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Vi a imagem no Facebook. Amigo meu postou, eram duas 
fotos, uma do bombardeiro furtivo B-2 e outra de uma 
águia. Ambos estavam bem de perfil, em voo, e o dese-
nho aerodinâmico era incrivelmente parecido. Respondi 

COMPUTA
COMPUTADOR
que entre os dois, a máquina precisava de um monte de com-
putadores para se manter voando porque não tinha leme. A 
águia, sem leme, faz diabruras no céu indo atrás da sua janta. 
Lembrei também dos voos no Boeing 767 da Transbrasil, na 
hora da partida os comissários vinham falando aos passagei-
ros sobre aquela super máquina, comentavam que o novo jato 
possuía sessenta e lá se vão tantos computadores para geren-
ciar os sistema da aeronave. Tudo isso para fazer um voo entre 
São Paulo e Fortaleza. Um ganso sai dos confins do Canadá 
e vai até os ares mais quentes da Flórida por instinto. Andori-
nhas vão da Europa para Regiões da China ou Mongólia todos 
os anos, navegam que é uma beleza com aquele cérebro de 
passarinho. Ok, não tem sistemas de alerta de proximidade 
indevida de terreno, nem de eminência de colisão com ou-
tra aeronave. Não precisam. Jatos complexos como o 767 ou 
A330 precisam de milhares de quilômetros de fios e sistemas 
cibernéticos para fazer funcionar direito a descarga do banhei-
ro. E tudo sendo controlado pelo cérebro de um humano, o 
que nas pesquisas gerais é o responsável pela grande maioria 
das tragédias aéreas mundo afora. Esperta é a andorinha. g

Marcio Jumpei - Editor chefe 
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Novos rumos, a mesma paixão.

Helibras 35 anos.

Nosso modelo de negócio com ampla transferência
de tecnologia trouxe vantagens para toda
indústria aeronáutica e de defesa do país.

Temos um programa transparente, envolvendo 
governo, forças armadas, fornecedores,

universidades, mercado de trabalho e comunidade.
Apoiamos a frota brasileira, oferecendo soluções

para os operadores dos diversos segmentos.

Não por acaso,
decolamos com o Brasil.

É, o tempo voa.

helibras.com.br
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ensaio em voo

São Pedro e dois caminhões batidos 
quase melaram os planos de meses. A 
programação de usar e abusar do si-
mulador nível D - categoria mais ele-
vada na tecnologia dessas máquinas - 
do Embraer Phenom 100 instalado na 
CAE de Guarulhos quase vai por água 
abaixo por conta de uma das piores 
tempestades de verão que assolou a 
Grande São Paulo, numa tarde de sexta 
feira, mas a vontade de experimentar o 
primeiro simulador de voo de uma aero-
nave executiva disponível no Brasil su-
plantou todas as dificuldades. E vejam 
como as coisas podem mudar rapida-
mente, no começo dos anos 2000, na 
época da inauguração das instalações 
da CAE São Paulo, para quem você per-
guntasse se a companhia poderia inves-
tir na colocação de um equipamento 
desses, a resposta era sempre um enér-
gica negativa. O Brasil não teria volume 
de demanda de treinamento de pilotos 
para justificar o alto investimento. Agora 
estamos diante de um moderno equipa-
mento da ECTS – Embraer CAE Training 
Service, uma associação das duas em-
presas que também possui estrutura se-
melhante em outros dois endereços, um 

em Dallas (EUA) com dois simuladores 
e outro em Burguess Hill, nos arredo-
res de Londres, com um simulador. Se-
gundo Marco Tulio, Vice-Presidente de 
Operações da Embraer - Aviação Exe-
cutiva, com 120 Phenom voando no 
Brasil, foi criada a demanda para a co-
locação do simulador em Guarulhos. O 
curso inicial custa o mesmo em todas 
as sedes do ECTS, US$ 24 mil para o 
Phenom 100 e US$ 26 mil para Phe-
nom 300, só que fazendo o treinamen-
to em Guarulhos, os custos de hospe-
dagem, passagens aéreas, verbas de 
diárias, alimentação para os clientes 
brasileiros certamente serão menores 
dos estimados em outras unidades no 
exterior. Receber a instrução em por-
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tuguês também é outro diferencial a 
ser levado em conta. Reciclagens de 
tripulantes, que demandam menos 
tempo, são dois dias de aulas teóricas 
e três sessões de simulador, variando 
um pouco conforme o tipo de habilita-
ção desejada, também podem ser 
mais comuns com a possibilidade de 
tudo ser feito aqui. Como todo o currí-
culo de Guarulhos é certificado não só 
pela ANAC, mas também pelo FAA e 
EASA, o objetivo é não só atender tri-
pulantes brasileiros, mas também do 
resto da América Latina e de outros 
continentes caso aconteça de lotar a 
agenda dos outros centros. O treina-
mento no simulador também é extre-
mamente positivo para uma boa parte 
do mercado que tem a ver com o Phe-
nom 100. Um segmento formado por 
pessoas que estão acostumados a 
voar aeronaves de performance mais 
baixa. Muitos saídos de cabines de 
monomotores como o Cirrus e transfe-
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ridos diretamente para o cockpit de um 
jato. O contato com a estrutura do ECTS 
por um lado mostra o quanto primordial 
é estudar a máquina e principalmente 
os sistemas de aviônicos. Por outro mos-
trou quanto é versátil esse jato da Em-
braer.  A primeira etapa a ser feita pelo 
piloto aluno é estudar a aeronave pelo 
WBT – Web Basic Trainer, programa in-
trodutório que permite a ele fazer em 
casa mesmo, todo o reconhecimento 
inicial dos sistemas do Phenom antes de 
passar por um treinamento de seis dias, 
com carga horária de 8 horas diárias e 
uma prova da Anac com exigência de 
70% de acerto. No quarto dia da fase de 
aprendizado inicial, ele passa a ter con-
tato direto com o painel Garmin Prodi-
gy, a versão do G1000 para o Phenom. 
Em uma sala especial, bancadas contém 
vários conjuntos de aviônicos reais 
montados. Você vai ter a mesma sensa-
ção tátil ao manusear os botões dos ins-
trumentos. Em seguida o aluno passa a 
fazer uma outra série de treinamentos 
no IPT – Instrument Procedure Trainer, 
um conjunto de monitores touchscreen 
que garante a chance do tripulante se 
familiarizar com o espaço físico da cabi-

ne do Phenom e praticar diversos proce-
dimentos de acionamentos de equipa-
mentos e sistemas. Passado esse 
período vem a sequência de treinamen-
to de sete dias no simulador, com uma 
carga de 2 horas diárias, sempre acom-
panhadas de uma hora de reuniões com 
os instrutores antes e depois do voo. No 
começo, nas duas ou três primeiras ses-
sões o ritmo é mais simples, para o alu-
no se acostumar mesmo, na 4ª lição co-
meçam as situações mais complexas 
como as operações monomotoras e 
pousos com maior grau de dificuldade. 
Segundo Fernando Rockert, instrutor 
chefe do ECTS, geralmente nessa parte 
do treinamento é normal que as pesso-
as voltem para casa meio que, digamos, 
chateadas com o que aconteceu no si-
mulador. Na sequência, o treinamento 
volta a se tornar mais simples, para que 
o aluno retome a sua auto confiança. Ao 
final é feita uma hora com um checador 
da Anac. Rockert nos contou que cerca 
de 10% dos alunos necessitam de mais 
duas sessões extras de simulador para 
se tornar aptas a passar no exame final. 
Nessas, é sempre feita a troca de instru-
tor. De frente para a máquina ela im-

Sopa de letrinhas e de botões. 
Acima as bancadas com os conjuntos 
de aviônicos reais. Ao lado o IPT - 
Instrument Procedure Trainer, onde o 
aluno começa a situar-se no espaço 
da cabine do Phenom.
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ensaio em voo

O sucesso nas vendas dos Phenom no 
Brasil incentivou a instalação do centro 
treinamento em simulador no país.

pressiona. A mesma casca serve para 
modelos tão díspares quando o Phe-
nom 100/300 quanto para o Airbus 
A380, portanto o bicho é grande. A van-
tagem que o espaço interno para traba-
lhar é vasto, o que traduz em conforto e 
menos cansaço para os instrutores, prin-
cipalmente ao que vai sentado na posi-
ção remota e brinca de Deus, lhe colo-
cando nas mais diversas situações de 
emergência. Hora de ficar apreensivo. 
Três instrutores, que somadas as horas 
de voo e vida na aviação dava mais tem-
po que a própria existência do planeta, 
estão vendo você se ajustar no assento 
da esquerda. O temor é não passar ne-
nhuma vergonha pela mera experiência 
de voar monomotores com algo giran-
do na frente do nariz. Nesse momento o 
corpo começa a diminuir, acho que te-
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nho no máximo 36cm de altura. Hora de 
botar fogo nesse combustível e virar Ro-
cket Man. Ligar as turbinas do Phenom 
100 é mais fácil que acender um fogão. 
Basta um giro de um botão. GPU desco-
nectada e já fomos logo posicionados 
na cabeceira da pista. Manete à frente, 
freios soltos e sem sentir saudades de 
casa, a gente vê as faixinhas correndo 
cada vez mais rápido. O instrutor Carlos 
Pera, parceiro no assento da direita, vai 
cantando as velocidades. Com esmero 
nos pedais até que o avião vai seguindo 
no centro da pista. Com peso de decola-
gem de 4.200kg, flapes em posição 1, a 
V1 é de 102 nós, a VR 104 nós e a V2 de 
112nós, pelos cálculos são necessários 
menos de 800m da pista do Santos-Du-
mont para que o Phenom 100 consiga 
decolar. Rotate cantado é só puxar o 
manche em formato de gaivota e levar o 
bicho para o céu. Na ansiedade de não 
errar em nada, esqueço de recolher o 
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 O VALOR DO TREINAMENTO REFLETE DIRETAMENTE
                   NO NÍVEL DE SEGURANÇA DE SEU VOO
um pouco sambado. Mas já nos primei-
ros instantes é fato a impressão de que 
apesar de ter intimidade zero com os 
aviônicos, ele não se mostra um dragão 
prestes a te aniquilar.  Os três laptops 
que estão na sua frente tem um bocado 
de botões a mais, mas com um pouco 
de treino, fica mais fácil de manejar do 
que muitos computadores de escritó-
rios. Segundo Rockert,  a grande vanta-

trem e flapes e sigo voando querendo 
deixar tudo o mais intuitivo. Sem a preo-
cupação em manejar o Garmin Prodigy, 
a maior atenção é a de acertar o voo se-
guindo a V bar. Mantendo 11º de eleva-
ção de nariz, é possível manter uma boa 
razão de subida e de modo estável, sem 
que aconteça uma progressão excessi-
va. No começo, a curiosidade de como 
tudo ao redor está funcionando, analisar 
as próprias sensações, as reações do si-
mulador, ouvir três vozes dando instru-
ções ao mesmo tempo, faz que o voo sai 

gem dos pilotos de alguns modelos 
mais recentes de aviões leves está popu-
laridade da suíte G1000 usado em Cir-
rus, Piper, Cessna e Beechcraft. A adap-
tação é bem mais fácil, pois basicamente 
ele vai encontrar o mesmo equipamen-
to no painel do Phenom. E o jato tam-
bém se mostra amigável seja qual for a 
manobra. O sistema de stick pusher 
mandou o nariz do Phenom 100 para 
baixo por volta de 90-94nós quando 
quisemos fazer alguns estóis. Em segui-
da ele coloca o avião numa posição que 

não é necessária aquela tradicional pu-
xada de manche após o mergulho afim 
de recuperar energia e sustentação. Fa-
zer isso inclusive, pode induzir à um se-
gundo estol. O Phenom 100 trabalha 
muito bem em situações de alto ângulo 
de ataque e baixa velocidade, mais pa-
rece um avião à pistão comum. Aliás, fa-
zer variações de potência resulta em le-
ves alterações de inclinação de nariz. 
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Manetes à frente faz que o avião 
eleve um pouco o nariz. Vimos os 
instrutores fazendo curvas de 60º de 
inclinação com o avião monomotor 
e sem dificuldade. A aproximação 
para pouso também lembra em 
muito um avião movido à hélice. Fa-
zendo o circuito com flapes dois, 
mantendo cerca de 115nós, a sensa-
ção é de estar voando um Seneca. 
Colocando os flapes em posição 4, a 
Vref marcada no papel bem à frente 
do para brisas é de 98nós. Cruzando 
a cabeceira, manetes toda para trás 
e cometo o erro de elevar o nariz 
para o arredondamento. Ainda bem 
que estamos num simulador, o 
moço sobe e desce antes da feia 
pancada no asfalto, que mostrou 
como aquele trem de pouso pode 
absorver seus erros. Arremetida 
com rolagem quase nas faixinhas do 
final da pista e para ganhar um pou-

co do escasso tempo disponível, somos 
reposicionados para mais uma aproxi-
mação final. Desta vez, sabendo melhor 
o comportamento da máquina e lem-
brando um pouco da referência do Cir-
rus, que parece mais um jato que pede 
uma aproximação bem estabilizada até 
tocar no solo, o pouso vem de maneira 
bem mais confortável, surpreendente-
mente na manteiga. E parar esse bicho é 
realmente preciso subir nos pedais. Esse 
Phenom 100 do simulador ainda tem o 
esquema de freios dos primeiros exem-
plares, onde é necessário articular bem 
os pés e garantir toda a frenagem. Desa-
costumado, foi fácil perder um pouco a 
linha central da pista, dando mais pedal 
para um lado do que para outro, isso em 
velocidades mais altas. No taxiamento, 
esse problema não existe. A felicidade é 
saber que mesmo num simulador, não 
houve quebra de aeronave. Os braços 
tremiam ao final da sessão, mas muito 
em parte pela felicidade de ter tido a 
chance de voar tal máquina. E a conclu-
são é a seguinte, o Phenom 100 se mos-
tra muito simples de ser conduzido por 

alguém que voa um modelo bem me-
nor. E o treinamento serve também para 
doutrinar aqueles que poderiam se ex-
por a perigos dos egos inflados, aos pi-
lotos que viram super heróis por come-
çar a voar de jato. Para esses o instrutor 
só tem uma recomendação, a segurança 
está no seguir a lista de checagem e pa-
dronização do voo. E no simulador, a 
vantagem da possibilidade de inúmeras 
tentativas. g

