacada foi perceber que na cidade 
paulista, apesar de muito utilizado, o conceito 
de bistrô estava mal interpretado. Esse é o típico 
restaurante francês pequeno, aconchegante, 

onde se come com fartura e paga-se contas 
honestas. Acharam um bom imóvel em plena 
Vila Madalena e abriram o seu L’Aperô. Traduz-
indo, é o momento de celebração, a interação 
entre as pessoas, aquele momento em que se 
fala de si mesmo, de suas questões existenciais, 
para os outros antes de uma refeição. E aí está. 
É isso mesmo. O lugar é feito para beber, comer 
e conversar bem. Apesar do ar despojado que 
o próprio bairro possa induzir, o L’Aperô não é 
um lugar aonde a cozinha trabalhe neste sen-
tido. Há o queijo de cabra vindo de Rio Preto 
e feito exclusivamente para eles, o pato que 
criado de forma orgânica e totalmente arte-
sanal, é encomendado com a antecedência le-
vando em conta seu crescimento natural. E há 
as exigências do chef Laurant, minuciosas com 
os produtos que trabalha. Seus fornecedores 
sabem disso. O atestado de qualidade é visto 
nas mesas, franceses da gema, sempre estão 
batendo ponto neste endereço. O espírito da 
sua terra natal está ali nos temperos, que nun-
ca falta alho e ervas da Provance que dão um 
toque especial até nas saladas, estas gigantes, 
para duas pessoas. Entre ótimos mexilhões, 
a carne do pato em �lé ou em coxas con�ta-
das ou o �lé mignon grelhado acompanhado 
de batata coberta com raclete derretido, este 
canto da frança entrega muito e pede pouco. 
Com uma média de R$ 60,00 per capita, vinho 
incluso, você dá uma boa saudação ao bom 
momento à mesa.. g
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Coxa de pato
Coxa de pato con�tada e assada 
na própria gorduta, servida com 
batatas sautées, vagens 
holandesa e bacon. R$35,00
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Moules Marinières
Mexilhão com fritas acompanhado 
de molho á base de salsão e 
vinho branco. R$39,00
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Poire belle Hélène
Pera cozida no vinho tinto coberta 
por calda de chocolate meio 
amargoe amêndoas laminadas 
com sorvete de creme. R$12,00
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L’Aperô Bar e Bistrô
Rua Mourato Coelho, 1343 

Vila Madalena – SP
Tel.: (11) 3814 2445 /  2371  2202

Abre de segunda à sábado das 19h00 às 
01h00. Almoço aos sábados e feriados 

das 13h00 às 16h30

ONDEACHAR 
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COMPACTO EM TAMANHO GRANDIOSO 
                         EM TECNOLOGIA E PERFORMANCE

Na estrada estreitinha a curva está 
logo à frente. O trecho é conhecido, 
tem um problema no asfalto bem na 
entrada para quem vai fazê-la à direita. 
Em quarta das sete marchas, o motor berra 
cheio na leve subida e talvez dê para fazer o 
contorno sem botar o pé no freio, só alivian-
do o acelerador um pouco antes. Tudo para 
ver como o conjunto de tração nas quatro 
rodas mais sistema de estabilidade e centro 
de gravidade alto vai se comportar. O Audi 
Q3 encara bem o desafio, apesar do solavan-
co provocado pelo desnível na pista, que fez 
o carro dar uma leve escapada de traseira 
– apesar da tração contínua nas quatro – a 
carroceria não torce a ponto de transmitir in-
segurança. Se estivesse a bordo do irmão A3 
essa passagem poderia ser feita um pouco 
mais rapidamente, mas o conforto seria me-
nor. Está aí, é forte a similaridade desse SUV 
compacto da Audi com o A3, pelo menos 
olhando de dentro dele. Tirando a questão 
do acabamento, que na versão Ambition 
entregue pelo fabricante chega até a ser 
mais refinada que a Q5 com a forração em 
couro bicolor (num belo exemplo de como 
combinar o caramelo mais apliques em 
alumínio sem ficar brega) em geral, o que 
está ao seu redor é um A3 Sportback com 
um teto mais alto. Os passageiros do banco 
de trás vão agradecer o espaço para os om-
bros e cabeça. E o do meio vai reclamar do 

enorme túnel que passa no meio do piso 
dificultando um bocado o posicionamento 
dos pés. No painel, o padrão costumeiro vis-
to em todos os Audi, nada de arroubos de 
luzes ou padrões gráficos nos instrumentos. 
Tudo é muito sério, alemão mesmo. No alto 
da parte de cima há a tela multifuncional 
de 7 polegadas que abriga o GPS, coman-
dos de som e configuração do veículo. O 
GPS inclusive é bem completo, contendo 
inclusive, informação de trânsito indicando 
as vias congestionadas em vermelho (às ve-
zes essa informação não era exatamente a 
esperada) e pode ser comandado por voz. 
E claro, há toda a boa conexão via Bluetooth 
com seu iPhone ou outro tocador de MP3.  
Agendas telefônicas de seu celular também 
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Apesar de ser o menor dos SUV da marca 
espaço para passageiros e carga é o que não 
falta. No painel a tela multifuncional que serve  
tanto para configurar o modo de condução 
como para visualizar o GPS.

