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Toda vez que acontece acidente é 
assim. Diante da notícia a cara de 
abismado. Desta vez ainda mais 
com as cenas do pouso do 777 da 
Asiana em São Francisco. Perícia, 
imperícia, sorte e profissionalismo 
se misturaram para o resultado fatal 
mínimo. Não querendo fazer piada 
sobre uma tragédia, mas lembro de várias 
ocasiões que voando de passageiro com 
alguém conhecido, mas estreante no 

PATATIVA
NARRATIVA DA

meio de transporte, ficava narrando todo 
e qualquer movimento que o avião fazia. 
Para mim era bacana, acho que para 
a pessoa do lado era horrível de chato. 
Percebi isso quando numa vez, numa 
escala em Brasília o tempo não era dos 
melhores e o teto estava baixo. O Boeing 
seguia fazendo todos os procedimentos 
e eu ia lá explicando que xis barulho 
era o flape sendo acionado, outro ruído 
era o trem de pouso. Só que depois de 
um certo tempo, dava para notar que 

pousar alí não seria possível, estava 
muito ruim o tempo. E dei a cartada. Em 
segundos lá ia o comandante aplicando 
potência para arremeter. Até aí, tudo 
tranquilo, o avião começou uma órbita 
de espera até que se decidisse que o 
melhor seria seguir para alternativa em 
Goiânia. E lá ia eu narrando. Só que em 
determinado momento, sei lá por qual 
motivo, me aquietei. Na mesma hora o 
outro passageiro na mesma fileira me 
interpela com olhos esbugalhados o 
que de errado estava acontecendo. Na 
cabeça dele, que obrigado ouvira toda a 
narrativa, se eu, tão conhecedor daquela 
máquina voadora, me silenciava, 
era porque algo de muito grave, 
assustador, estava por vir. Imagino se eu 
estivesse a bordo do 777 da Asiana. g

Marcio Jumpei - Editor chefe
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Cruzeiro Máx. : 
325 KTAS / 602 km/h

Alcance Máx. :
1.628 nm / 3.015 km

Payload c/ tanques
cheios:
530 kg

Tempo de subida
SL ao FL280 :

13.5 Min
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O transporte de uma aeronave ou de suas peças, requer a total atenção que somente uma 
empresa especializada pode garantir. Tanto nos processos de importação como em 
exportações a National Freight disponibiliza a melhor e qualificada mão de obra e ainda 
tem a maior experiência de mercado para agilizar todas as etapas de cada um desses 
processos. A National Freight vem fazendo isso há mais de duas décadas para lhe 
proporcionar a mais eficiente solução para que você disponibilize o seu avião, helicóptero 
ou qualquer outro bem de maneira mais segura e rápida. E nesse mercado, a gente sabe 
que todo cuidado é pouco. Por isso venha contar com quem tem muito a lhe oferecer.

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

Há coisas  que só merecem 
carinho e atenção.

Porque fazem parte da sua história.



NA LATA
ACERTARAM

INPAER EXPLORER EVOLUTION
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A virtude do aprimoramento. 
Descrição básica para cada novo 
avião que a Inpaer mostra ano a ano. 
Desta vez o Explorer, monomotor de 
quatro lugares da casa, ganhou corpo 
de lata. O motivo é simples, a Inpaer 
está num processo para a homologação 
desse modelo e tudo fica mais fácil se a 
construção for feita em metal ao invés 
da fibra como o Explorer era construído 
anteriormente. A certificação apesar de 
cara e trabalhosa seria a melhor saída 
para o fabricante se quisesse ampliar 
o seu catálogo de produtos e não ficar 
dependendo somente de janelas legais 
para comercializar ou montar aeronaves 
experimentais no Brasil. Segundo Caio 
Jordão é um investimento de R$ 3 
milhões que para ser amortizado, seria 

Os bancos dianteiros são bem 
confortáveis e vem em couro bicolor. 