Embraer CAE
www.embraer-cae.com

ONDEACHAR 
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  LIÇÃO DE CASA. MONTAR UMA ESTRUTURA 
          COMPLETA E RECHEÁ-LA COM MUITO CHARME

internacional tem, no papel, tudo o 
que você precisa para achar que o 
paraíso é exatamente nessas coor-
denadas. Mas um certo desconfor-
to reina quando se olha para todos 
os lados. Algo falta nesse hotel de 
praia. Ele é bacana, seus funcioná-
rios são atenciosos, mas vira e mexe 
há alguma lacuna aparecendo, um 
degrau no meio do caminho aonde 
não deveria existir nada para atrapa-
lhar. Vamos as apresentações. Ele fica 
na praia das Toninhas, em Ubatuba. 
O mar às vezes é calmo, de vez em 
quando serve para o surf com ondes 
de um metrinho. O estabelecimento 
é pé na areia, ou seja, dele você tem 
a facilidade de chegar direto à praia. 
E tem todo um estudo de arquitetura 
e decoração feito por grandes nomes 
do mercado (se bem que no jardim 

Há quem vá chiar. Pegue a sua 
melhor cerveja, junte os amigos e 
comece a discutir quem faz a me-
lhor música, se o Tim Maia ou o Ed 
Motta. Ambos fazem um pop cheio 
de blues, suingue e chinfra, todavia, 
para alguns o que o tio faz, o so-
brinho produz, mas numa perfeita 
frieza técnica. Conversa para muitas 
controvérsias. Na poltrona, na va-
randa de frente para o mar, a mesma 
indagação. O hotel Recanto das Toni-
nhas, nome incluso no guia Roteiro 
de Charme desde 1996, classificado 
como padrão Esmeralda, que segun-
do as suas regras, engloba pousadas 
ou hotéis de localização privilegiada, 
com espaços generosos, serviços e 
instalações que atendam os padrões 
de exigência da tradicional hotelaria 
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Isso estava montado na parte interna do 
hotel. Improviso que quase mata a arquite-
tura geral do belo hotel.

de entrada há uma coleção de anões, 
Branca de Neve e sapos). No geral, a 
inspiração remete aos motivos bali-
neses, apesar de algumas luminárias 
coloridas com forros de plástico. Lon-
ge de ser um lugar feio. A estrutura 
aparente em madeira é bacana, cui-
dada e bem planejada. Os móveis na 
maioria feitas em cipó, seguindo o 
estilo Oceania, Bali, Maldivas tem es-
tofamentos coloridos que equilibram 
os pesados tons de marrom. O solu-
ço surge quando a sua mira vai para 
a parte externa e o que se vê é uma 
estrutura torta de ferro forrada de 
um gasto plástico semi transparente 
que um dia serviu para abrigar even-
tos em datas chuvosas. Um pouco 
frustrante ver tanto capricho na de-
coração emoldurado por um pedaço 
de plástico sujo. Não seremos injus-
tos, depois da nossa visita, disseram 
que tal estrutura foi retirada, pois era 
um improviso. E era mesmo. Os 54 
quartos estão em andares superiores 
acessados por escadas ou elevador. 
Ao abrir a porta do apartamento, 
algumas dicas. Há alguns conceitos 
que você deve ter em mente antes 

de fazer uma reserva no Recanto das 
Toninhas. Se você pretende ter um 
roteiro romântico, somente você e 
seu par, sem filhos, num lugar sos-
segado, o conselho é pedir por um 
quarto de frente para a praia. Nas 
unidades voltadas para a piscina, 
durante o dia inteiro, o seu romance 
terá a trilha sonora do monitor e de 
um monte de crianças alegres e sal-
titantes. Nem sempre combina esse 
esquema em que do lado de dentro 
da cortina é namoro, do lado de fora 
é amizade. Fazendo uma checagem 
geral na unidade, um porém aqui e 
outro alí explica a parada que o hotel 
vai fazer no mês de maio. O Recanto 
das Toninhas vai passar por uma re-
forma nos quartos. Os aparelhos de 
ar condicionado serão trocados por 
modelos split, bem mais silenciosos.  
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Litoral norte paulista é sinônimo de 
passeio de escuna. No Recanto das 
Toninhas a parceria está sendo feita 
com a Mar Azul Turismo. Atenção e 
boa prestação de serviço.

É capaz do mobiliário dos banheiros 
sofrer intervenção, pois precisam. 
A maresia é implacável. Dizem que 
os chuveiros serão trocados. Tomara 
que venham aqueles do tipo pane-
lão. Poderiam também trocar as te-
levisões por modelos maiores, mes-
mo o espaço não sendo tão grande 
assim, os míopes agradecem. A cama 
é sim muito boa, as roupas dela tam-
bém. As toalhas de banho, pequenas, 
não estão de acordo com o que se 
espera de um hotel Roteiro de Char-
me. Falando com um dos diretores, 
ele nos explicou que aquelas toalhas 
estavam alí por conta de uma compra 
mal feita, foi pensado antes no preço 
do que na qualidade. Fico pensando 
no que mais essa estratégia foi usada. 
Um pouco de chatice, mas a lixeira do 

banheiro estava quebrada. Detalhes, 
mas nesse tipo de hotel, o diferencial 
está nos detalhes. Mala posta, chine-
lo nos pés e uma volta para relaxar. 
A praia não é tão grande, uma cami-
nhada de uma ponta à outra está no 
tamanho ideal para nem ficar cansa-
do de andar na areia, nem ser breve 
demais. Dizem que as toninhas ainda 
aparecem no horizonte. As típicas 
escunas em sua maioria não chegam 
até essa praia, preferem fazer o em-
barque e desembarque alguns quilô-
metros distante na Praia da Enseada, 
de mar bem mais manso. O hotel dá a 
indicação de alguns parceiros. Quem 
nos atendeu foi a Mar Azul Turismo, 
eles oferecem passeios de escuna 
com roteiros que incluem a visita na 
Praia das 7 fontes (R$ 30,00) e a Ilha 
Anchieta (R$ 55,00) ou ambas (R$ 
70,00). Muito atenciosos mesmo, até 
na pegadinha que lançamos para ver 
como era o serviço de concierge do 
Recanto das Toninhas. Quisemos sa-
ber como eles resolveriam uma ques-
tão de traslado para um cliente que 
porventura quisesse fazer um passeio 
de escuna de última hora, para piorar 
em cima do momento de embarque e 
sem a possibilidade de ter um atendi-
mento de um táxi. A discussão entre 
funcionários sobre se alguém pode-
ria usar o carro do hotel, o receio das 
implicações legais se acontecesse al-
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A noite promete. O bom cardápio 
do restaurante Pedra Azul e o bons 
momentos na esticada no Magnólia 
Piano Bar.

des negócios. Talvez seja isso. Às ve-
zes estamos numa eficiente empresa, 
não num acolhedor hotel de praia, 
se é que dá para entender. O aten-
dimento do Recanto das Toninhas é 
sem dúvidas bom, mas é uma música 
do Ed Motta. Do restaurante Pedra 
Azul, só saíram pratos bons, bem aca-
bados. Um bacalhau (R$ 89,00) em 
postas firmes e no tom certo de sal, 
um Escalope Santimboco (R$ 62,00) 
no molho de redução de vinho acom-
panhado de risoto de alcachofra ti-
nha uma carne que desmanchava na 
boca de tão bem cozida, o Peixe ao 
Limone (R$ 49,00) era um filé de ba-
dejo com molhos de limão e de espi-
nafre, guarnecido com um risoto de 
pupunha mais uma banana grelhada.

gum acidente e a necessidade e qua-
se medo de falar com algum diretor 
que desse a devida autorização nos 
pareceu meio estranha ante a ação 
mais simples de ligar para alguém da 
escuna, para ver se dava para buscar 
o incauto hóspede, o que foi feito no 
final. Um típico caso de burocracia 
trancada que atrapalha um setor que 
deve prezar pelo serviço. E aí está 
matada a charada. Ao Recanto das 
Toninhas falta um pouco do charme 
no tratamento pessoal. Não que os 
funcionários sejam frios, mas falta 
uma personagem, uma espécie de 
mãe para dar alma ao lugar como há 
no Casa do Lago (Campina do Monte 
Alegre) e no Manary (Natal), ambos 
do Roteiro de Charme, onde a simpa-
tia da Diva e Carla, as respectivas pro-
prietárias, dão o toque especial do lu-
gar. Ficamos sabendo que ele é braço 
de uma holding complexa, de gran-
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MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
No litoral norte paulista chove. 
No verão, muito. A proximidade do 
mar com a serra também aumenta 
a possibilidade de formação de 
nuvens na parte da tarde. Portanto 
as possibilidades de você encontrar 
dias de sol serão melhores nas meias 
estações que também, coincide 
(excluindo os feriados) com a baixa 
temporada, épocas de melhores tarifas.

DICA DO PILOTO:
Ubatuba tem um aeroporto (SDUB 
23º26’29S/045º04’34W) razoável 
em termos de infraestrutura, a pista 
possui 940m de comprimento por 30m 
de largura e apesar de ter algumas 
edificações ao redor, alguns pilotos 
dizem que preferem o pouso lá do 
que em Angra dos Reis onde o TAWS 
não para de berrar. O Phenom 100, 
se bem conduzido, na VRef certinha, 
peso máximo de pouso, flapes a pleno 
e freio muito bem aplicados, consegue 
pousar usando cerca de 780m.

ONDE FICAR:
À beira da rodovia Rio Santos, o 
acesso por carro é somente por esse 
caminho, vindo do sul ou do norte. E 
paciência, pois a estrada é cheia de 
lombadas pois atravessa muitas áreas 
urbanas.  E atenção com a quantidade 
de gente atravessando a pista.

ENDEREÇOS:
Hotel Recanto das Toninhas
Rod. Rio Santos, km 55,5
Praia das Toninhas
Tel.: (11) 3288 2022 / 
(12) 3842 1425
www.recantodastoninhas.com.br

Mar Azul Turismo
Tel.: (12) 8116 9240 / 7812 
3320 / 9768 9729 / 7812 
6930 / 3832 6036
www.marazultur.com.br

Um cardápio correto, ambiente lú-
dico, bem ao lado do Magnólia Pia-
no Bar. Um vinho a mais e você está 
em Casablanca. Dá para fazer um 
roteiro para impressionar a compa-
nhia mais desavisada. Entretanto 
um olhar mais cauteloso, vai mos-
trar que esse hotel possa ter fica-
do parado no tempo. Uma grande 
idéia que só precisa ser reciclada. g

Entre os serviços, os momentos de 
relaxamento na área do spa. A equipe 
do Espaço Violeta oferece uma sessão 
de 1 hora de relaxamento com pedras 
e shiatsu por R$ 130,00.
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PESCARIA EM ALTO PADRÃO
A Fishing lançou um barco perfeito para os amantes da pesca. Da linha Sportfisherman, a 
38 Open tem 11,38m de comprimento, boca de 4,70m e calado de 0,84m. É impulsionada 
por dois motores ciclo diesel que cada entregam de 500 a 600hp o que o faz atingir 
velocidades de cruzeiro até 32 nós. Para quem deseja praticar a pesca oceânica, a 38 
Open é indicada por navegar melhor em mar aberto, pela capacidade de levar até 12 
pessoas (6 para pernoite)  e pela grande autonomia graças ao tanque de combustível de 
1.440l que permite por exemplo, atingir áreas de pesca a 150km da costa, próximas as 
plataformas de petróleo. Outro destaque deste barco é a laminação usado no processo 
de sua construção com o uso restrito de materiais de alta resistência como o gelcoat 
com filtro ultra-violeta para a proteção dos raios solares e a aplicação de fibra pelo 
sistema hand-layup e poliuretano expandido dentro de todas as cavernas.