69

podem ser visualizadas pela tela central. Aci-
ma das cabeças um enorme teto solar de vi-
dro. Para seus ouvidos, um sistema de som 
com autofalantes Bose. O Q3 também não 
é um VW Tiguan mais incrementado, apesar 
de parte de seu DNA ser o mesmo, os dois 
modelos compartilham o mesmo chassis. O 
conjunto de suspensão é Audi, com sistema 
McPherson na frente e conjunto multlink na 
traseira. Sob o capô, o Q3 que vem para o 
Brasil oferece duas motorizações, ambas de 
quatro cilindros em linha 2.0 TFSI, sendo que 
uma entrega 170cv e 280Nm de torque e a 
outra 211cv e 300Nm de torque, esta é a 
mesma usina que equipa também o Q5, A4, 
A5 e TT cupê e roadster. Nos dois casos, o 
câmbio é um STronic de dupla embreagem 
e sete velocidades que sobem e descem 
numa suavidade e rapidez incrível. A tração 
como não poderia deixar de ser num série 
Q é contínua nas quatro rodas, que podem 
ser de 17 ou 18 polegadas . O Q3 na versão 

de 211cv pode ser regulado em 4 modos 
distintos de condução, Conforto, Auto, Di-
nâmico e Eficiência que prioriza desempe-
nho ou economia gerenciando o câmbio, 
o acelerador, a direção, o ar condicionado, 
o controle de amortecimento e o piloto 
automático. Num exemplo, no modo Efici-
ência, o sistema desengata a embreagem 
quando sente que o carro segue mais por 
inércia. E há também o sistema que liga e 
desliga o carro quando ele permanece pa-
rado no trânsito ou em sinaleiros. Quiseram 
fazer um carro que oferecesse performan-
ce sem pagar muito por esse almoço. Na 
cidade com o trânsito caótico como a de 
São Paulo, não faltou ocasião para conferir 
o sistema de liga e desliga funcionar. Deve 
realmente melhorar os índices de con-
sumo. Não pudemos averiguar isso por 
conta do pouco tempo disponível com o 
veículo, nossa media foi de 6,7km/l, mas 
esse número não vale, pois foi conseguido 
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O espumante veio a calhar. Numa 
recepção para jornalistas pela 
manhã e potenciais clientes à 
tarde na sala VIP da Líder Aviação 
no aeroporto de Congonhas, a 
comemoração poderia ter várias 
conotações. No evento, a Hawker 
Beechcraft aproveitou para mostrar 
o seu Hawker 4000, jato da categoria 
SuperMidsize, agora com toda a 
satisfação de ser uma máquina 
plenamente certificada aqui no 
Brasil. Esse jato detém o recorde 
do processo de homologação mais 
extenso da história da aviação. Do 

anúncio ao mercado em 1996 e da 
primeira vez que ele saiu do chão em 
2001, foram 15 anos de testes até sair 
o primeiro atestado permitindo seu 
uso pelos clientes. Nesse meio tempo 
o fabricante trocou de nome, era 
Raytheon e depois que foi comprada 
em 2007 pela Goldman Sachs and 
Onex, se transformou em HBC - Hawker 
Beechcraft Corporation. O nome do 
produto também sofreu alteração, o 
que antes era Horizon mudou para 
Hawker 4000. No Brasil, a tão esperada 
certificação saiu no último trimestre 
de 2011 e de lá ainda foram estudados 
uma série de aprimoramentos a bordo 
(que juntos chegam a valer US$ 1 
milhão) até que no final de fevereiro 
saísse a homologação definitiva. Então, 
por favor, uma taça para comemorar. O 
evento também serviu para fixar uma 
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A vinda dos executivos da Hawker, acima 
Richard Emery, diretor presidente para as 
Américas marcou a homologação do jato 
Super MidSize. 

nova atitude da Hawker Beechcraft 
com relação ao mercado brasileiro. Eles 
sentiram que apesar de terem produtos 
que vendem por si só, como a dupla 
movida à pistão Baron e Bonanza ou a 
família de turboélices King Air, a marca 
deve ser melhor trabalhada no Brasil. 
Lição de casa para a Líder Aviação que 
representa a marca aqui. O Hawker 
4000 surgiu tendo como grande mote 
de vendas o fato de ser 60% feito em 
fibra de carbono, material mais leve e 
resistente que o metal normalmente 
usado na aviação. Sendo mais leve, o 
modelo pode ser equipado com mais 
conjuntos de sistemas sem perder 
performance. Mas a atitude em fazer um 
jato deste porte em material composto 
foi cobrado em um longo tempo de 
gestação. Também colaborou o fato 
do fabricante ter que correr muito para 
alcançar as metas de especificação 
de certificação Part 25 feito pelo FAA, 
empregados em aeronaves comerciais. 
Um dos requerimentos é do tanque 
de combustível que não deve ser  
suscetível a incêndios caso os gazes 
que se formam no seu interior a medida 
que ele se esvazia se incandescerem, 
requerimento exigido depois que um 
Boeing 747 da TWA sofrera um acidente 
por esse motivo em 17 de julho de 1996. 