As formas gerais deste asa alta de 
quatro lugares não fogem muito ao que 
é encontrado há décadas no mercado.

necessária a venda de 80 aeronaves em 
quatro anos. Levando em consideração 
a média de vendas anual da Inpaer 
circulando entre 40 a 50 aeronaves, 
talvez essa meta não seja tão difícil de ser 
alcançada. Sendo assim, e com vocês, o 
novo Explorer. À pouca distância esse 
avião é uma mistura de Cessna Skyhawk 
com o Cardinal. É belo, mas vamos 
ver se funciona. Fazer uma fuselagem 
de alumínio tem suas vantagens de 
construção, mas em contrapartida 
você perde um pouco nas formas e na 
limpeza aerodinâmica. Há os rebites 
para todos os lados e não há muita 
escapatória. O novo Explorer é simples 
de desenho, fuselagem com estrutura 
semi-monocoque, asas semi-cantilever, 
trem de pouso fixo, empenagem bem 
tradicional, nada de profundores à lá 
Piper com stabilator. O avião das fotos 
é o primeiro protótipo  e dele já serão 
incorporadas diversas modificações. As 
principais estão na própria fuselagem. A 

ensaio em voo
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soleira, ou base da porta, será abaixada 
em 15cm. E em tempo, vão colocar 
o estribo que você não vê nas fotos, 
permitindo que as mulheres, ou o 
Laerte, embarcarem de saia nesse avião 
sem fazer muito contorcionismo. Em 
compensação a altura total até o topo 
da fuselagem aumentará 6cm. Você não 
vai ficar careca de tanto raspar o topo da 
cabeça no teto do avião. No interior, os 
bancos dianteiros terão uma estrutura 
de apoio diferente, abrindo espaço para 
os pés dos passageiros do banco de trás. 
A altura do eixo do motor vai descer 
em 3cm o que possibilita a colocação 
de um capô de motor com desenho 
menos bojudo. O cone de cauda vai 
ganhar 15cm de comprimento, isso para 
melhorar a atuação de profundor sem 
ter que aumentar a área deste comando. 
Na parte estética, a vigia traseira será 
remodelada e a janela traseira deve 
ganhar um desenho com uma curva final 
mais harmoniosa com a queda da terceira 

coluna que finaliza a cabine desse avião. 
O parabrisas será refeito e as têmporas 
da junção da raiz das asas diminuirão. 
Falando nas asas, elas serão 20cm 
maiores para cada lado, sendo que os 
flapes vão crescer na mesma proporção. 
Numa parte não visível, a gaiola 
estrutural, que virou marca registrada 
dos produtos da Inpaer, pode ser feita 
em aço cromo molibidêmio, produto 
mais caro, porém mais leve e resistente 
que o aço inox usado atualmente. Essas 
tantas modificações, segundo o Caio, 
deve resultar num ganho de 10 nós de 
velocidade de cruzeiro. Do projeto aos 
primeiros exemplares de produção, o 
Explorer já perdeu 80kg. A estimativa 
é de que o avião chegue ao mercado 
pesando 740kg vazio. Considerando 
que o peso máximo de decolagem será 
de 1.200kg, vão sobrar 460kg de carga 
paga. São números próximos do Cessna 
C-172 Skyhawk só que a diferença entre 
os dois está no motor. O Cessna tem um 
Lycoming IO-360 L2A de 180hp no nariz, 
o Inpaer decidiu colocar um IO-360TSO 
de 200hp. O protótipo desta matéria está 
equipado com um motor Thunderbolt 

11
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Este painel do protótipo é bem básico. 
Na versão de produção há opções mais 
modernas totalmente digitais.