Preço: A partir de R$ 750 mil (sem motor)
Fishing
Tel.: (11) 4778 0833
www.fishing.com.br
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PORTUGUÊS DE RESPEITO
Feito pela Herdade do Esporão em série limitada a 3.000 litros, o vinho Torre é 

produzido somente em anos especiais de colheita em vinhas com média de 20 
anos. Sua base é de castas alentejanas como o Aragonez e Alicante Bouschet 
mais o Touriga Nacional e um pouco de Syrah. O vinho passou por 18 meses 
descansando em barrigas de carvalho francês e outros três em garrafa o que 

resultou num paladar maduro equiparando esse português aos melhores vinhos 
de Bourdeaux ou da Região da Ribera del Duero na Espanha. No Brasil ele é 

trazido pela Qualimport para ser distribuído nas melhores lojas especializadas, 
restaurantes ou pelo televenda.

Preço sugerido: R$ 840,00
Qualimpor

SAC: 0800 7024492 
www.qualimpor.com.br

DE PÉ NO MERCADO
As pranchas Stand Up Paddle Supflex são práticas por 
serem infláveis, facilitando o transporte . Fabricada em 
PVC com interior reforçado com fibra de nylon, quando 
inflada mantém uma superfície altamente resistente 
podendo aguentar até 15 lbs de pressão. O kit da 
Supflex é completado com remo de alumínio bi-partido 
regulável, deck e quilha central encaixável.

Preço: R$ 3.240,00
Supflex
Tel.: (11) 3042 0417
www.supflex.com.br

POLTRONA CENTENÁRIA
Juliet, a mais nova criação do designer britânico Benjamin 

Hubert, em comemoração aos cem anos da italiana 
Poltrona Frau, recém-completados em 2012, agora está 

disponível em diversas cores. As mangas tufadas são uma 
referência às vestimentas da aristocracia da época e sua 

estrutura lembram os espartilhos femininos.

Preço sob consulta
Poltrona Frau

Av. Europa, 385 – Jd.Europa – SP
Tel.: (11) 3087 1234

www.poltronafrau.com
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OLHA ESSA HORA
O ano de 2013 está sendo especial para a 
Roger Dubuis divulgar a sua linha Excalibur 
representados no Brasil exclusivamente pela 
Frattina. O modelo Excalibur 36 tem movimento 
mecânico com carga automática, ajuste fino em 
cinco posições e como o nome diz a caixa possui 
36mm, com fundo do mostrador com motivo 
alusivos aos raios de sol.

Preço sob consulta
Roger Dubuis na Frattina
SAC 3062 3244
www.frattina.com.br

FIQUE DE OLHO
A Etel que trabalha com a alta costura de 
mobiliário e acessórios mostra essa mesa lateral Íris 
com cores e formas que lembram o olho humano. 
A estrutura básica é de freijó e sucupira maciço
A Iris está disponível em duas opções de 
tamanhos, a menor com 58 cm de diâmetro e 47,5 
cm de altura e a maior com diâmetro de 61 cm e a 
mesma altura.

Preço: R$ 5.466,00.
ETEL
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1834
Jardim Paulistano - São Paulo – SP
11 3064-1266
www.etelinteriores.com.br

MATERIAL DE COMBATE
Depois de executada múltiplas funções no exército, de prover 

acomodações para dormir a temporários postos médicos, 
as tendas e lonas são recicladas e transformadas em tapetes, 

almofadas, bolsas e malas de viagem. Batizadas como coleção 
Lodge,  as tendas  são reformadas, recuperadas  e remendadas para 

dar  origem a peças únicas e originais. Vendida exclusivamente 
nas lojas Vitrine, a coleção é feita de material reciclável e tecido 

resistente, além de ser  leve e possuir fácil manutenção.

Preços:
Almofada quadrada

R$ 496,00
Tapete Coleção Lodge

R$ 1.047,48 o m²
Vitrine

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.366/1.374/1.419 
Tel.: (11) 3081 5744 / 3894 5700

www.vitrine.com.br
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LINDA CABELEIRA
A OX Plants e Brilho Espelhado é a 
nova linha de produtos da Flora para 
quem deseja um cabelo com muito 
brilho investindo em hidratação e 
destaque na luminosidade natural 
das cores. A linha é composta de 
shampoo sem sal, condicionador, 
cremes de pentear e de tratamento 
e forma desenvolvidos com um 
complexo mix de bio queratina e 
extrato de seivamel.

Flora
SAC 0800 703 4071
www.flora.com.br

Shampoo OX Plants 
Brilho Espelhado 
(240ml) – Sem sal 
Preço sugerido:
R$ 9,90

Condicionador OX
Plants Brilho Espelhado 
(240ml) – Sem sal 
Preço sugerido: 
R$ 11,90

Creme para Pentear 
OX Plants Brilho 
Espelhado (250ml) 
Preço sugerido: 
R$ 10,99

Creme de Tratamento 
OX Plants Brilho 
Espelhado (300g) 
Preço sugerido: 
R$ 15,99

PASSO A PASSO
A linha de sapatênis da Upper, sempre feita em 

belo couro, vai bem como sugestão para as suas 
saídas mais descontraídas. Leves e descoladas 

vão bem desde combinadas com o tradicional 
jeans ao melhor conjunto bermuda pós praia.

Preço: R$ 99,00
Upper

Shopping Ibirapuera
Av. Ibirapuera, 3103 – São Paulo

Tel.: (11) 3522 5459
www.upper.com.br

OLHAR PROFUNDO
A Canon tem um binóculo eletrônico de múltiplo 
uso que pode ser uma mão na roda em viagens 
de aventura. O Canon 8x25IS tem lente de 25mm 
e ampliação de 8x. Para melhorar possui sistema 
de estabilização de imagem reduzindo o efeito de 
movimento. Vem com estojo e alça para carregá-lo 
à tiracolo  e é equipado com uma bateria CR-123.

Preco Angelfoto: R$ 1.390,00
Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257 3498 / 3259 5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br
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A versatilidade do helicóptero é a nossa fonte de inspiração quando a National 
Freight é contratada para fazer o transporte de uma aeronave dessas, seja em 
processos de importação ou de exportação como ou de exportação. O nosso 
trabalho e cuidado vai desde o conhecimento do mercado, a disponibilidade da 
melhor mão de obra qualificada a segurança e agilização de todas as etapas do 
processo. E tanto faz se a sua opção é pelo transporte marítimo, terreste ou aéreo, 
a National Freight está há 19 anos trabalhando e oferecendo  a melhor solução para 
trazer os seus desejos até você. Conte  com a Experiência!

Rua Tirso Martins, 100 - 4o andar - Cj. 408 - Vila Mariana - 041020-050 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 5539-1819 / Fax (11) 5082-3600 - www.nationalfreight.com.br



ensaio em voo

Um dia você decide que deseja voar. 
Precisa de um avião. Às vezes o racio-
nal fala mais alto, em outras ocasiões 
nada como a vontade desenfreada da 
paixão. Aviões e helicópteros por mais 
análises meticulosas de operação que 
devam passar, algumas vezes não tem 
jeito, a preferência pessoal vale mais 
que qualquer coisa. E olhando para as 
opções de compra você as vê como uma 
gôndola de supermercado, há produtos 
para todos os gostos e bolsos. A história 
deste Corisco Turbo começa há quase 
oito anos, quando se iniciou a procura 
por um avião de quatro lugares, mono-
motor, de fácil manutenção e bom de 
mercado. A opção por um zero hora se-
ria o melhor dos mundos, mas o bolso 
avisava para ir com calma, então o foco 
recaiu entre as ofertas de usados. E apa-
receu o PT-RHG, um exemplar ano 1980 
com 1.600 horas de voo e 1.300 horas 
disponíveis de motor. Pintura boa, célu-
la idem e o charme da cauda em T. Havia 

opções como um Mooney, mas a cabine 
é justa como um terno feito sob enco-
menda. Engordou dois quilos e você co-
meça a ver que não cabe mais nele. Com 
o mesmo montante de dinheiro, o leque 
também poderia incluir um Maule de 
motor 180hp ou algum Cessna Skyha-
wk. Mas se comparando, todos teriam 
performance bem inferior. Então foi ba-
tido o martelo e o Corisco Turbo mal sa-
beria o que lhe aguardava nos sete anos 
seguintes. Aos poucos, ele passaria por 
uma transformação radical que o deixa-
ria único no mercado e exemplo do que 
se pode fazer, mostrando que se bem 
cuidado, avião não tem idade. Em ter-
mos de manutenção, esse avião sempre 
recebeu todos os cuidados desde que 
saiu da linha de montagem da Embraer 
há 33 anos. Trocar de motor não era ne-
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TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: MARCIO JUMPEI

QUER
EMBRAER EMB-711ST CORISCO TURBO

DEPENDE
   DO QUE VOCÊ
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cessário. O foco então recaiu sobre o 
painel. Saíram os reloginhos e entrou a 
tecnologia digital. Uma conversa daqui 
e outra ali, e o destino do Turbo estava 
nas mãos da Eletronave, oficina parana-
ense com sede no aeroporto de Baca-
cheri. Especialistas em instalação e ma-
nutenção de instrumentos de painéis de 
aeronaves, encararam o desafio de dar 
uma nova alma, ou cérebro, ao Corisco 
Turbo. Uma suíte de aviônicos Garmin 
G500/SVT com tela dupla de 6,5 polega-
das de frente para o piloto e mais um 
NAV/COM/GPS GNS530W no centro, 
com um NAV/COM SL30 secundário. 
Para completar, um transponder 
GTX327, um piloto automático STEC-50, 
um indicador de atitude elétrico com 
backup de bateria, um monitor de mo-
tor cilindro a cilindro JPI EDM-700, além 
dos instrumentos originais de motor e 
outros de navegação analógicos que 
continuam lá como redundância. Os 
bancos receberam nova forração em 
couro, as cortininhas também foram tro-
cadas. As instalações geraram uma ex-
tensa conversa entre a Eletronave, Anac 
e Garmin. Nos Estados Unidos toda essa 

FICHA 
TÉCNICA

Embraer EMB 711ST Corisco Turbo
Fabricante: Embraer/Piper
Motor: TCM Continental TSIO-360-FB
Hélice: Hartzell tripá, passo variável
Capacidade: 1 piloto + 3 passageiros
Envergadura: 10,80 m
Comprimento: 8,32 m
Peso vazio: 900,8 kg
Peso máximo de decolagem: 1.315 kg
Capacidade utilizável 
dos tanques: 272 l
Velocidade de cruzeiro: 154 nós a 
10 mil pés, 65%
VNE: 193 nós
Teto operacional: 20.000 pés
Alcance, com reservas: 1.300 km

RECEITA DE COMO ATUALIZAR UMA
                AERONAVE DEIXANDO ELA UM BRINCO.
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O atualizado painel deu uma nova vida 
ao avião de 33 anos. A máquina em si 
continua com uma performance válida 
para a categoria.

mais fácil, seguro e didático do que ficar 
alinhando as setinhas indicativas dos 
instrumentos analógicos. No G500 ins-
talado, enquanto a tela da esquerda lhe 
apresenta o horizonte básico, o HSI, e a 
indicação de tráfego (TCAS) com direito 
à visão sintética do terreno ao seu redor, 

modificação seria homologada, mas no 
Brasil não era. A discussão era o do por-
quê não poderia, pois apesar de ser ven-
dido como um Embraer, o EMB-711ST 
Corisco Turbo era exatamente o mesmo 
Piper PA28RT-201T Turbo Arrow IV ven-
dido nos Estados Unidos, só que monta-

RECEITA DE COMO ATUALIZAR UMA
                AERONAVE DEIXANDO ELA UM BRINCO.

do sob licença no Brasil. O resultado prá-
tico dessa discussão toda é que agora os 
Garmin G500/600 têm o CHST no Brasil, 
certificação equivalente ao STC nos Es-
tados Unidos. Ou seja, se você depois de 
ler essa matéria, decidir fazer a mesma 
coisa no seu avião, o pessoal da Eletro-
nave já desbravou todo o caminho das 
pedras para executar o serviço. Ok, toda 
essa modificação custa dinheiro, algo 
como o valor do próprio avião. Mas nes-
se punhado de dinheiro vem também 
um item que não tem preço, a seguran-
ça. Fazer um procedimento IFR olhando 
para os dados mostrados na tela, com 
todo o traçado a ser executado, é muito 

é possível visualizar as cartas de aproxi-
mação Jeppesen na tela da direita (que 
também tem um bom gráfico de terre-
no e indicação das aerovias), fora os ma-
pas de navegação, hoje comuns em 
tudo quanto é painel digital. No centro 
há também a indicação do stormscope 
WX500 na tela do GNS530W. E com to-
dos esses aviônicos é possível obter o 
LOA/PBN e voar IFR em condições muito 
mais restritivas. É muito menor o traba-
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O motor em condição de novo tem 1.800h 
disponíveis. No geral, este Corisco Turbo 
está muito bem cuidado e com estrutura 

bem preservada. O que serviu de incentivo 
para a atualização pela qual ele passou.