O Hawker 4000, como também outros 
jatos, que sequer havia sido projetado 
levando isso em consideração, teve 
que ser repaginado. Em uma década, 
a tecnologia na aviação segue em 
passos tão largos quanto os que 
movem o seu iPhone. Nos 15 anos de 
processo de certificação a Hawker teve 
que ficar atenta para que o seu 4000 
não ficasse defasado ao chegar ao 
mercado. Foram feitas atualizações na 
suíte de aviônicos Honeywell Primus 
Epic, no sistema de gerenciamento 
digital das turbinas e até do banheiro. 
O pacote de aprimoramentos que 
foi o mais recente capítulo na 
certificação no Brasil por exemplo, 
será disponibilizado gratuitamente aos 
clientes dos Hawker 4000 entregues 
anteriormente. Sendo assim, o produto 
chega ao mercado compatível com os 
seus atuais concorrentes e ainda deve 
ser páreo duro para as novas gerações 
de jatos SuperMidsize que vão chegar 
ao mercado, leia-se Embraer Legacy 
500 com o seu sistema de comandos 
de voo fly-by-wire (no Hawker 4000 é 
parcialmente, o fly-by-wire comanda os 
controles secundários) e o veloz Cessna 
Citation Ten. A primeira impressão que 
se tem do jato é que apesar de seu porte, 
ele é baixinho. Seu trem de pouso curto 
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UMA LONGA GESTAÇÃO CHEGA 
AO SEU FINAL COM A CERTIFICAÇÃO DO MAIOR 
                         JATO DA HAWKER NO BRASIL

facilita os trabalhos de embarque das 
bagagens no compartimento traseiro 
e que pode ser acessível também pela 
cabine durante o voo. Dentro dele, se 
você escolher ir para esquerda da porta 
de entrada vai encontrar uma cabine 
com muita redundância de sistemas. 
O de controle e gerenciamento de 
potência, o tal do auto throttle, facilita 
a vida dos pilotos, se você comandar 
flapes, o sistema vai se adaptar para 
lhe entregar a potência e velocidade 
compatível com o seu pedido. Facilita 
a vida dos pilotos em procedimento de 
pouso por exemplo, quando há uma 
demanda para uma série de atenções. 
É duplo o sistema de pressurização que 
pode garantir a continuidade do voo 

em caso de falha de um deles. Falando 
em pressurização, voando a 45 mil pés, 
a altitude pressão dentro do Hawker 
4000 será de 6 mil pés (3.000m). Há 
quem possa reclamar que não exista, 
nem como opcional, o sistema HUD 
– Head Up Display que fornece os 
parâmetros do voo e da aeronave 
numa pequena tela transparente em 
frente do parabrisas, na altura dos 
olhos dos pilotos, evitando que eles 
tenham que ficar desviando olhar para 
o painel. Também não existe sistema 
de visualização por infravermelho 
da Região voada. Mas há a lista de 
checagem eletrônica, uma página de 
navegação por GPS acoplada no FMS, 
o sistema RAAS – Runaway Awareness 
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Do bem espaçoso interior do Hawker 
4000 ao grande bagageiro acessível em 
voo, o produto quer se estabelecer como 
parâmetro na categoria.

and Advisory System que previne a 
entrada por engano em uma pista 
que esteja sendo usada para pouso ou 
decolagem naquele momento, sistemas 
de navegação VNAV/LNAV e de cálculo 
e execução de rampa de aproximações 
em aeroportos sem sistemas de apoio. 
Se você for para a cabine de passageiros 
vai encontrar um nível muito bom de 
conforto. O piso plano e mais o pé 
direito de 1,83m garante o caminhar 
sem ficar curvado. São oito ou dez 
lugares disponíveis para os passageiros, 
sendo que é possível configurar dois 
conjuntos de club seat, ou seja, dois 
pares de poltronas voltadas frente à 
frente com mesas retráteis entre elas. 
Na versão com maior densidade, os 
dois assentos a mais são conseguidos 
com sofás montados lateralmente. 
Com um volume de cabine 21,57m3 
o Hawker 4000 é ligeiramente menor 
que o Challenger 300 (24,352m3), de 
performance semelhante e que custa 
cerca de US$ 2 milhões a mais que os US$ 

22 milhões pedidos na bem equipada 
versão padrão do Hawker 4000 (se 
considerar a lista total de opcionais o 
valor sobe em cerca de US$ 1 milhão). 
Por essa diferença de preço você pode 
incluir o Gulfstream G280 que tem 
cabine 4,89m3 maior. O novo Cessna 
Citation Ten deve entregar cabine um 
pouco menor, de 17,69m3 e o Embraer 
Legacy 500 terá cabine de 24,35m3 e 
custará a partir de US$ 18,4 milhões. A 
equipe de vendas da Hawker Beechcraft 
nos contou que saindo de Congonhas 
(SP) é possível fazer um voo com dois 
tripulantes e mais oito passageiros a 
bordo para Nova Yorque com apenas 
uma escala em Manaus. Trabalhando 
bem a potência das duas turbinas 
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Para o diretor John Meehan, 
as vendas do Hawker 4000 devem 
deslanchar com a certificação.