(Lycoming) YO-390 de 210hp, e apesar 
de ter uma ligeira vantagem de potência, 
dá para avaliar bem o que pode se 
esperar desse novo Inpaer de alumínio. 
A falta do estribo garante uma pequena 
dose de emoções ao entrar na cabine, 
pior para quem vai atrás. Nos aviões de 
série, os encostos dos bancos dianteiros 
também vão rebater para frente. Dentro 
as coisas mudam, há um bom espaço 
para os quatro ocupantes. O painel está 
um pouco alto demais para quem tem 
até 1,72m de altura e coisas de protótipo, 
não olhem muito para os instrumentos, 
mais analógicos possível não existe. A 
casa usou o que tinha disponível. Mas 
já explicaram que no catálogo haverá 
três opções de configurações sendo 
totalmente digital a topo de linha. Motor 
acordado e vamos dando algumas 
pedaladas durante o taxiamento. A 
atuação da bequilha é boa como 
também são bons os freios. Na cabeceira, 
manete à frente e solto dos freios o 

Explorer corre pouco até alcançar os 65 
nós e sair do chão. Estamos com apenas 
dois a bordo, temperatura de 24ºC, 
altitude de 762m, vento calmo e cerca 
de 60 litros de combustível nos tanques 
de capacidade de 220 litros. No motor 
mantendo 2.500rpm e 24” de fluxo 
de combustível, o Explorer consegue 
manter uma ascensão de 800pés/min 
numa velocidade de 80nós. Isso com 
flape 15. Recolhendo o dispositivo 
hipersustentador e mantendo 90nós 
dá para manter uma razão de subida 
de 750pés/min. Nivelado e trazendo 
os giros do motor para 2.500rpm e um 
fluxo de combustível de 22” a velocidade 
indicada foi se estabilizar em 130nós. Se 
a promessa do Caio for mantida, 140nós 
de velocidade de cruzeiro indicada 
nessas condições seria uma marca 
muito bem considerada. Um Skyhawk 
mal chega aos 125-130nós. Um Cirrus 
SR20 (Continental IO-360-ES de 200hp) 
vai de 145 a 155nós dependendo da 
potência aplicada. Com 75% de potência 
no motor, a estimativa de autonomia é 
de 6h, sem reservas. Dos comandos, o 
Explorer mostrou um comportamento 

ensaio em voo
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   O USO DE METAL NA CONSTRUÇÃO ENVOLVE O PROCESSO
        DE CERTIFICAÇÃO DA PRIMEIRA AERONAVE LEVE HÁ DÉCADAS

bem neutro, os comandos não tem 
atuação áspera e nada de ter ailerons 
mais ou menos atuantes que o leme 
ou profundor. Esses por sinal, devem 
mesmo ganhar maior eficiência com 
o aumento da fuselagem, inclusive 
devem ganhar 3cm a mais de corda. 
Ou pelo menos, precisam. Na hora de 
fazer estóis por mais que insistisse, o 
avião não completava a perda. Com ou 
sem motor, colocando ou tirando flape 
e sempre com o manche trazido até o 
batente, nada fazia o Explorer perder 
a sustentação. Quer dizer, ele acabava 
voando embarrigado entre 60 e 50 
nós. Só nas tentativas feitas sem flape e 
sem motor, o avião começou a perder 
altitude e mesmo assim, afundando 
embarrigado. Uma maior atuação, 
certamente vai melhorar a harmonia 
dos comandos. Durante a aproximação 
para o pouso (feito a 65nós), a atmosfera 
um tanto turbulenta mostrou que o 

Explorer é bem assentado, com o ganho 
de alguns centímetros de flape e mais 
asa, essa sensação deverá aumentar 
indicando que o avião poderá ser uma 
boa plataforma para instrução de voo 
por instrumentos. Esse avião já está 
sendo oferecido como experimental 
(US$ 195 mil), já venderam meia dúzia 
e, quando certificado, o seu preço deve 
partir de US$ 220 mil numa versão de 
painel analógico VFR, preço de um 
Cirrus SR20 2008 ou de um Cessna 
C172SP Skyhawk 2003, só que aí 
ambos IFR e painel digital no Cirrus. A 
grande vantagem, por ser um produto 
nacional, será a possibilidade de fazer 
financiamento usando cartão BNDES 
com melhores condições de juros. A 