do, fora os instrumentos analógicos de 
fluxo de combustível, pressão de admis-
são, de RPM e alguns outros indicadores 
de motor que ficam muito embaixo, ao 
pé do painel, a ergonomia dos instru-
mentos é muito boa. Para completar, 
foram colocados dois GPS Garmin 495, 
um em cada manche. De tanto ficar ob-
servando para o painel, a tendência é fi-
car checando o resto da cabine. A casca 
do Corisco Turbo é bem conhecida. Cla-
ro, é um Cherokee e poderia ser um cen-
tímetro mais largo ou mais alto. A mes-
ma coisa nos bancos traseiros. Não é um 
Cirrus ou um Skylane mas ainda está 
valendo, o conforto é bom o suficiente 
para voos de 3 ou 4 horas. A visibilidade 
para fora é boa. Partida dada e vamos 
ver como esse avião voa. O Teledyne 
Continental TSIO-360-FB de 200hp e 6 
cilindros turboalimentados, pratica-
mente o mesmo motor do Seneca, saiu 
de uma recente e caprichadíssima revi-
são de TBO (a cada 1.800 horas) na ENA, 
oficina de manutenção também basea-
da em Bacacheri. Foi aproveitada a ida lá 
para fazer barba e cabelo, e está com 
apenas 10 horas de uso, ou seja, ainda 

amaciando. O dia está quente, indican-
do 30ºC em Jundiaí (2.287pés) e apesar 
de nada de bagageiro e apenas dois a 
bordo, estamos com tanque cheio (272 
lt). Também nos foi avisado que a hélice 
que foi também revisada não estava 
com o ajuste ideal, ou seja a corrida para 
decolar poderia ser um tanto mais lon-
ga. Manete à frente e o Turbo vai acele-
rando, aos 55nós você já sente as sus-
pensões do trem de pouso começando 
a trabalhar mais moles, aos 72nós tira-
mos o bicho do chão. A razão de subida 
de 500pés com uma velocidade de 
90nós indicou de que ainda é preciso 
afinar o ajuste da hélice. Poderíamos 
chegar fácil aos 100nós nessa condição. 
Com 4 mil pés no altímetro vamos esta-
bilizando o avião, ainda é baixo para ver 
o melhor rendimento dessa máquina 
turboalimentada, mas é possível ver 
como ela se comporta. Vamos fazer al-
guns estóis, com e sem flapes, mas com 

lho e desgaste para o piloto. Esta-
mos defronte a um mini G1000, a 
suíte de aviônicos que está se trans-
formando em padrão na aviação ge-
ral. Se for comparar, o painel deste 
Turbo é muito semelhante ao que 
era oferecido nos Piper Seneca V até 
o ano passado. Tem até a voz da 
moça lhe dando informações de trá-
fego. Se quiser mais, a escolha pode-
ria recair na instalação de um pacote 
GTN650/750 (o G1000 é restrito para 
fabricantes ou para a instalação em 
duas versões do King Air C90), mas 
isso vai lhe custar o dobro e o que 
você vai ter a mais é basicamente o 
TAWS, sistema de alerta de aproxi-
mação indevida com o solo. Olhan-
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motor. O Corisco Turbo deixa de voar 
em velocidades em torno de 60 e 55 
nós, sempre de forma muito dócil e pre-
visível – como qualquer avião da linha 
Piper. E se você quer saber, a diferença 
de comportamento desse cauda em T 
com o irmão com cauda convencional é 
mínima. Talvez ele seja um pouco mais 
pesado de profundor no pouso, mas é 
só isso. Em turbulências, ele é um Che-
rokee, meio estabanado e não tão firme 
como um Bonanza ou Mooney.  No velo-
címetro o ponteiro vai a 130nós, mais 
uma vez, com uma hélice melhor cali-
brada, esse número poderia chegar a 
136nós. Em maior altitude, a cerca de 12 
mil pés, ele chega a fazer 157nós, gas-
tando 12 galões/h (o teto máximo é de 
20 mil pés, onde ele chega a fazer 
178nós). Essa performance foi bem útil 
numa recente viagem de 43 horas de 
voo para o Ushuaia. Voo com passagem 
sobre os Andes, navegação em grande 
altitudes, ventos de até 70nós contra e 
boa dose de turbulência. Um roteiro 
para extrair a melhor performance dele. 
Na volta para casa você fica pensando o 

Eletronave
Tel.: (41) 3256 2456

www.eletronave.com.br

ENA
Tel.: (41) 3257-3373

www.enavioes.com.br

ONDEACHAR 
cobrar algo semelhante por hora de 
voo. Do jeito que ele está no momento, 
a liquidez deste Corisco não é tão alta, 
mas fazer todo o trabalho que foi feito 
em cima dele, para querer vender em 
seguida, não seria racional. Vale a pena 
curtir mais a máquina. Com uma auto-
nomia de cinco horas e meia, fazer voos 
de São Paulo para o sul da Bahia é fácil.  
E se você contar com cerca de US$ 200 
mil no bolso, vai ter que juntar mais US$ 
131,5 mil para comprar um Piper Archer 

que poderia ser melhor, se poderia fazer 
tudo com 15 minutos a menos de tem-
po de voo ou se poderia ter alguns cen-
tímetros a mais de conforto na cabine. 
Normalmente você chega a conclusão 
que uma opção de aeronave poderia ser 
um Piper Saratoga II TC. Mas ele é um 
seis lugares, o consumo de combustível 
sobe para cerca de 20 galões/hora. Na 
viagem para o Ushuaia, o Corisco Turbo 
gastou menos de R$ 8 mil em gasolina. 
Se fosse de Saratoga, muito provavel-
mente esse custo dobraria. A hora de 
voo do Corisco Turbo pode ser calculada 
em mais ou menos R$ 600,00, um valor 
bem razoável. Um Cirrus SR20 que tem 
motor semelhante, um Continental IO-
-360ES de 200hp, mas aspirado, vai lhe 

novo básico (preço FOB) com painel 
G1000 com duas telas. Um Cirrus SR-22 
ano 2001 pode ser encontrado no site 
FlightMarket por US$ 235 mil, mas o pai-
nel ainda é meio analógico e meio digi-
tal, marca Airnav. Por US$ 210 mil no 
mesmo site há um Cessna C172SP 
Skyhawk, 2003, com 1.900h totais, mas 
o painel é totalmente analógico e a per-
formance é inferior. A gôndola está 
cheia, mas esse Corisco, que já tinha se 
mostrado um achado há oito anos, a 
cada dia que passa, se revela ainda mais 
como um dos melhores compromissos 
custo-benefício do mercado. g

Ensaio 2 - Corisco.indd   37 10/04/13   15:18



turismo

Turismo 2.indd   38 10/04/13   17:22

TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

FAÇA SEU
PEDIDO
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AQUI O SEU DESTINO É CAIR NOS BRAÇOS
                     DE MORFEU OU DA PESSOA AMADA

O caminho é fácil. Pousar, desem-
barcar, malas no bagageiro e se-
guir o caminho por terra. Rotina 
normal depois de cada voo. Desta 
vez subimos 30km de curvas de ser-
ra, chegar direto de avião não dava. 
Não acordaram para as vantagens de 
ter uma pista. De helicóptero ainda 
há um campo de futebol para um 
pouso esporádico, mas de uma for-
ma ou outra, o acesso é fácil. Use o 
tempo para apreciar a paisagem até 
chegar à Santo Antônio do Pinhal, 
em plena Serra da Mantiqueira. Há 
dez anos ela servia como uma cidade 
dormitório para quem ia para Cam-
pos do Jordão mas não tinha dinhei-
ro para se hospedar lá. Passada uma 
década, aos poucos novos endereços 
de hospedagem de alto padrão como 
o Botanic, que demorou um certo 
tempo para abrir em definitivo, e o 
Quinta dos Pinhais (incluso no Rotei-
ro de Charme e no guia Recantos e 
Requintes) vem puxando o interesse 
pela cidade encravada na Serra da 
Mantiqueira, isso mais os restauran-
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dois ou quando quer se distanciar de 
qualquer tipo de estresse. A primeira 
opção é a mais adequada. O hotel 
não aceita crianças, até porque elas, 
ao contrário de você, não terão mui-
to o que fazer. Em terreno íngreme, 
oito chalés com nomes de grandes 
pintores são agrupados dois a dois, 
sendo que um deles, o nupcial, com 
54m2, fica mais isolado, no topo de 
um morrote. Todos tem varanda para 
uma bela vista digna de pintura e nas 
unidades Toulouse, Cezanné e a nup-
cial Matisse, os banheiros possuem 
jacuzzis instaladas em deques de ma-
deira ao lado de enormes janelas pa-
norâmicas. Passaria o dia nelas vendo 
o sol fazer o seu caminho diário. Ape-
sar de ficar ao lado da antiga e tortu-
osa estrada que liga Santo Antônio 
do Pinhal à Campos do Jordão, não 
há incômodo de barulho de veículos. 
Dormir até tarde só tem um limita-
dor, a sua vontade de ficar sem café 
da manhã. Este é servido na parte 
mais baixa do terreno em uma sede 
onde pode ser também servidos jan-

AQUI O SEU DESTINO É CAIR NOS BRAÇOS
                     DE MORFEU OU DA PESSOA AMADA

tes de boa qualidade que foram 
abrindo em paralelo, fazem que o tu-
rista saiba que lá vale a pena passar 
as suas folgas ante aos falsos brilhan-
tes que empesteiam Campos do Jor-
dão. Frio da montanha e calor huma-
no, é o que mais se encontra neste 
CEP que a cada minuto vai formatan-
do o seu próprio jeito de turismo. A 
cidade em si não tem nada demais, 
uma rua que vai e outra que vem, a 
arquitetura não tem nada que a ca-
racterize, nada específico, nada de 
cenário. Tem a igreja reformada e um 
portal japonês. A natureza é soberba 
e olhe que todo o entorno já foi dizi-
mado pela mão humana. As florestas 
que você vê encobriram o que um dia 
eram morros carecas fruto de 100 
anos de extração de madeira e o uso 
de pastos para o gado leiteiro e de 

corte que, com o tempo, tiveram as 
criações transferidas para o Vale da 
Mantiqueira, serra abaixo. Entre as 
araucárias e os pinhões, as persona-
gens que vivem nesse lugar estão de 
portas abertas para a sua visita e dão 
o tom da qualidade da sua viagem. 
Seus produtos ou serviços são direta-
mente influenciados pelo estilo de 
vida proporcionado pela calmaria, 
pelas fontes de água cristalina e o ar 
de montanha. Na nossa escolha de 
hospedagem, o Villa Mantiqueira, 
tem mesmo a cara do dono. Nunes 
era publicitário na cidade grande e 
muito do que existe na concepção do 
seu negócio tem um certo estilo de 
sua função original, traduzindo, foca-
do em detalhes e para agradar. Típico 
lugar que você procura nessas mon-
tanhas, aconchegante, feito para ir à 

Quatro momentos dignos do clima 
romântico que você encontra no Villa 

Mantiqueira. Do conforto do quarto ao 
lúdico das bonecas de pano.
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Comer, beber, viver. A moqueca de truta, 
as peças em cerâmicas, o medalhão com 

molho de pinhão e risoto da roça.

tares mediante agendamento e quó-
rum suficiente. Se quiser, no bar tem 
uma boa coleção de cachaças. E nes-
se salão, belezas feitas à mão. Bone-
cas de pano pedem para você levá-
-las para casa. Feitas pela Nilma, 
mulher do Nunes, são produto de seu 
passatempo e já que é para fazer, que 
seja feito com capricho. Custam em 
média R$ 80,00, usam tecido impor-
tado e com elas os dias de infância 
voltam com tudo. Não falta um Santo 
Antônio de pano. E todos levam al-
gum. O Santo padroeiro e casamen-
teiro pode dar a inspiração ao desti-
no sem cara. O lugar bem que pode 
se vender para roteiros românticos 
sem ser piegas. Nancy Barros tem 
uma história de paixão para contar. 
Americana de nascença veio com os 
pais para o Brasil com seis anos de 
idade. Saíram de Pontiac (Michigan) 
porque  pai veio trabalhar na Willys. 
Casou-se com um brasileiro e quan-
do os pais voltaram aos Estados Uni-
dos há trinta anos, ela resolveu ficar. 
Gostava da Região da Mantiqueira, se 
estabeleceram em Santo Antônio do 
Pinhal criando cavalos. Ela até hoje 
mantém um haras, mas funcionando 
para dar aulas de equitação ou de 
equoterapia (método terapêutico 
que usa o cavalo para o desenvolvi-
mentos biopsicossocial). Isso em pe-
ríodo matutino. A partir das 11h ela e 
sua filha Sylvia Garner se dedicam a 
arte da cerâmica. Nancy gosta do tra-
balho com a argila, a filha faz peças 
usando também o metal. O ateliê fica 
onde eram baias e as peças são cozi-
das em alta temperatura. O barro se 
torna ultraresistente. Há desde pe-
quenos potes às pias. Um jarro com 
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adereços em tecido sai por R$ 50,00, 
um bule R$ 80,00 e uma pia com cer-
ca de 40cm de diâmetro R$ 250,00. 
Pausa para a fome. Romance sem a 
boa mesa não existe. Ao contrário da 
vizinha Monte Verde, que inexplica-
velmente despreza a boa culinária, 
esse lado leste da Serra da Manti-
queira quem é bom de garfo vai se 
dar bem. Dois endereços são coman-
dados pelo casal Anouk e Luiz Vas-
concelos. O Santa Truta fica no centri-
nho de Santo Antônio do Pinhal e 
trabalha com o pescado típico dessas 
montanhas. Tem até linguiça (R$ 
28,80 a porção de 300gr) que vem 
com patê de gorgonzola e pão casei-
ro. Nos serviram com uma cerveja Ba-
den Baden Golden Ale. Seu sabor fru-
tado combinou melhor quando o 
embutido foi consumido com o patê. 
Como prato principal uma moqueca 
(R$ 69,80 para dois) com arroz, pirão 
e farofa de dendê. Leve como deve 
ser e saboroso como se espera ser. O 
segundo endereço, o Donna Pinha, 
pode até dar um certo receio na che-
gada. Grande, instalado no meio de 
um estabelecimento que combina 
lanchonete e um parque com arvoris-
mo (que não são deles), fica na saída 
para Campos do Jordão e pode ser 
confundido com aqueles mega res-

MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
Santo Antônio do Pinhal tem clima 
geralmente mais ameno, mesmo 
no final de verão, a média fica 
na casa dos 17 ou 20ºC. Claro 
que nos períodos de frio, o lugar 
fica mais aconchegante.