Pratt&Whitney PW 308A de 6.900lbs de 
empuxo cada, ele conseguirá atingir 
os 41 mil pés em 19 minutos. Com 
quatro passageiro a bordo é possível 
cumprir etapas de 3.190mn (5.907km) 
voando a velocidade de mach 0.78. Se 
quiser voar um pouco mais rápido, em 
mach 0.84 com essa lotação, é plausível 
assegurar 2.788mn. Com oito a bordo, 

tanque cheio, dá para chegar perto de 
3.000mn. Marcos Nogueira e Philipe 
Figueiredo, os nomes do fabricante no 
Brasil, garantem que o Hawker 4000 
pode muito bem entregar conforto 
similar de um Gulfstream G450/550, 
de um Falcon 2000/900 ou de um 
Bombardier Global 5000/Express XRS, 
que custam bem mais, e ser mais 
prático e rentável. Nogueira nos disse 
que um dos seus clientes tem um 
Gulfstream G550 e um Hawker 4000 e 
administra o uso das duas aeronaves 
conforme a distância e lotação. Ele 
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conta que  a performance do Hawker 
4000 permite o seu uso em pistas mais 
curtas. Ok, você olhando os gráficos do 
manual, vai ver que dá para colocar o 
jato em Angra dos Reis (com menos 
de 1000m de pista) mas isso não é 
recomendável, principalmente em dias 
de chuva. De qualquer forma, mostra 
que o modelo atrai os olhares pela sua 
flexibilidade. Pode ter chegado tarde ao 
mercado, mas sendo bem trabalhado, 
tem muito o que oferecer com relação 
à concorrência isso mostra o quanto 
ele sempre teve de potencial. g
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Na última edição da Heli Expo, 
acontecido em março nos Estados 
Unidos, uma das novidades foi o 
lançamento da nova versão T2 do 
Eurocopter EC130. Sai o B4 e entra o T2. 
Se fosse um carro talvez os especialistas o 
definiriam como uma versão que ganhou 
um face lift. Mas aqui, nada de mudanças 
estéticas, mas muitas técnicas. No geral 
a nova versão virá para sanar algumas 
deficiências – ou apresentar melhorias se 
você olhar pelo lado do fabricante - que o 
B4 apresentava desde o seu aparecimento 
em 1999. Desde aquela época, alguns 
operadores achavam que o B4 tinha uma 
autonomia restrita, era uma aeronave um 
tanto pesada pelo que fazia ou propunha 
fazer e os custos operacionais um pouco 
altos. Ou seja. Não havia almoço de graça, 
para levar mais gente, alguma coisa iria ser 
cobrada de volta. A Eurocopter declara que 
o novo EC130T2 tem 70% de sua estrutura 
geral modificada. Dentre os itens que mais 
chamam a atenção aos operadores está a 
turbina Arriel 2D de 952shp monitorado por 
sistema duplo de Fadec, que entrega 14% 
a mais de potência ante os 847shp da Arriel 
2B1 da versão B4. Segundo o fabricante, 
tem custos operacionais e de manutenção 
menores. Essa turbina agora também vem 
com sistema de monitoramento de dados 
que facilita a manutenção preventiva. A 
Arriel 2D tem 6.000h de TBO, o tempo 
entre as revisões gerais, fator que segundo 
o fabricante deve colaborar uns 9% para 
a redução dos custos de manutenção. O 
EC130T2 virá equipado com um sistema 
anti-vibração proveniente do EC225. 
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Na pintura mais escura o modelo 
B4 que será substituído em breve 
pelo T2 com cerca de 70% de sua 
estrutura geral modificada, mais 
motor e menores níveis de vibração.