13
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Inpaer
www.inpaer.com.br

ONDEACHAR 

Inpaer também tem o seu próprio carnê 
com entrada de 40% e o resto parcela 
em 12 vezes. O prazo para entrega do 
produto está em 6 meses e assim que 
sair a certificação inicial, o fabricante 
pretende trabalhar para estabelecer um 
STC que possibilite certificar também as 
unidades experimentais já entregues. 
Estão fazendo a lição de casa deles. 
Passo a passo, vão estabelecendo novos 
padrões em seus produtos. Cá entre nós, 
vão aprendendo também com a rotina 
de fabricação, sendo assim fazendo de 
cada dia, uma rotina de evolução. g

Inpaer Explorer

Fabricante: Inpaer – Indústria Paulista de 
Aeronáutica
Motorização: 1 Lycoming IO-360TSO de 200hp
Capacidade: 1 piloto + 3 passageiros
Envergadura: 10,40m
Comprimento: 7,55m
Velocidade máxima de cruzeiro: 145 nós
Distância de decolagem com obstáculo 
de 50pés: 450m
Distância de pouso: 350m
Teto máximo operacional: 14.500 pés

FICHA 
TÉCNICA

ensaio em voo
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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

CENTRO DE
NEGÓCIOS

Logo no início da manhã, a revoada 
de maritacas. São dezenas que 
ficam te observando do corredor de 
coqueiros que segue pela entrada 
do aeroporto. Elas estão lá também 
porque existe a plantação de sorgo 
bem ao lado na área que poderia ser 
gramada, dentro dos limites do novo 
aeroporto de São Joaquim da Barra. 
O sorgo é um sinal da transformação 
pela qual passou o lugar. Até pouco 
tempo e, por muito tempo, esse campo 
de aviação estava largado, jogado às 
traças. Sub-utilizado por companhias de 
aviação agrícola e pelo canil municipal. 
Na paisagem, alguns pequenos hangares 
e a pista de terra. Até que alguém teve 
a idéia de que o lugar serviria muito 
bem como alternativa ao aeroporto 

Leite Lopes da vizinha Ribeirão Preto e 
levou adiante o projeto de restauração. 
Luiz Gustavo Junqueira Figueiredo tem 
negócios lá e é presidente do Bonanza 
Clube do Brasil. Na sua visão não era 
lógico aquele aeroporto ser tão mal 
aproveitado enquanto o Leite Lopes já 
começara a sofrer com tráfego aéreo 
intenso, congestionado e, como está 
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UM AEROPORTO REFORMADO PODE FAZER
          A DIFERENÇA NUMA CIDADE PEQUENA

e como está sendo de praxe na nova 
gestão da Anac, com as suas funções 
voltadas a cada dia para atender com 
prioridade a aviação comercial. Aviação 
geral, fora daqui. E isso ocorrendo numa 
distância de 60km. Deste modo, o 
aeroporto poderia muito bem abrigar 
o pessoal dessa aviação oferecendo 
um mínimo de tráfego aéreo, que por 
enquanto é quase nada, nada de taxas 
de pouso e zero burocracias. Eventos 
como o Agrishow, que acontece 
em Ribeirão Preto lotam o pátio do 
aeroporto daquela cidade. A festa do 
Peão Boiadeiro em Barretos, também 
sofre com a falta de infraestrutura 
aeroportuária. São Joaquim da Barra 
está no meio dessas duas localidades. 
De lá para Uberlândia são cerca de 
230km, para Uberaba algo como 100km. 
Vendo a oportunidade, o empresário 