COMO IR:
O acesso por estrada é bom, vindo 
do Vale do Paraíba, o melhor acesso 
é por Pindamonhangaba, fazendo o 
mesmo caminho como se fosse para 
Campos do Jordão. Há também um 
acesso vindo do sul de Minas Gerais, 
saindo da Rod. Fernão Dias em 
Varginha e seguindo pela estrada que 
liga à Itajubá. Nesta opção, a rodovia 
a ser pega sai de Pardinho. Apesar 
de ser de mão dupla, o asfalto é bem 
conservado.

DICA DO PILOTO: 
Apesar de ter um campo de futebol 
na cidade e o espaço no Donna 
Pinha que permitem pouso eventuais 
de helicópteros, não há locais 
homologados para descer na cidade. 
Em Pindamonhangaba há a pista do 
aeroclube (SDPD 22º56’37S/045º 
25’53”W) de terra, com 750m. 
Não vá se confundir com a da 
Fazenda Santa Helena (SDZH 
22º53’37”S/045º29’38W), é de 
asfalto tem 1.400m de extensão, fica 
bem ao lado mas o dono não permite 
o uso.

TARIFAS:
Pousada Villa Mantiqueira
Diárias para o casal  com 
café da manhã incluído
Baixa temporada: 
de R$ 296,00 a R$ 424,00 
Alta temporada: 
de R$ 349,60 a R$ 499,00 

ENDEREÇOS:
Pousada Villa Mantiqueira
Estrada Fazenda velha, km 4
Tel.: (12) 3666 2425 / 9687 
4462 / (11) 2500 3138
www.pousadavillamantiqueira.com.br

Atelier de cerâmica Nancy 
Barros & Sylvia Garner
Estrada das Cerejeiras, km 3,4
Tel.: (12) 9701 1723 / 9705 0874

Restaurante Santa Truta
Rodovia SP 46
Tel.: (12) 3666 2764
www.statruta.com.br

Donna Pinha Restaurante
Tel.: (12)  3666 2669
www.donnapinha.com.br

Canto da Gula
Av. Ministro Nelson Hungria, 328
Tel.: (12) 3666 1312
www.cantodagula.com.br

JP Ecodesign
Rua Cônego Tomaz, 16
www.jpecodesign.com.br
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taurantes voltados para grupos que 
chegam de ônibus e o garçom traz a 
parmegiana em baixelas de aço inox 
e o dedão no molho. Pouco antes do 
salão, uma vitrine com réplicas de ca-
chorrinhos, daqueles que balançam a 
cabeça não colabora. Graças aos deu-
ses, não é isso. O Donna Pinha é bom, 
muito bom. A degustação foi na base 
de uma entrada de casquinha feito 
de trigo com mix de cogumelos (R$ 
14,00) gratinado com muçarela, 
acompanhado de um Veo Grande, 
um chardonnay com viognier chileno 
2010 (R$ 79,80) e como prato princi-
pal uma combinação de dois carros 
chefe da casa. O medalhão grelhado 
com molho de pinhão (feito na calda 
de carne) e mais o Risoto de arroz ne-
gro com cogumelos e batata sauté 
(R$ 44,80). O vinho aqui foi um gran-
de Don Melchior Limited, um Caber-
net Sauvignon 2007 (R$ 750,00) que 

mostra que a casa tem uma excelente 
carta de vinhos. No complemento do 
final de semana o terceiro endereço 
gastronômico foi o Canto da Gula, 
mais aconchegante, de decoração 
impecável. Nos prato o Risoto da 
Roça (R$ 30,90), feito com feijão, lin-
guiça, couve, pimenta biquinho po-
deria ser um mexidão se não fosse o 
uso do arroz arbóreo. Feito com cal-
do de legumes, é bem leve e a lingui-
ça apesar de ser um tipo comum, Sa-
dia, foi preparada com mel e cachaça. 
A outra opção para degustar foi a 
Torta de camarão (R$ 35,50) o creme 
de camarão, alho porró e palmito 
vem numa cumbuca forrada de uma 
massa parecida com um mil folhas, 
prato bem quente para noites e dias 
frios. Vale acompanhar com uma cer-
veja ou até um Pinot Noir. Olhando 
pela janela, do outro lado da rua as 
formas fazem coçar os dedos. Numa 
loja instalada num prédio ainda por 
terminar, João Paulo que é de Maria 
da Fé (MG), vende suas artes feitas 
em papel machê. Todavia, nada de 
peças pequenas. O aspecto parece 

madeira, resistente. O Banco Coral 
(R$ 1.100,00)  tem um miolo que pa-
rece que veio do fundo do mar. A Es-
cultura Canela (R$ 2.300,00) é feito 
de casca de eucalipto com acaba-
mento externo em papel e as Semen-
tes (R$ 1.200,00 o conjunto de quatro 
peças) são quase que saídos do filme 
João e o pé de feijão. O João Paulo, 
toca o negócio com a namorada Ra-
faela que também faz trabalhos 
usando a técnica do papel machê. As 
peças já foram expostas na Alema-
nha e nos Estados Unidos e agora es-
tão em endereço novo no centro de 
Santo Antônio do Pinhal. Uma cidade 
que pequena, a princípio sem cara, 
entretanto, que abriga os espíritos de 
diversos rostos. Um alí bem ao lado 
do outro, para serem descobertos. g

Os artistas João Paulo e Rafaela fazem 
esculturas úteis para o seu cotidiano. 
E tudo feito com a técnica de papel machê.
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FOTOS: MARCIO JUMPEI
MODELO: ALINE BARATER (TEN MODEL)

MAKE UP & HAIR: BEATRIZ VIANNA

Beatriz Vianna, maquiadora 
do mercado de publicidade e 
moda, vídeo clip, editorial. A 
paulistana dá curso de auto 
maquiagem e é visagista, 
que aprendemos ser o profis-
sional que estuda as harmonias 
das formas e cores com relação 
ao rosto da pessoa. O visagista 
ajuda as pessoas a se expres-
sarem e serem elas mesmas 
através do cabelo e maquia-
gem. Deixamos então a mo-
delo com ela para, depois de 
concluído o seu trabalho, po-
dermos fotografar, entre luzes 
e sombras, a alma da modelo.
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Foi feita uma cama de sombras 
verde e roxa numa moldura 
retangular com um pincel 
bem macio para dar o efeito 
mais esfumaçado e aplicou 
o gliter Stein Ametista (R$ 
32,00) na metade interna 
e o glitter Stein Luvilita (R$ 
32,00) na metade externa. 
O mesmo processo foi feito 
na base dos olhos. A dica 
para fixar o glitter é o uso de 
uma sombra cremosa para 
aderir melhor. Para completar, 
foi usada bastante máscara 
para cílios Stein (R$ 45,00). 
Reforçou as sobrancelhas 
com uma sombra marrom 
usando um pincel chanfrado e 
penteou e fixou a sobrancelha 
usando máscara incolor.
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Na pele, para combinar com 
os tons de roxo do glitter, uso  
do blush Avon Rosa (R$ 33,00) 
pelo seu tom mais quente. 
Também foi feito o uso da 
sombra pérola Duo Som-
bras Mega Impact da Avon 
(R$ 32,00) para iluminar e 
ressaltar as maçãs do rosto. 
A dica, para os rostos mais 
compridos procurar usar tra-
ços mais horizontais para o 
blush. E se tiver o rosto mais 
largo usar traços mais verti-
cais para alongar o desenho.
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Aqui foi usado o baton em Lá-
pis John John Bed of Roses (R$ 
44,00) e o Gloss Stein 03 Boca 
(R$ 37,00) que tem consistên-
cia bem macia e é fácil e aplicar.
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BEATRIZ VIANNA
TEL.: (11) 9 8331 4276

LILLA KA
AL. LORENA, 1591 – SÃO PAULO

TEL.: (11) 3060 8239

AMIKI
TEL.: (11) 3596 5805 

WWW.AMIKI.COM.BR
STEIN MAKE UP

TEL.: 955) 3537 2097
WWW.STEINMAKEUP.COM.BR

JOHN JOHN
WWW.JOHNJOHNDENIM.COM

AVON
SAC: 0800 708 2866

ONDEACHAR

Resultado final. Muita trans-
formação, mas simples de fa-
zer, para não perder tempo 
e ganhar muito charme. Para 
completar, Na modelo o ca-
saqueto Lurex Verde Lilla Ka 
(R$ 670,00), na maquiado-
ra,  o top Amiki manga com-
prida lurex preto e dourado 
(R$ 165,00). g
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TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: DIVULGAÇÃO / ARQUIVO HIGH

AS CHAVES
DO PARAÍSO
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NESSE CONDOMÍNIO A ORDEM DE
                    CHEGADA É DE CIMA PARA BAIXO.

Lá de cima as praias da Península 
de Maraú, na Bahia, que sempre pa-
receram perfeitas, vão ganhar algo 
mais que perfeito, o seu refúgio pró-
prio. Você já deve conhecer o Kiaroa 
Eco-Luxury Resort. Tem uma boa pis-
ta de 1.300 em concreto homologada 
com pátio de estacionamento grande 
o suficiente para abrigar 22 aeronaves 

condomínio aeronáutico de alto pa-
drão.  O nome do empreendimento é 
Kiaroa Fly-in Residence e valendo de 
R$ 655 mil a R$ 1,260 milhão, esses lo-
tes podem ser quitados com planos de 
pagamento em até 24 meses. O proje-
to da casa é livre contanto que não vá 
de encontro com as normas de recuo, 
áreas mínima e máxima de construção, 

de pequeno e médio porte e uma es-
trutura para o hóspede de tirar qual-
quer chapéu. Pois fora as 9 suítes e 14 
bangalôs já disponíveis, numa área 
anexa eles estão oferecendo 30 lotes 
com terrenos que variam de 1.300 a 
aproximadamente 2.500m2 para a 
construção de casas. Pronto, virou um 

quantidade de pavimentos e o uso de 
cerca viva, por exemplo. Os proprietá-
rios poderão usar a estrutura geral do 
hotel como o restaurante, bar da praia, 
piscina e serviços do belo Spa Amonia. 
Claro, haverá um limite de pessoas em 
caso de grupos. De carona com a estru-
tura do hotel está a segurança, pois o 
terreno do Fly-in está no limite interno 
das cercas do resort e há controle de 
entrada e saídas de pessoas. A pista do 
Kiaroa é realmente um diferencial pois 
possibilita o acesso mais rápido e prá-
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O conforto do hotel estará à disposição 
daqueles que optarem em construir no 
novo condomínio baiano.