Ele trabalha com cinco acelerômetros 
colocados na fuselagem e um sensor no 
rotor, quatro atuadores eletromagnéticos 
e uma central de atuação. O conjunto 
analisa os dados e comanda os atuadores 
para minimizar as vibrações. Seguramente 
esse dispositivo vai aumentar o conforto 
como também a velocidade de cruzeiro. 
Outro item que vai melhorar o conforto 
de quem vai a bordo é o sistema de ar 
condicionado, que já é bom no B4. O 
novo é derivado de sistemas automotivos 
e foi desenvolvido para o EC175. Um dos 
aspectos que mais chama atenção para o 
novo T2 é a melhoria no passeio de CG. 
No B4, o piloto tinha que ficar atento ao 
passeio de CG tanto lateralmente como 
longitudinalmente, principalmente com 
carga elevada. Melhoraram o diagrama 
de peso e balanceamento do helicóptero 
com a estrutura geral modificada, o 
cone de cauda reforçado, a distribuição 
de alguns sistemas - como o elétrico 
redestribuído por de baixo da fuselagem 
e do compartimento de carga direito 
- e o uso de novos assentos traseiros. O 
piloto terá mais facilidade em distribuir 
os passageiros pela cabine. A melhora do 
peso bruto de decolagem do EC130 está 
estimada em subir dos atuais 2.426kg 
para até 2.511kg. Para Dave Chevalier, CEO 
da Blue Hawaiian, empresa que faz vôos 
panorâmicos no Havaí e foi a lançadora do 
EC130B4, a maior facilidade de gerenciar o 
peso e balanceamento no T2 veio bem a 
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calhar. E por dois motivos. Ele nos contou 
que devido ao seu perfil operacional, 
tem que equipar seus helicópteros com 
flutuadores e isso cobra cerca de 50kg 
do peso máximo de decolagem. E ele 
ainda cita que  boa parte de seus clientes, 
especialmente os passageiros de cruzeiros 
marítimos, tendem a ser mais robustos que 
outros. A carga útil vai aumentar em 39kg 
e apesar de ser um número até modesto, 
para Chevalier é a diferença entre sair ou 
não sair com todos s assentos ocupados.  
O que significa melhorar a rentabilidade de 
seus voos. Segundo a Eurocopter o peso 
máximo de decolagem com carga interna 
vai aumentar em 73kg, com carga externa 
chega a 250kg a mais e a capacidade 
de içar cargas no gancho externo vai a 
1.500kg deixando próximo a performance 
do AS350 B3. Mesmo sem ter o preço 
definido pelo fabricante, a nova versão do 
EC130 deve encontrar um bom mercado 
no Brasil a partir de 2014, ano que começa 
a ser efetivamente a ser oferecido aqui. 
Segundo Rodrigo Duarte, presidente da 
Abraphe – Associação Brasileira de Pilotos 
de Helicópteros o novo modelo parece ser 
adequado para aquele cliente que buscam 
uma melhor performance pura. g
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Inspirada na vitrine conceito em Paris, 
abrem as portas do espaço da Citroën no 

coração do badalado bairro dos Jardins em 
São Paulo, mostrando as novas tendências 

da marca para o mercado brasileiro.   

CONCEITO EM ALTA

Em plena consolação do trânsito, 
dê um tempo para ver que carro 
é mais que um automóvel. Virou 
tendência.  Na moda essa palavra 
designa muita coisa, o que é váli-
do, o seu futuro, a próxima regra. Se 
você estiver atento a tendência terá a 
chance de estar à frente do seu mer-
cado. De certa forma essa é a razão 
pela qual a Citroën abriu em pleno 
coração do Jardins, em São Paulo, um 
espaço conceito da marca. Fica ali na 
esquina da Rua da Consolação com a 
Oscar Freire, onde antes era a loja da 
Diesel. A idéia é de em um ano, pe-
ríodo em que o espaço vai existir, o 
público possa interagir scom a marca 
de forma diferente. Segundo Nívea 
Ferradosa, a idéia veio das discussões 
sobre como seria o lançamento do 
DS3, compacto premium que come-
ça a ser vendido em maio no Brasil. 
Poderia ser feito um lançamento nor-
mal, com evento, mas o pessoal do 
marketing resolveu aplicar a verba 
numa ação composta de várias ações 
e tudo debaixo do chapéu do espaço 
que batizaram de Citroën Oscar Freire. 
Nele foi feito uma avant-première do 
DS3 que será um modelo para con-
correr no mesmo nicho que está o 
Mini Cooper. No térreo colocaram um 

DS3 WRC, um foguete de 300cv usado 
no campeonato mundial de rali pelo 
multicampeão Sébastien Loeb. Mas 
o lugar não será uma revenda mais 
chique, o conceito é de você viven-
ciar qual é a da Citroën. Tem o acesso 
ao Facebook, a mostra da história da 
marca através de seus modelos.  mui-
to provavelmente haverá algo relacio-
nado com o São Paulo Fashion Week, 
afinal eles são um dos patrocinadores 
do evento de moda. No endereço 
funciona uma loja com diversos mi-
mos com logotipo da marca. Vai de 
caneta ao moleskine, chegando a mi-
niatura de carro e coleções de vestu-
ários. Como ele fica na meca da moda 
de alto padrão paulistano, muita coi-
sa desse segmento vai acontecer no 
teto desse lugar. Exposições de arte 
e eventos musicais estão na pauta. 
Mais ou menos como é feito na C_42, 
vitrine da marca na Champs-Élysées 
em Paris e que agora, très chic, vai 
ter continuidade em São Paulo. g
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O GPS Garmin teve que reencontrar 
o seu rumo. Mas não por alguma fa-
lha do sistema e sim pelo mercado. 
A marca é referência em termos de 
prestígio entre os aparelhos de orien-
tação via satélite, afinal seus sistemas 
são vistos tantos nos mais modernos 
painéis de aeronaves como em barcos. 
Mas para o público geral, ele funciona-
va como qualquer modelo chinês bara-
tinho vendido no Brasil. Só que custava 
mais caro. E também houve a questão 
de marketing, durante anos a marca foi 
representada por escritórios indepen-
dentes, que do fundo de suas salinhas 
em conjuntos de escritórios, pouco ou 
nada faziam para divulgar ou solidifi-
car o nome no mercado. Achavam que 
só por ser Garmin as vendas estavam 
garantidas. E em termos sim, mas o re-
sultado foi outro, com as pesadas cam-
panhas publicitárias em parceria com 
rádios ou revendas de automóveis por 
exemplo, outras marcas mesmo sendo 
menos nobres, foram angariando mer-
cado. Mas ao que parece a situação vai 
mudar, pois a Garmin agora colocou o 
pé no Brasil de forma oficial e trabalha 
com uma melhor estrutura. Sim, ela 
trouxe uma gama enorme de mode-
los, desde os mais básicos, feitos para 