Luiz Gustavo decidiu que o aeroporto 
datado da década de 50 precisava ser 
revigorado. Não só ajudaria a aviação 
como também a cidade. Foram então 
investidos R$ 2 milhões em obras que 
foram desde a pavimentação da pista 
até a reforma de todo a sede que abriga 
o que já foi um terminal de passageiros. 
A Cruzeiro do Sul manteve uma rota que 
ligava a cidade à São Paulo e Uberlândia. 
O prédio tem arquitetura da época. 
Na sua parte central saíram a poeira e 
entraram móveis dignos de uma boa sala 
de estar. Banheiros foram adequados, 
sistemas de hidráulica e eletríca refeitos. 
Até a forração do teto foi trocada. Uma 
sala de reuniões também foi feita. 
Enfim, agora o terminal é habitável. Vai 
abrigar também os alunos da Aces High, 
escola de aviação que vai disponibilizar 
um C-150 e um C-172. Até para os 
alunos, este aeroporto pode trazer 
vantagens com relação ao de Ribeirão 
Preto. Os voos de instrução serão mais 
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rentáveis, com menor tempo no solo 
aguardando a permissão para decolar.
A pista foi ampliada, dos 1.000m originais, 
agora apresenta 1.260x23m sendo que 
há 60m de recuo em cada cabeceira e 
as rampas de descida são extremamente 
livres, não há pegadinhas de correntes 
descendentes e uma grande diferença, 
enquanto que Ribeirão Preto sofre coma 
presença cada vez mais intensa de 
urubus no entorno do aeroporto, em São 
Joaquim não há casos desses pássaros, 
como também é menor a incidência 
de nevoeiros nas meias estações. Essa 
pista foi construída para um PCN de 
17 toneladas, eventualmente pode 
receber aeronaves de até 22 toneladas, 
o que possibilita, fácil, as operações 
de jatos do porte de um Legacy 650. O 
administrador tem vários planos para 
os próximos 25 anos que tem direito. 
Ele espera fazer o balizamento noturno 
(já existe toda a estrutura subterrânea 
para a sua instalação) e a implantação 
de procedimento RNAV, e para isso já 
contatou a assessoria da Aerogrips, 
empresa que é especializada nesse tipo 
de serviço. Na parte de combustíveis 
fecharam um contrato com a Shell que 

vai fornecer gasolina e querosene 
de aviação. Quando o ponto estiver 
operando, por volta de setembro, vai ser 
uma  boa alternativa de abastecimento 
na Região. O representante, que 
também vende combustíveis em 
Americana, Jundiai, Araraquara, São 
Pedro e deve ter um ponto no heliporto 
em Ribeirão Preto, quer fazer uma 
política agressiva de valores no novo 
aeroporto. O preço do litro tanto de 
gasolina como a do querosene, deve 
ser em média, R$ 0,10 mais baixo que 
as praticadas em toda a Região. Sendo 
assim, pode ser uma boa para quem 
vem de Goiás, Minas Gerais ou do Mato 
Grosso e tanto tiver como destino 
a capital paulista como para quem 
pretende seguir viagem para o sul. Para 
a aviação de asa rotativa, a expectativa 
de existir uma base de apoio para voos 
mais longos.  O aeroporto já começa 
a receber novos hangares e há espaço 

Sob a nova gestão do Luiz Gustavo, 
Presidente do Bonanza Clube do Brasil, 

São Joaquim da Barra ganha um aeroporto 
revitalizado e pronto para atender 

a aviação de toda a Região.

Turismo 1 - São Joaquim da Barra.indd   19 02/08/13   20:58



turismo

20 | jul • ago | 2013

de sobra para tantos outros. Um novo, 
com 20x25m  vai ser erguido até o final 
do ano. A sede oficial do Bonanza Clube 
do Brasil tem uma das melhores salas vip 
do interior do estado e a estimativa é de 
trazer pelo menos uma oficina mecânica 
para se instalar no aeroporto. Com essa 
reforma, o aeroporto entra naquela 
categoria de empreendimento que gera 
reflexos na cidade. São Joaquim da Barra 
é uma cidade pequena. Sem trânsito, 
com uma população em torno de 46 mil 
habitantes, teve sua economia  forjada 
da siderurgia e também nas usinas 
de álcool e açúcar, além do comércio. 