Kiaroa Fly-in Resort
www.remax.com.br/ace

ONDEACHAR 
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tico de gente de locais bem afastados, 
para um destino onde a exclusividade 
e privacidade são itens essenciais. Vale 
lembrar que as estradas que ligam a 
Região à Ilhéus ainda permanecem de 
terra, de certa forma felizmente. O Kia-
roa também dispõe de traslados aére-
os para Salvador. O pátio de estaciona-
mento das aeronaves é bem próxima, 
se você precisar pegar algo dentro da 
aeronave, a caminhada é curta. O Re-
sidence também pode servir de ponto 
de partida para os passeios de barco 
ou os de turismo de aventura que já 
são disponíveis no Resort. Se a prefe-
rencia é de ter tranquilidade, a praia 

em frente do Kiaroa possui uma abun-
dância de nada que vá lhe incomodar 
para todos os lados. Há quem goste 
de pesca oceânica, e para isso o Kia-
roa possui uma boa gama de apetre-
chos para passeios que podem ser de 
um período de meio dia ou dia intei-
ro. Ainda de barco, mas de forma mais 
charmosa, existem os programas para 
visitar as ilhas ao redor da península e 
a cachoeira de Tremembé. Se na che-
gada você ver esses lugares de cima e 
achar algo extraordinário, espere para 
ver de perto. g
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Ela é britânica da gema, mas bem 
que poderia ser uma daquelas 
mulheres italianas, de curvas 
voluptuosas, escandalosamen-
te irresistíveis. Bem que poderia 
ser a Nigella, cozinheira inglesa, 
mas com ancas da Gina Lollobri-
gida. Essa é a descrição mais do que 
perfeita da motocicleta das fotos. A 
Triumph Rocket III não é a releitura 
da Harley para os ingleses. Ela é mais, 
com um toque de humor ingles, se 
não, como explicar um motor desses, 
com três cilindros longitudinal em 
linha, 2.300cc, potência de 146cv a 
5.750rpm e toque máximo de 22.53 
kgf.m a 2.750rpm montado em cima 
de um quadro e duas rodas. Uma 
picape Ford Ranger em 2005 vi-
nha com um motor 2.3 de 150cv e 
22kgf.m. Na Rocket III você está sen-
tado em cima de uma brutalidade 
sem fim e que pesa 367kg em ordem 
de marcha. Não dá para ser tímido 
em cima dessa moto.  Uma primeira 
checagem em torno dela, de reco-

MOTO
UMA
SENHORA

nhecimento, vai lhe mostrar que o seu 
jeitão brutal é cheio de detalhes, o sis-
tema de exaustão com enormes canos 
saindo das suas entranhas, o radiador, 
o tanque capaz de absorver 24 litros de 
combustível e de curvas absurdas, mais 
o guidão hiper aberto. Tudo lhe assus-
ta até você ver a atendente da loja da 
Triumph, de no máximo 1,60m de altura 
mostrar uma destreza ímpar em cima 
desse bicho que deve pesar, no míni-
mo, umas seis vezes a mais que ela. O 
monstro sobre duas rodas, vendo assim, 
talvez tenha o seu lado gracioso, gentil. 
Ok, sentando nessa Triumph você fica 
sabendo que seus movimentos corpóre-
os serão amplos. O guidão super largo 
provoca um efeito alavanca parecido 
com o que você pode sentir a bordo do 
triciclo BRP Spyder, então no começo, 
isso merece um pouco de sua atenção 
nas manobras em baixa velocidade. 
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ainda, com poucos metros dá para ver 
que o centro de gravidade é baixíssimo, 
a agilidade é surpreendentemente boa. 
Mais uma vez, é claro que você está dan-
çando com uma moça que não tem o 
biotipo de uma modelo anoréxica. Mas 
esse balé sai muito bem sincronizado. 
Na cidade, a brincadeira começa achan-
do um lugar com a possibilidade de um 
bom fluxo no trânsito. A 60km/h o ritmo 

           ARREBATADORA É UM ADJETIVO 
                 BEM APLICADO PARA DESCREVÊ-LA

Essa moto não é uma CG e muito me-
nos uma média cilindrada de peso es-
quálido que você sai que nem um me-
nino saltitante no meio da multidão. 
Até nos movimentos dos dedos é tudo 
muito grande, muito aberto. A alavanca 
da embreagem está lá na frente, o freio 
dianteiro também, e isto um pouco por 
culpa de quem regulou a montage da 
manopla na unidade testada, um boca-

do à frente do que deveria ser o corre-
to. Aqui você sente que seus dedos vão 
abrir e fechar para fazer os comandos. 
Há um certo período de tempo neces-
sário para isso. O mesmo se repete para 
recolher o apoio lateral, você vai lá com 
o pé bem à frente para buscá-lo. Aqui 
você deve se readaptar com o espaço 
em seu entorno. Falta um lampejador 
de farol e o sistema de pisca alerta. E 
para colocá-la para andar, a primeira sur-
presa, a embreagem não é pesada. Há 
muitas motos de mil cilindradas com os 
comandos absurdamente mais pesados 
do que existe nesse 2.3. E mais incrível 

é curioso. Você parece que está num 
Jeep Willys. Com os três pistões traba-
lhando a 1.500rpm em quinta marcha, 
o som emitido da transmissão cardã em 
conjunto com os dos escapamentos é 
muito parecido, muito retrô, muito sau-
dosista. Diversão compassada. E com 
o torque de caminhonete, a terceira 
se torna a marcha quase que contínua 
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Tudo muito super dimensionado. 
Dos freios para imobilizar mais de 300kg 
de moto ao balanço estético de elementos 
como os copos que compõe o painel. Na 
outra página o opcional para-brisas. 
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para a cidade. Quase que dá para sair da 
imobilidade com ela, mas aí você pre-
cisaria sacrificar a ótima embreagem e 
não vale a pena. Fora isso dá para fazer 
muita coisa só controlando a moto com 
a manete da esquerda, sem precisar to-
car na alavanca de câmbio. Mas a cidade 
se torna muito pequena e estreita para 
a Rocket III. Desculpas ao trocadilho mal 
feito. Mas há momentos que o mais se 
deseja é que o tempo pare. Se possível 
numa manhã de domingo paulistano, 
talvez em pleno dia 25 de Dezembro. Pa-
pai Noel veio e lhe deixou essa belezura 
de duas rodas que você está sentado. Só 
mesmo numa manhã dominical de Na-
tal, você poderá olhar 500 metros de as-
falto à sua frente, duplicados em três fai-
xas, terreno plano, e saber que pode ser 
feliz ao virar a manopla da direita e qua-
se sentir seus olhos querendo sair pela 
parte traseira do crânio. A aceleração e 
subida de giros do motor em nada se 
assemelha por exemplo, à de um BMW 
K1300R, é tudo mais progressivo, mas 
com torque sempre fenomenal. Total-
mente ilegal, mas é disso que essa moto 
é feita, sensações arrebatadoras, mas 
muito irracionais. Melhor seguir para a 
estrada aberta. Essa madame de grande 

corpanzil até que não se mostrou muito 
gulosa, andando em ritmo de cruzeiro, 
chegou a fazer 15,6km/l com gasolina 
Podium, com aditivada e percorrendo o 
mesmo trecho ela fez 12,55km/l. Curvas 
com ela devem longas, trechos de asfal-
to travado vão lhe cobrar cansaço no fi-
nal do dia. A velocidade de cruzeiro dela 
gira entre os 120 e 140km/h, ela vai bem 
mais além do que isso, você não. Com os 
braços e pernas posicionados tão aber-
tos quando um paraquedista em salto 
livre, conduzir a Rocket III acima dessas 
velocidades é querer saber na prática 
como é ser o próprio conceito de arras-
to. Mantendo 160km/h, o curso do ace-
lerador não chegou ao final e se pedido, 
ela vai acelerar da mesma forma que um 
carro com motor 2.0 vai fazer de 60 a 
120km/h em terceira ou quarta marcha. 

Em segundos você vai ver o ponteiro do 
contagiros passar dos 4.500rpm, atra-
vessar o indicativo de 5.000rpm e seguir 
em frente. A velocidade já ultrapassará 
os mais que proibidos 190km/h e seu 
pescoço vai achar tudo isso muito in-
sano. Cinco minutos nessa brincadeira 
podem já ser o suficientes. Vigor, muito 
vigor. Ninguém vai querer passer horas 
no lombo dessa Rocket III nesse ritmo, 
seria um desperdício. Tal força motriz vai 
ser mais útil quando você estiver na es-
trada, em civilizados 120km/h e ver que 
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alguém num Fiat Palio está colado na 
sua traseira (e nessas horas os espelhos 
redondinhos da Rocket II pouco aju-
dam), bufando para passar por cima de 
você apesar da sua indicação de que na 
outra única pista à direita, há uma fila de 
oito caminhões andando no seu limite 
de esforço. Para esses, que não podem 
esperar cinco segundos até que a fila de 
caminhões seja ultrapassada, você pode 
fazer a gentileza de torcer um pouco a 
manete da direita, sentir a transmissão 
descarregar um punhado de cavalos 
usando o enorme pneu traseiro 240/50 
aro 16 e seguir em frente uns dois qui-
lômetros para assim, permanecer na 
pista da direita esperando o glamuroso 

Triumph
www.triumphmotorcycles.com.br

sac@triumph.co.uk

ondeachaR 
Palio vir lá de trás bufando, mas desta 
vez para tentar em vão, acompanhar 
o seu ritmo. Os dias viram uma grande 
piada que custa R$ 69.900,00 (já consi-
derando o aBS), mas você vai rir disso. 
como os ingleses bem sabem fazer. g
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QUALID ADE
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Essa é para o momento cerveja depois 
do voo. Na porta do hangar a conversa 
rola solta e entre os assuntos, um cha-
ma a atenção. Um piloto amigo em ple-
no curso de INVA, para se tornar instrutor, 
nos contou que aquele dia teria sido bom 
pelos treinamentos de estóis, ou perdas, 
como são também conhecidas. Ele tinha 
feito pela primeira vez a manobra com-
pleta, chamada de terceiro tipo, quando o 
avião é colocado numa atitude cabrada ao 
máximo até perder a total capacidade de 
se sustentar no ar, para então ser feita a 
recuperação do voo somente depois que 
ele iniciar um mergulho. Para uns, a gra-
ça do voo, para outros, o terror. Mas o que 
deixa as orelhas inquietas é o fato do futu-
ro instrutor fazer essa manobra somente 
nessa etapa da vida como piloto, quando 
o mais natural seria dele ter praticado esse 
treinamento no início da sua formação, 
antes mesmo de completar a sua primeira 
dezena de horas de voo. Mas não, durante 
o curso de piloto privado o procedimento 
teria sido de começar a estolar a aeronave 
e quando ela estivesse prestes a perder a 
sustentação, o procedimento era cessado. 
Meio gozo interrompido. O motivo nas 
entrelinhas estava claro. Com a formação 
atual dos próprios instrutores, essa mano-
bra, poderia se transformar num risco ao 
alunos. A soma de duas pessoas com bai-
xa proeficiência poderia ser algo perigoso. 

QUALID ADE
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podem ter reações que mais lhe apro-
ximam aos próprios alunos. Desespero, 
correções mal feitas, chão e no mínimo 
uma dor de cabeça com um avião que-
brado. Por isso, algumas escolas de pi-
lotagem estão colocando limites mais 
rigorosos em manobras que deveria 
ser rotineiras. Peca-se pelo excesso. O 
manual de instrução do aeroclube de 
Jundiaí (SP) determina que na eminên-
cia do estol, o piloto deve aliviar o nariz 
da aeronave, aplicar potência e voltar 
a voar reto horizontal. A manobra sem 
potência deve ser feita com o motor 
a 1.200rpm, com potência, o motor 
deve estar girando a 1.500rpm. Não há 
descrição de tipos ou graus de estóis. 
Cá entre nós, no primeiro exemplo, 
dependendo da aeronave, com o mo-
tor sendo mantido desse jeito, o estol 
pode nem acontecer, o avião fica vo-
ando pendurado mesmo na pouca po-
tência gerada. E pior, a manobra sendo 
feita assim, pode ocasionar o efeito de 
torque e esteira conforme está descri-

     A ARMADILHA DA PERDA DE SUSTENTAÇÃO
         ESTÁ NAS MÃOS DO PILOTO

Algumas aeronaves são muito neutras 
quando perdem a sustentação, afun-
dam seguindo em frente, outras tem 
reações adversas como o que se cha-
ma cair de asa, a aeronave ao iniciar 
o mergulho, o faz girando sobre uma 
das asas. A recuperação é simples, bas-
ta aplicar pedal, ou leme, na direção 
contrária do giro. Fazendo de mal jeito, 
pode induzir a aeronave num parafuso. 
Mas o que também não deveria ser ne-
nhum bicho de sete cabeças. Entretan-
to, instrutores novatos ou mal forma-
dos podem desde não ensinar o aluno 
de forma correta, como de tão crus, 
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Os princípios da boa instrução de 
voo nos últimos anos acabaram por 
perder níveis de qualidade de forma 
que no futuro o mercado esteja repleto 
de pilotos com pouco embasamento 
técnico da arte de voar.
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Para o José Eduardo de Faria, diretor 
da Air Training, que ministra cursos 
em Cirrus, o importante é que o aluno 
saiba reconhecer o que ee um estol e 
saiba como fazer a recuperação da ae-
ronave. Na EJ, uma das maiores escolas 
de pilotagem do país, o manual des-
creve os três níveis de estóis e como 
fazer para voltar a fazer a aeronave a 
voar reto horizontal. Ao que parece, a 
razão principal para existirem instru-
tores com pouca experiência vem do 
mercado. Os pilotos usam a função de 
instrução somente para ganhar horas 
de voo mais rapidamente e atingir o 
limite mínimo para serem aceitos nas 
companhias aéreas. A instrução não 
está sendo considerada carreira e sim 
uma etapa a ser escalada gerando 
uma rotatividade sem precedentes. 

to no livro Aerodinâmica e Teoria de 
Voo, escrito por  Jorge Homa e usado 
há mais de trinta anos nos cursos de pi-
lotagem. A hélice além de deslocar o ar 
para trás cria uma esteira espiralada ao 
longo da fuselagem e que vai acabar 
batendo no leme, forçando o resto da 
aeronave a guinar em sentido contrá-
rio da sua rotação. Guinando, pode cair 
de asa. Susto mais uma vez. Conver-
sando com Carlos Alberto Fernandes, 
chefe dos instrutores há cerca de uma 
década no aeroclube de Jundiaí, ele 
disse que o estol de 3º tipo foi abolido 
desde o final dos anos 90 pelo DAC. Da 
mesma forma não são mais aplicados 
os exercícios de S sobre estrada, ou 
oito sobre estrada, que servem basi-
camente para ensinar o aluno a avaliar 
o comportamento da aeronave com 
as mudanças de vento. Ele mesmo la-
menta a falta desses exercícios, mas 
segue a determinação, segundo ele, 
estabelecida pela ANAC. Entretanto no 
manual de instrução de piloto privado 
emitido pelo órgão regulamentador 
brasileiro, apesar de não constar ne-
nhuma diferenciação de tipo de estois,  
constam as manobras citadas pelo ins-
trutor de Jundiaí como sendo abolidas. 
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Incrível é constatar que atualmente 
algumas manobras básicas do 
treinamento prático de pilotos 
esteja sendo até considerado como 
coisa de piloto de acrobacia. Uma 
leve reversão hoje é vista como 
experiência restrita à, por exemplo, 
Esquadrilha da Fumaça.