concorrer com os chamados paralelos 
até o nüvi 3460LT que está nesta ma-
téria. Este aparelho é complexo. Não é 
apenas um GPS que se parece com um 
tablet ou um iPhone pela sua espessu-
ra de 1,3cm e a tela de 4,3” sensível ao 
toque. O leque de funções extras co-
meça com a interface que ele pode ter 
com seu celular via Bluetooth. A sua 
agenda telefônica estará aparecendo 
na tela *que funciona tanto na verti-
cal como na horizontal) e dá para co-
mandar e atender o telefone por ele. É 
possível visualizar mensagens de SMS 
também. E funciona direitinho. Esse 
nüvi possui um arquivo de áudio livros 
e pode também virar foto álbum. Mas 
é no seu sistema de localização que 
ele dá as suas cartas.  É fácil digitar o 
endereço, nem é preciso se preocupar 
com acentos ou cedilhas. Feito isso a 
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Repleto de recursos o nüvi 3460LT é qua-
se um tablet ou se quiser um smartphone. 
Fornece dicas de trânsito e até recebe 
ligações do seu celular. 

segunda surpresa aparece na tela com 
a função de gerenciamento de tráfego, 
que por sinal, é gratuito e está disponí-
vel em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. O nüvi 3460LT (R$ 999,00) 
tanto mostra, em vermelho, as vias 
com congestionamento como também 
indica por sistema vocal ou por texto, 
alternativas para você se livrar do trân-
sito. Funcionou em alguns momentos, 
mas houve uma ou outra vez que a 
rota indicada não registrava o verme-
lho enquanto que a realidade era outra. 
Trânsito pesado em São Paulo parece 
brotar de qualquer buraco, quando se 
menos espera, ou talvez esse GPS esti-
vesse adaptado ao estilo paulistano de 
dirigir e achasse que aquele trânsito no 
trecho já não fosse nada. E houve um 
momento em que ele insistentemen-
te indicava uma rota alternativa para 
economizar 15 minutos de congestio-
namento e aparentemente não havia 
motivo para fazer o desvio. Em todo 
caso, acatamos a sugestão. Ele também 

dá uma boa ajuda ao condutor ao mos-
trar fotos, numa tela dividida, de alguns 
lugares para ele melhor entender por 
onde deve passar. Funciona bem em 
bifurcações. Esse recurso como tam-
bém a imagem tridimencional da área 
por você está passando, com direito ao 
desenho exato dos prédios que facilita 
a identificação, está restrita à algumas 
áreas, geralmente mais centrais como 
a da Avenida Paulista em São Paulo. A 
Garmin garante a cobertura em 8.000 
cidades em 11 países (no Brasil são 
3.700 cidades) sendo que ele lhe indi-
ca a melhor rota em todos os países da 
America Latina e no estado americano 
da Flórida com direito a orientações di-
retas para diversos pontos de interesse 
como os principais shoppings, hotéis 
e restaurantes. E se nos primeiros 90 
dias de uso, ocorrer alguma atualização 
do programa de mapas City Navigator 
South America, e desde que o produto 
for registrado no site da marca, a atua-
lização sairá de graça. Esse nüvi 3460LT 
possui o sistema myTrends que conse-
gue memorizar caminhos favoritos e 
com o tempo pode indicar a rota mais 
rápida ou alternativas para escapar dos 
congestionamentos. O aparelho tam-
bém segue uma onda verde. Você pode 
inserir os dados de consumo do veículo 
e ele vai lhe indicar se você está sendo 
econômico na sua condução. E claro, 
há os alertas de radares, indicação de 
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localização por longitude e latitude e 
um enorme arquivo de pontos de inte-
resses, que vai desde delegacias, restau-
rantes até a casa da sogra se você dese-
jar inserir no seu menu de registros, mas 
cuidado, depois disso não valerá mais 
aquela desculpas de que você se atra-
sou ao jantar por conta do trânsito. g
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Magnetos desligados e quatro gi-
radas na hélice no sentido contra 
rotação. É para circular o óleo do 
motor que ficou dormindo a noite 
inteira. O movimento parece fácil, não 
se ouve nenhum som áspero de metal. 
Aí está um motor de 100hp, que origi-
nalmente tinha 90hp, baixa compres-
são, que poucos minutos depois estará 
levando ao ar uma máquina do tempo 
que tem até prefixo. A bordo do PU-
LUS o mundo volta a ser 1948. A grama 
úmida pelo orvalho, o silêncio das pri-
meiras horas no campo do Condomínio 
Vale Eldorado dão um clima a mais de 
expectativa e admiração para ver como 