Para quem pousa para um pernoite ou 
para fazer negócios, há basicamente 
três hotéis na cidade sendo que o São 
Jorge é o mais tradicional. Com 63 anos 
foi o primeiro de grande porte a abrir 
as portas na cidade e depois de passar 
por uma reforma radical, reabriu no final 
de 2013. Por esse motivo chega a ser 
surpreendente o que ele oferece pelo 
preço pedido. Do lado de fora a cara é de 
uma hotel de época, com prédio térreo, 
anos 50. Os quartos tem a vantagem de 
serem quase 0km. Banheiros sempre 
grandes e camas idem, mesmo os das 
unidades single. Chuveiros com água 
aquecida por sistema de energia solar 
entregam um conforto extra. Surpresa na 
roupa de banho, com toalhas espessas, 

de boa qualidade. Claro, há itens típicos 
de juventude. Por incrível que pareça, a 
família Chaul, proprietária do hotel, até 
então nunca havia administrado o lugar. 
É uma história à parte. Depois de ser 
erguido em 1950, o hotel ficou fechado 
por dois anos, até que uma funcionaria 
da família começou a tocar o negócio 
e assim ficou até o seu falecimento em 
2009. Foi nesta época que os donos 
resolveram reformar e reabrir o negócio. 
Pode-se considerar que o Hotel São 
Jorge parte do zero. Uma televisão 
instalada um pouco mais alto do que 
o desejado, um telefone que não está 
no criado mudo ao lado da cama e sim 
numa mesa lateral, uma certa falta de 
itens na decoração que poderiam dar 

O Hotel São Jorge é o mais tradicional 
da cidade. Recém reformado garante 
hospedagem com digno conforto. 
E nestas páginas algumas sugestões de 
cardápio dos restaurantes Camila’s e 
Deck Choperia.
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uma maior personalidade são coisas que 
podem ser resolvidas em pouco tempo. 
Esse hotel, inclusive, pode com uma 
mínima intervenção, ser configurado 
para um daqueles endereços de roteiro 
de charme e ser uma antítese para 
algum empreendimento de perfil mais 
Ibis, que deve certamente chegar à 
cidade. Certamente, você vai achar 
que esse hotel oferece mais do que 
o esperado. Para comer, a cidade tem 
um hábito curioso. O cidadão de lá não 
tem costume de sair para jantar fora, 
consequentemente, conta-se os dedos 
os lugares para sentar-se à mesa e ter 
uma refeição que não seja um lanche ou 
pizza. São recentes as opções e fomos 
atrás delas. À noite ficamos numa mesa 