panorama

66 | mar • abr | 2013

Vamos então consultar quem tem ex-
periência no ramo. José Eduardo Di-
ppólito, o Zequinha, é uma referência 
na instrução desse País. Deu aula nos 
aeroclubes de Jundiaí, Atibaia e Cam-
pinas e de 1971 até os dias de hoje o 
acúmulo de suas horas de voo contam 
com cinco dígitos. Ele nos contou que 
no Aeroclube de Campinas, sediado 

ser catastrófico. Você que contrata um 
piloto, pode ter um profissional com 
um gabarito meia boca. E não que ele 
seja ruim, mas porque ele não fora 
instruído de forma completa na sua 
formação. Se na década de 80 muita 
gente reclamava que o banimento do 
treinamento de parafuso (por conta 
de uma frota de Paulistinhas enve-
lhecidos e posteriormente pelo uso 
de aeronaves em instrução que não 
eram adequadas para fazer esse tipo 
de manobra) já restringia a formação 
das capacidades do aluno piloto, esse 
mesmo povo deve ficar de cabelos 
em pé sabendo que hoje meros estóis 
são considerados manobras só para 
quem tem curso de voo acrobático. g

no aeroporto dos Amarais, o aluno 
mesmo na fase de aprendizado ini-
cial, faz todo tipo de estóis. O treina-
mento pode ser primordial na hora de 
fazer alguma correção se a aeronave 
entrar numa atitude anormal inadver-
tidamente por conta de uma rajada 
de vento ou uma pane qualquer. Se a 
pessoa sabe como é a reação do que 
está voando quando ele perde a sus-
tentação, inexiste o mistério. Dippólito 
ainda conta que antigamente o estol 
era usado para dar uns sustos em alu-
no novato, expediente que foi deixado 
de lado. Mas ele também acha que co-
loca-se muito pano preto na situação 
hoje em dia. O resultado disso pode 
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VENHA APRENDER A TEORIA
COM QUEM ENTENDE DA PRÁTICA!

Venha assistir a uma aula sem compromisso, e aproveite 
para experimentar o simulador AATD – C172 G1000 
homologado da escola.

A Harpia Flight Academy conta com uma moderna estrutura para as aulas teóricas, montada ao lado do 
aeroporto de Congonhas, e com instrutores atuantes nas maiores empresas aéreas do país. 

A Harpia conta também com estrutura para a instrução prática, com a operação de aeronaves Cessna C-152 
e Cessna 172 SP G1000 em uma estrutura aeroportuária robusta e com tráfego tranquilo, muito adequado 
para as atividades de instrução e permitindo aproveitar ao máximo 
o tempo de voo para instrução, sem deslocamentos desnecessários
para áreas de treinamento distantes. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS TEÓRICOS 
DE PILOTO PRIVADO AVIÃO (PP-A), PILOTO 
COMERCIAL (PC-A) E COMISSÁRIO DE VOO (CMS)

VENHA SE ENCANTAR COM O JEITO HARPIA DE ENSINAR A VOAR!

Rua Baronesa de Bela Vista, 307

Vila Congonhas 

São Paulo - SP

Fones: +55 11 3044-4152 | +55 11 3044-0178

Avenida Alcides Cagliari, 2.601

Jardim Aeroporto

Botucatu - SP

Fones: +55 14 3813-6345 | +55 11 3044-4152 www.harpiafa.com.br

Foto: Márcio Jumpei



produto

FÔLEGO
Carro.indd   68 10/04/13   16:11

TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: MARCIO JUMPEI

FÔLEGO
DE CAMPEÃO

Carro.indd   69 10/04/13   16:11



produto

70 | mar • abr | 2013

A Honda anda constantemente me-
xendo no seu principal produto de 
quatro rodas. A concorrência é gran-
de e feroz. Além do Toyota Corolla 
que deve receber uma importante rees-
tilização em breve, há os coreanos que 
vem recheados de equipamentos além 
de GM, Peugeot, VW e Renault, todos 
com produtos novos e mais a Citroën 
que deve apresentar o novo C4 no se-
gundo semestre deste ano. A apresen-
tação do Civic com motor 2.0 no Salão 
do Automóvel no ano passado, trouxe 
uma solução para a questão do carro 
ter-se revelado meio beberrão depois 
que adotou  tecnologia flex. Para resol-
ver a Honda colocou o sistema Econ que 
ao apertar de um botão modifica todo 
o gerenciamento de motor, ar condicio-
nado e câmbio priorizando a economia 
de consumo. Mas esse almoço não saiu 
de graça, com o Econ ligado o Civic 1.8, 
única opção de motorização existente 
até então, se mostrou chocho. Está cer-
to que nas cidades, cada vez mais com 
trânsito congestionado, desempenho 
puro nem sempre é o item mais utiliza-

do. Mesmo assim, você poderia ter um 
vizinho enchendo a sua paciência por-
que o carro dele, no manual, anda mais 
que o seu. A compensação chegou na 
linha atual com a utilização do motor 
2.0 da SUV CR-V no sedã. Nos primeiros 
metros já dá para notar a diferença. O 
carro está mais valente, mesmo com 
o Econ ligado, graças aos 155/150cv 
disponíveis (e torque de 19,5/19,3 
kgf.m) com a nova motorização, ante os 
140/139cv da versão 1.8 que agora fica 
restrita a opção de entrada LXS. O novo 
Civic também dispensou o tanquinho 
para a partida a frio. Ganhou a estética, 
pois não existe mais a tampa redonda 
acima do paralama dianteiro direito. 
Para essa matéria o fabricante nos en-
viou o Civic na versão LXR automática 
(R$ 74.290,00). Intermediária, vem com 
câmera de ré, mas não tem sensores e 

Carro.indd   70 10/04/13   16:11

71

alertas de aproximação, item também 
inexistente na EXR topo de linha, que 
sai por R$ 83.890,00 e oferece também 
air bag laterais. Acima de sua cabeça 
nada de teto solar, no painel superior há 
uma tela por onde pode ser gerenciado 

o sistemas de áudio, verificar os dados 
do computador de bordo e receber 
alguns alertas como o de tanque com 
pouco combustível. Na EXR essa tela de 
5 polegadas também abriga o GPS. O 
Civic LXR já vem com as borboletas de 
mudanças de marcha atrás do volante 
e tem sistema bluetooth para conexão 
com o seu celular. Fora isso, pouco mu-
dou no Civic. Honda com novo visual 
mesmo só no final de 2013 ou no início 
do ano que vem. O Civic 2.0 como fa-
lamos está mais esperto, as acelerações 
de 0-100km/h estão no patamar dos 11s 
e o consumo em estrada, usando gaso-
lina comum e mantendo uma média de 

COM UM POUCO MAIS DE MOTOR
         ELE FAZ MUITO MAIS POR VOCÊ

O interior desse Honda continua bem 
familiar entregando boa ergonomia e 
conforto. E agora as versões LXR e ERX 
vem com câmera de ré e borboletas 
para troca de marchas atrás do volante.

velocidade dentro dos legais 120km/h, 
foi de 12km/l, uma marca até melhor 
do que a mostrada no computador de 
bordo que indicava 10,5km/l. O mos-
trador de modo de consumo, as barras 
coloridas nos dois lados do velocímetro 
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Honda
SAC 0800 701 3432.
www.honda.com.br

ONDEACHAR 

Externamente as linhas do Civic 
continuam atuais, com um toque de 
esportividade. Uma pequena reestili-
zação deve acontecer entre o final de 
2013 e começa de 2014.

que mudam de azul (maior gasto) para 
o verde (mais economia) ajudam na 
condução em busca da maior eficiência 
e fazer que você percorra facilmente 
mais de 550km com um único tanque. 
O ajuste de suspensões do Civic é ligei-
ramente mais firme do que o Corolla, 
mesmo assim, ainda prioriza o conforto. 
Uma estrada de asfalto pecaminoso em 
território mineiro fez que as correções 
de trajetória para evitar os buracos, 
com algumas crateras em plena curva, 
provocasse um certo desconforto para 
os ocupantes do banco traseiro com o 
balançar da carroceria. Fora isso o Ci-
vic continua sendo um carrão no bom 
sentido. Fazer ultrapassagens usando o 
modo S do câmbio automático de cin-
co velocidades (que bem que poderia 
passar as marchas um tanto mais sua-
vemente como é possível de encontrar 
nos novos Citroën) é um recurso a ser 
sempre adotado em estradas, a reação 
do carro é imediata e suficientemente 
boa para lhe transmitir segurança. Mas 
no geral, se você estiver atrás de um 
caminhão a 60km/h em quinta, basta 
reduzir duas marchas mesmo em modo 
D, para que o Civic faça uma retomada 
com o suficiente vigor. Esse carro agora 
que tem um motor que combina mais 

com as pretensões de sua imagem, só 
precisa vir com alguns mimos extras. 
Talvez a capacidade de alterar o com-
portamento das suspensões para um 
modo mais firme e esportivo não se 
torne realidade devido aos custos de 
projeto, mas uma chave presencial, um 
sistema de destravamento de portas 
por aproximação ou a capacidade de 
comando vocal para algumas funções 
do carro são alguns exemplos de in-
terface da máquina com quem está a 
bordo que a cada dia se tornam mais 
comum, mesmo em modelos médios 
ou até compactos. O cliente de Ci-
vic provavelmente ficaria contente.
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CAIPIRA
GOURMET

gastronomia

Direto de São José do Rio Pardo, naquela mis-
tura de cafezal, italianos, rancho, casa, gali-
nha caipira e muita memória afetiva, a pane-
la geral do chef  Jefferson Rueda é o resumo 
da sua infância. Tem o uso do porco, a bata-
ta doce e toda uma cultura que foi invadindo 
o interior do Estado de São Paulo. No ambiente 
do Attimo a moda de viola para ser degustada 
à gosto. As mulheres que se reúnem em gru-
po adoram e o caipira do Brasil inteiro vem até 
o lugar que combina a alta gastronomia com a 
cultura Regional para conferir se é tudo aquilo 
mesmo. Saem todos satisfeitos tanto dos pra-
tos como do ambiente. Estão todos em casa. g

Bife a cavalo com crocante de cebola. R$ 12,80 
Mini coxinhas recheadas com galinha caipira 
e fonduto de catupiry. R$ 12,00 
Canudinho de festa de casamento ao creme 
de camarão e ovas de peixe. R$ 18,00
A apresentação já é todo um charme, mostrando a que 
veio esse Attimo. O canudinho lembra infância e o mini 
bife à cavalo (com ovo de codorna) é surpreendente 
delicado. A coxinha deve estar entre os primeiros num 
ranking dessa guloseima em São Paulo.
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI
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gastronomia

Couvert 
Pães artesanais, manteiga de azeite, tomate 
moqueado, speck italiano, pururuca e canja de 
galinha à moda do chef com mini arroz do vale 

do paraíba.
R$ 12,80
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Entrada
Tomate, sardinha e cebola roxa relembrando o 
passado. O teatro da apresentação dos tomates 
defumados em fumaça é todo charme, como tam-
bém é o sabor, apesar do procedimento ser feito 
com azeite, o fundo lembra carvão. As sardinhas 
tão básicas de serem vistas como tira gosto nos 
botecos de antigamente, voltam na sua mesa sem 
serem salgadas demais, sem serem ácidas de-
mais. Perfeitas para acompanhar uma cerveja.
R$ 34,00

Attimo
Rua Diogo Jácome, 341 

Vila Nova Conceição – SP
Tel.: (11) 2339 3250 / 5054 9999
www.attimorestaurante.com.br

ONDEACHAR 
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gastronomia

Prato
Arroz Camaroli Acquerello com suã, linguiça, re-
polho, abóbora cabochan e grão de bico. Prato 
complexo, um arroz de forno cheio de traços for-
tes mas sem exageros. Para encher a pança com 
muito gosto, se der com uma boa cachaça da boa 

carta oferecida no Attimo.
R$ 60,00
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Sobremesa
Crostata de mascarpone com mirtílio fresco e 
calda de frutas vermelhas. Só de ver é lindo. 

Não é preciso muito para dar a alegria final na 
passada por esse espaço caipira.

R$ 18,00
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FOTOS: MARCIO JUMPEI

Quem voa sabe. Existe a necessi-
dade da boa variedade de bolsas e 
malas para atender a todo tipo de 
ocasião. Pode ser um voo rápido à 
negócios, pode ser um final de sema-
na prolongado com tempo suficiente 
para descansar. Vamos abrir então o 
espaço do bagageiro para as melhores 
idéias para a sua próxima decolagem.