é o Luscombe 8F que foi totalmente 
recuperado, retrabalhado, reconstruído 
por conta da paciência e paixão do seu 
proprietário. Luiz Henrique Ceotto é en-
genheiro civil mas também aviador, em 
2005 resolveu que deveria ir ao sul do 
pais para achar um avião para comprar 
e restaurar. A dica foi dada pelo parcei-
ro Nelson Schmidt, que tem o Hangar 
Pipa em Piracicaba e que também tem 
dessas de fazer restauros de aeronaves. 
Foram até Santana de Livramento (RS) 
fazer garimpo. Falaram que lá existia 
um Globe Swift baratinho. Chegaram 
de noite num depósito, lanterna na 
mão, viram o tal avião, mas num outro 
canto estava a jóia. Quando moleque 
alguém da família do Ceotto tirou uma 
foto dele posado na cauda de um Lus-
combe que pertencia o tio. O avô, pio-
neiro da aviação no sul, também voou 
num Luscombe , o modelo era sonho 
dele de uma aposentadoria como Ma-
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rechal. Daí veio o estalo. O que estava 
naquele canto do hangar era um Lus-
combe 8F. Quer dizer, um resto de Lus-
combe, talvez um entulho enferrujado 
que lembrava um avião desses. Estava 
em tão péssimo estado que foi compra-
do por quilo, como sucata. Pagaram R$ 
6.000,00 e botaram o avião num cami-
nhão que transportava pele de carneiro 
para levá-lo para Piracicaba. A condição 
não era animadora. Maria Lúcia, esposa 
do Ceotto, deve ter feito uma certa cara 
quando viu a nova aquisição da família. 
A asas estavam condenadas, a fusela-
gem, um poço de corrosão, era quase 
uma tragédia. Não dava para saber qual 
era aquele avião, seu histórico, para 
quem serviu, apesar de terem somen-
te entrado menos de duas dezenas de 
Luscombe no Brasil. Talvez tenha sido 
usado como agrícola ou para puxar fai-
xas de propaganda devido as estruturas 
estranhas que estavam com ele. Pura 
especulação. Não havia matrícula e tão 
pouco placas de número de série. Mas 
por conta da foto da infância, aquele, 
apesar do estado, era o avião perfeito. 
Pelo menos a avaliação do Nelson mos-
trava que o Luscombe não havia sido 
batido e as idas aos finais de semana 

para Piracicaba foram acontecendo. O 
Ceotto conseguiu todos os manuais e 
boletins sobre o Luscombe 8F o que 
ajudou na reconstrução do seu avião. As 
novas longarinas foram encomendadas 
ao Norberto Duraes, que foi chapeador 
de DC-3 na Real e tinha uma oficina em 
São Pedro, bem perto. Peças foram usi-
nadas, recortadas em máquinas de CNC 
usando alumínio moderno, melhor. Os 
detalhes eram tão precisos que até uma 
emenda que existia no avião, mas que 
inexistia nos manuais, foi descartada, 
e isto quando a fuselagem estava qua-
se pronta. O sistema de compensador, 

Por perspicácia o Luscombe 8F 
ganha vida novamente depois de 
quase 8 décadas que saiu da fábrica. 
Refeito nos mínimos detalhes ele 
devolve a gratidão com o soberbo voo. 
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como diz o Ceotto, é uma obra de re-
lojoaria de tão complexa. Sistemas de 
magaflux e ultrasom fizeram as micro 
inspeções nas entranhas e no motor 
do Luscombe. Esse paciente de esti-
mados 76 anos estava sendo  revivido. 
Cerca de 75% dele estava sendo refei-
to. E na manhã do Vale Eldorado, duas 
escorvadas , mistura à frente e dedão 
na ignição. Nem titubeou, de primeira 
o Continental C-90, que hoje é um O-
200 devido as peças de comando de 
válvula que recebeu, põe para girar o 
vibrabrequim. Nenhum pipoco. Apesar 
do perfeito estado do motor observado 
quando abrimos o capô, o som surpre-
ende de tão redondo. Um tempo para 
aquecer o motor, ver o orgulho estam-
pado na cara do Ceotto e checar o pai-
nel, simples, mas perfeito par o vôo. O 
ajuste no relógio de corda e é hora de 
correr pela pista. O Luscombe 8F tem 
trem de pouso com bitola estreita, por-
tanto não gosta de vento de través. O 
horário então se mostra perfeito para 
começar a decolar. Apesar da pouca 
potência, ele ganha os ares como um 
LSA moderno e impressiona pela falta 
de tendências. O avião está totalmente 
no esquadro, nivelado. Num dia calmo 