MALA SALSA DELUXE HYBRID EM POLICARBONATO - RIMOWA - R$ 1.700,00
BOLSA EM TECIDO TRANÇADO REDONDA - CATARINA MINA - R$ 418,00

BOLSA BAÚ AZUL KLEIN - ATELIERMIX - R$ 289,00
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produto

MALA SALSA MINI AIR EM POLICARBONATO - RIMOWA - R$ 1.000,00
BOLSA AZUL E VERDE EM TACTEL FRANZIDA COM ALÇA EM CORDA - CATARINA MINA - R$ 144,00

TOPAS PICCOLO EM ALUMÍNIO - RIMOWA - R$ 1.720,00
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MALA VR MENSWEAR EM ALGODÃO CRU E DETALHES EM COURO - VR - R$ 690,00
MAXI BOLSA ACABAMENTO EM PELO NEGRO - ALPHORRIA - R$ 1.273,90

VR
RUA OSCAR FREIRE, 697 
JARDINS - SÃO PAULO

TEL.: (11) 3081-2919

ATELIÊ CATARINA MINA
RUA SÃO PAULO, 32 

SALA 1316 - FORTALEZA
TEL.: (85) 3224-5608

WWW.CATARINAMINA.COM.BR

ALPHORRIA
TEL.: (31) 3335 4678

WWW.ALPHORRIA.COM.BR

RIMOWA
TEL.: 0800 746 6920

ATELIERMIX
TEL.: (51) 3599-8850

ONDEACHAR
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SEGUINTE
GERAÇÃO
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TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: DIVULGAÇÃO EPIC AIRCRAFT / JESSICA AMBATS (IMAGENS EM VOO)
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Já faz alguns anos que as linhas des-
se monoturboélice vem chamando a 
atenção. Na época, no ano de 2004, 
quando só se falava em monojatos 
executivos voou uma jóia aerodinâ-
mica que chamou a atenção da mes-

rimental vendido em kit e uma versão 
homologada, chamado de Dynasty. 
Turbulências no decorrer da matura-
ção da própria empresa, que sofreu 
também com a crise financeira mun-
dial de 2008, engavetou o programa 

    UM NOVO MODELO QUER TER NO MERCADO  
               A MESMA PERFORMANCE DO SEU PROJETO

ma forma que o Cirrus fez quando foi 
apresentado ao mercado. O Epic LT 
foi mostrado como a nova geração 
de monoturboélices pressurizados, 
desenho extremamente afilado gra-
ças ao uso de fibra de carbono na sua 
construção, potência e performance 
de sobra e espaço interno generoso 
para seis pessoas. Naquele ano a Epic 
Aircraft surgiu com a proposta de co-
mercializar o Epic LT como um expe-

do Dynasty ficando somente o Epic LT 
no catálogo. A própria Epic Aircraft foi 
vendida no final do ano passado para 
a russa Enterprises LLC. Você pode 
confundir o Epic LT com o Kestrel, 
atualmente conhecido como JP10, de-
senvolvido pelo ex-diretor da Cirrus, 
Alan Klapmeier. E realmente os dois 
modelos são semelhantes, o primeiro 
protótipo do JP10 usou um kit do Epic 
LT como base de desenvolvimento. 
A proposta é clara, se tornar uma re-
ferência no segmento onde modelos 
que na ponta do lápis não poderiam 
competir diretamente entre si em ter-
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mos de performance e preço, acabam 
caindo numa vala comum quando se 
pretende comprar um avião monotur-
boélice. De um lado existe o Pilatus 
PC12, o maior de todos, valendo cerca 
de US$ 5,7 milhões com capacidade 
de transportar até 9 pessoas, do outro 
o Piper Meridian, menor (US$ 2,6 mi-
lhões) com configuração para dois pi-
lotos e mais quatro assentos. No meio 
o francês TBM850 (US$ 3,9 milhões) 
também com layout 2+4. Em comum a 
todos o uso da turbina Pratt & Whitney 
PT6 A com potência indo de 500shp no 
Piper aos 1.200shp no PC12. O Epic LT, 
de US$ 2,8 milhões (US$ 3,5 milhões 
colocado no Brasil) ficaria num meio 
termo. Tem motor tão potente quanto 
o PC-12, mas é menor, contudo ainda 
oferecendo mais espaço que os ou-
tros. Com tanta cavalaria no nariz ele 
bateria o TBM 850 em termos de per-
formance pura voando a 325nós de 
velocidade máxima de cruzeiro, cinco 
a mais que o francês. A velocidade de 
cruzeiro econômico está em 270nós e 
o alcance nesse ritmo é de 3.015km.  
Seu teto máximo operacional que está 
em 28 mil pés, deverá ser aumentado 
para 34 mil pés. O peso máximo de de-
colagem, segundo o comparativo feito 
pela Epic Aircraft, com 3.401kg coloca 

o Epic LT em segundo lugar, atrás do 
PC12 (4.750kg) e à frente do TBM850 
(3.353kg) e do Meridian (2.309kg). 
O fato dele ainda ser vendido como 
experimental foi uma jogada da Epic 
Aircraft para já começar a fazer caixa 
até que ela conseguisse homologar o 
modelo, inclusive, o valor citado no 
início do texto leva em consideração a 
aeronave certificada. Com as negocia-
ções da venda da empresa, essa cer-
tificação deve acontecer entre 2014 
e 2015. O conceito é da fábrica pegar 
de volta os modelos experimentais e 
oferecer uma troca por modelos certi-
ficados aos proprietários. Na linha de 
produção está a aeronave com núme-
ro de série 48, sendo que algumas já 
voam nos Estados Unidos, Argentina 
e outros países. Uma das unidades já 
vem para o Brasil por conta da nome-
ação da Somma Aviation como sendo 
o representante no país. Essa empre-
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Somma Aviation
Tel.: (11) 2171 9289

www.epicaircraft.com.br

ONDEACHAR 

Linhas aerodinâmicas, construção em 
materiais compostos e alta performace 

formam o triângulo base do novo
monoturboélice.

pode ser configurado com uma suíte 
de aviônicos Garmin G900x ou com 
o Avidyne R9, como será o avião da 
Somma. A grande diferença entre os 
dois painéis está no piloto automático 
que no R9 é da mesma marca, integra-
do ao sistema. O padrão pedido pela 
Somma deve ser o mais próximo da 
versão certificada do Epic. Aeronave 
nova, conceito novo e principalmen-
te representante estreante. Fórmula 
que pode ser um grande erro, mas ao 
mesmo tempo, está aí o Cirrus para 
comprovar que se os trabalhos forem 
bem feitos, o mercado está aberto às 
novidades. Só um item não pode ser 
comprometido, o do serviço de pós 
venda. A Somma está definindo ainda 
quem irá compor a sua rede de ofici-
nas credenciadas para a manutenção, 
mas deverão ser dois, um no sudeste 
e outro no centro oeste. Agora é espe-
rar para ver, se pessoalmente, o Epic 
empolga tanto quanto nas fotos. g

sa é braço de um grupo que trabalha 
com a revenda de peças de máquinas 
de costuras industriais e grades pré-
-moldadas há mais de três décadas. O 
Epic LT brasileiro está sendo configu-
rado com alguns itens extras como ra-
dar meteorológico, um par de tubo de 
pitot, cortinas nas janelas, separador 
inercial, aquecedor de entrada de ar 
da turbina e no para brisas, stormsco-
pe, sistema TAWS-B e TAS entre outros 
detalhes. É uma versão mais comple-
ta e chegará ao país entre outubro e 
novembro deste ano. A escolha foi 
para adequar o avião as exigências do 
mercado brasileiro. No painel o Epic LT 
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E S C O L A D E AV I A Ç Ã O C I V I L

Estabelecer um alto padrão no treinamento de voo com 

programas personalizados que se adaptam à sua agenda, 

utilizando aeronaves sofisticadas de última geração e contando 

com as pessoas certas para este trabalho. Isto é o que faz da 

AIRTRAINING uma escola de aviação única no país.

Cursos homologados para Piloto Privado e IFR;

Centro de treinamento autorizado Cirrus Aircraft no Brasil;

Treinamento de transição para aeronaves CIRRUS e 

aeronaves tecnologicamente avançadas "Glass Cockpit";

Cursos especiais voltados para a segurança operacional de 

proprietários de aeronaves e pilotos da aviação geral;

Sistema de Gerenciamento de Aeronaves;

Venda de quotas - Propriedade Compartilhada CIRRUS.

E X C E L Ê N C I A N O T R E I N A M E N T O D E P I L O T O S
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dia-a-dia da cachaça

A VIDA DEPOIS DOS
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Em 1978 as pessoas vestiam calça xa-
drez boca de sino, a discoteca ainda 
dava as ordens musicais e Grease era 
o filmão. O AI-5 virou página do pas-
sado e a Copa na Argentina começou 
com diversas polêmicas como as obras 
atrasadas nos estádios e o roteiro dos 
jogos que mantinha a seleção local em 
jogos em Buenos Aires e as equipes res-
tantes em cansativas viagens de ônibus 
ao redor do país. Na final os hermanos 
comemoraram a conquista da taça Jules 
Rimet e os brasileiros , segundo o técni-
co Coutinho, foi o vencedor moral.
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O Papa João Paulo I depois de apenas 
33 dias de papado morre e gera um dos 
grandes mistérios que cercam o Clero 
até hoje. O Guarani festejava a conquis-
ta do Campeonato Brasileiro em cima do 
Palmeiras. Nesse ano, no dia 14 de abril, 
a Helibras, com capital franco-mineiro, 
começou os seus trabalhos montan-
do os primeiros AS350 Esquilo. Tinham 
também a idéia de montar o HB315 Ga-
vião, versão local do AS 315 Alouette II, 
sendo que alguns foram efetivamente 
montados e exportados para a Bolívia 
para fazer missões de busca e salvamen-
to, mas o mercado daqui não aceitou 
muito bem o modelo de concepção 
mais antiga, era afinal um derivado do 
primeiro helicóptero movido à turbina 
do planeta. Ficou então o Esquilo a ocu-
par a linha de montagem principal por 
muitos anos. 
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Em três décadas e meia, a gama de mo-
delos cresceu, as mais recentes novida-
des da linha da Eurocopter são monta-
das na fábrica em Itajubá e as pessoas 
voltaram a usar calça xadrez. Graças aos 
Deuses a boca de sino não voltou à 
moda, mas o Clero em 2013 faz notícia 
com mais uma nomeação de um novo 
Papa, curiosamente substituindo o an-
terior prematuramente. Uma nova Copa 
do Mundo com velhos problemas está 
para ser iniciada e está em jogo a aposta 
do Governo para o Brasil manter o mo-
ral até o final. Na linha de montagem da 
Helibras em Itajubá, diversas mudanças, 
o sotaque francês está mais presente 
e tudo cresceu. O Esquilo divide os es-
paços com os enormes EC725 e o foco 
agora é para o futuro, pois a promessa 
é de que do mesmo espaço saia então 
um produto genuinamente brasileiro, 
de projeto à produção. g
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Angel Equipamentos Fotográficos
Rua 7 de Abril, 125, loja 29-31

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

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

A Nikon D600 foi anunciada como a menor câmera DSLR, as câmeras digitais 
com lentes intercambiáveis, e de sensor grande (com 24,3MP e 35,9x24mm) 
do mercado. Mas ela mostra como tamanho não é documento pois vem bem 
completa com opção de 19 modos de cenas automáticas e trabalha com 
velocidades de disparo de 30s à 1/4000s, sendo que pode fazer até 5,5 fotos por 
segundo usando sensibilidade de ISO 100 a 6400 com opções de ISO 50 e 25600. 
Em modo de vídeo ela faz arquivos em 1080p. A câmera está capacitada para 
efetuar pelo menos 150 mil disparos. A D600 tem monitor de 3 polegadas e visor 
ótico de aproximadamente 100% do quadro, item importante principalmente 
quando se está fazendo imagens com lentes grande angulares. Com ela o simples 
nascer do sol, infindável tema para quem gosta do ramo, ganha em muito com a 
qualidade final de imagem. Vale a pena o investimento, que na Angel fica a partir 
de R$ 8.000,00 e pode muito bem ser compensado pelo que você vai ganhar com 
o fruto de seus cliques.

galeria

Galeria.indd   98 10/04/13   15:33

Representante Exclusivo

SENECA V. 
CADA VEZ MAIS INCOMPARÁVEL.

O Seneca V 2013 está cada vez melhor. A nova versão vem equipada com o painel Garmin G1000 com 3 telas, 
sendo duas PFD`s e uma MFD com 10” cada . Não existe outro bimotor com esta configuração. O conjunto de 
aviônicos perfeitamente integrados facilita, aos pilotos, a coleta e o processamento das informações, 
proporcionando maior segurança e conforto durante o voo.

Além disso, ele é o  único que tem seu teto de serviço monomotor de 16.500 pés, o que dá a certeza de chegar 
ao seu destino e, certamente, você não vai encontrar outro bimotor de seis lugares com o mesmo conforto e o 
menor custo de aquisição e operacional.

É por isso que o Seneca V está cada vez mais incomparável.

Você conhece outro igual?

Reserve já o seu.

J. P. Martins Aviação 
11 3538 2555 • www.jpmartins.com.br
aeronaves@jpmartins.com.br
facebook.com/jpmartinsaviacao

AGORA O ÚNICO BIMOTOR COM 

G1000 DE 3 TELAS.



Av. Afonso Pena, 524
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