De volta aos céus depois de um trabalho 
de 3 anos e meio o momento foi comemo-
rado até com um batizado. Na cauda a 
homenagem ao apoio da família. 
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TRABALHAR PARA REVIVER UMA MÁQUINA  
  QUE VOA ANTIGA É UMA MISSÃO DE VIDA

voa sozinho como se tivesse piloto au-
tomático, impressionante para quem 
já foi um monte de sucata. É só apon-
tar para onde quer ir e deixá-lo seguir 
adiante. Os comandos estão bem ajus-
tados, uma pressão a mais no pedal e 
a resposta é imediata no pau e bola. 
O tal relógio que é o sistema de com-
pensador de arfagem trabalha milime-
tricamente, sem asperesa, parece que 
os cabos estão banhados em óleo. O 
vôo vai prosseguindo a 100mph, talvez 
você chegue 20 minutos mais cedo no 
destino no seu avião moderno, mas 
para o Ceotto, são 20 minutos a mais 
de curtição. A escolha em restaurar 
um avião antigo como esse, além das 
razões pessoais, tem a ver com o perí-

odo em que ele foi concebido. Ceotto 
gosta do design desta época. Para ele, 
como não havia motores com muita 
potência, os engenheiros dos anos 30 
e até 40 tinham que se virar para fa-
zer algo que voasse direito. Tinha que 
ser alguma coisa leve e eficiente. E ele 
gosta da elegância o voo do seu avião.  
Ele já computou 168 horas voadas no 
Luscombe desde que ele foi finalizado 
em 12 de maio de 2009, depois de três 
anos e meio de restauração. E tudo na 
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base do junta um dinheiro aqui, aperta 
acolá, mas sem nunca deixar de fazer 
as suas economias normais. Por isso 
ele declara, com uma ponta de frustra-
ção, que chega a ser muito mais difí-
cil a legalização do que o restauro de 
uma aeronave dessas no Brasil. Ele nos 
contou que a liberação foi conseguida 
quase que na base do grito mesmo. O 
inspetor da Anac estava relutante em 
dar o ok para a aeronave pela ausência 
do histórico dos documentos e do que 
foi uma verdadeira reconstrução. Para 
Ceotto, se o governo atrapalhasse me-
nos, o hábito do restauro de aeronave 
antigas poderia ser maior no Brasil pois 
não custa absurdos e há todo o prazer 
em ver a máquina reviver. Seu Lus-
combe, com todo o histórico de vida, 
saiu por menos que um LSA moderno 

e hoje quase não chega a ter valor. No 
concurso da associação internacional 
de proprietários de Luscombe, o PU-
LUS foi considerado o terceiro melhor 
do planeta. Para completar, está em 
condições de voar por outros 76 anos. 
Deve estar nos céus o suficiente de 
tempo para que os netos e talvez bis-
netos dele ou do Nelson, poderem 
checar e experimentar como era a vida 
quase dois séculos antes. Por essas, o 
vírus dessa atividade não parou com a 
festa de entrega do renovado Luscom-
be. No Hangar Pipa um Taylor BC-12 
já está quase pronto, e encaminhados 
estão um Piper L4 e um Paulistinha. To-
dos batizados com nomes das moças 
que também dão vida e autorizam o 
engenheiro a continuar seus voos nes-
sas máquinas do tempo. g

Nova etapa na paixão pelo restauro de 
aeronaves antigas. O Taylor BC-12 está 
quase terminado e deve ser um doa em 

melhor condição do planeta. 
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Angel Equipamentos Fotográ�cos
Rua 7 de Abril, 125, loja 29-31

Centro – São Paulo – SP – 01043-000
Tel.: (11) 3257-3498 e 3259-5450

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

Para os entusiastas da fotografia essa Coolpix  P510 pode ser o 
sonho de consumo. A Nikon conseguiu agregar um sensor CMOS 
de alta qualidade de 16.1 megapixels com uma lente de zoom ótico 
42X que parte de 24mm e vai até incríveis 1.000mm. A abrangência  é 
tão ampla que é possível fazer fotos da família em torno da mesa no 
jantar (ela trabalha com sensibilidade ISO 100 até 6400) até pegar o close 
dos melhores movimentos de um surfista na onda. Para completar a 
P510 também faz fotos em modo macro com apenas 1cm de distância 
do objeto fotografado e vídeos em HD, tudo armazenado em cartões de 
memória SD. No maior estilo tudo em um só, ela  permite ao fotógrafo 
uma agilidade incomparável, para não perder nenhuma cena, estando 
ela longe ou muito perto. Os R$ 1.700,00 pedidos pela Angel valem pela 
facilidade em dispensar a constante troca de lentes. g

galeria
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