do Deck Choperia, aberto em Janeiro de 
2013 e de lá para cá é a novidade para o 
pessoal da cidade. Ok, é uma choperia, 
tem grande área externa e agenda de 
shows na base da voz e violão (graças 
à Deus, com repertório mais para o MPB 
do que algum sertanejo universitário) 
nas sextas e sábados. No cardápio há 
as porções, mas há pratos também. 
Mostraram um Saint Peter ao pesto 
com risoto com amêndoas e parmesão 
(R$ 33,50). Bem servido e com o filé do 
peixe grelhado no ponto certo. Para 
não dizer que não vimos as porções, 
fotografamos o Trem Caipira (R$ 29,50), 
um conjunto de batatas fritas, torresmo, 
linguiça da região e polenta. São 300gr 
de cada elemento, o suficiente para 
saciar a fome de 4 pessoas. Todas as 
quartas feiras há um rodízio de comida 
de boteco e bufê de sushis (R$ 20,00), 
aos domingos, qualquer prato sai por 
R$ 20,00. Durante o dia, as opções para 
comer são mais fáceis. Ficamos com 
o que é mais tradicional na cidade. 
Os restaurantes Nikkey e Camila’s são 
tocados pela mesma família e são 
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vizinhos. O segundo, mais novo inclusive, 
serve o café da manhã e almoço do 
Hotel São Jorge. É comida de mãe, até 
porque a matriarca é quem comanda 
as duas cozinhas e tudo na base do 
bufê por quilo ou por quanto a sua 
gula comportar. E a variedade é grande 
e boa. Vai de comida japonesa ao filé à 
parmegiana e nessa cidade sem chef, os 
dois endereços são porto seguro. Tanto 
é que a negligência na hora de fazer as 
fotos para a matéria quase nos deixou 
sem material de produção. Traduzindo, 
acabara a comida, o melhor sinal para 
comprovar se estava boa ou não. Do 
prato limpo ao hotel renovado, São 
Joaquim da Barra, de economia e porte 
estabelecido, pode guardar para si um 
potencial de crescimento a começar 
por contar com a maior acessibilidade 
proveniente do novo aeroporto. Um 
dos investimentos para isso já foi feito. E 
uma coisa pode levar a outra, vendo que 
a cidade se reinventa, é possível torna-
la mais atraente aos novos negócios.  
Agora é só pousar lá para ver. g

MAPA DE ROTAS
COMO CHEGAR:
São Joaquim da Barra fica às margens 
da rodovia Anhanguera e distante 
396km da capital. Estrada segura, mas 
de pedágios de custos exorbitantes. 
Quase se gasta mais em pedágio do 
que de combustível no percurso.

DICA DO PILOTO:
O aeroporto de São Joaquim da Barra 
(SDJO 20º35’36”S/047º50’32”W) deve 
receber abastecimento a partir de setembro.  
A princípio esse serviço vai funcionar das 
08h00 as 17h00 de segunda a sábado e 
aos Domingo sob agendamento.
Depois de feito o balizamento noturno, o 
abastecimento estará disponível do nascer 
ao por do sol de segunda a segunda.
O aeroporto já conta com vigilância 
24h, portão automático de acesso aos 
hangares  e para quem deseja alugar 
um carro, há a parceria coma Localiza. 
O telefone para contato do aeroporto 
é (16) 3811 8002 e há a página no 
facebook/aeroportosjb

TARIFAS:
São Jorge Hotel
Diárias
Individual: R$ 80,00
Dupla cama de solteiro:  R$ 140,00
Cama de casal: R$ 140,00
Quarto triplo: R$ 170,00

ENDEREÇOS:
Deck Choperia
Rua Paraná, 1105 – Centro
Tel.: (16) 3818 4371
Aberto de terça à domingo das 18h00 
às 00h00

Camila’s Restaurante
Rua Voluntário Geraldo, 1030 – Centro
Tel.: (16) 3811 1033
Aberto das 06h00 às 09h00 e das 
11h00 às 14h00
Bufê à vontade + refrigerante e 
sobremesa
Segunda à sexta: R$ 16,90
Sábado: R$ 19,90
Domingo: R$ 24,90

Nikkey
Rua Marechal Deodoro, 130 – Centro
Tel.: (16) 3818 0003
Aberto de Segunda à Sexta  e aos 
Domingos das 11h00 às 14h00.
Self servisse por quilo: R$ 32,90 (de 
segunda à sexta)
Bufê à vontade por R$ 21,90 por 
pessoa, todos os dias

São Jorge Hotel
Rua Voluntário Geraldo, 1002 – Centro
Tel.: (16) 3811 0900
www.saojorgehotelsjb.com.br
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GALTUS 
A Galtus, marca jovem de meias calças sugere peças com acabamento diferenciado e 
textura que propõe maior conforto ao toque.
Dentro de um cenário com consumidoras que prezam por boa qualidade, e ao mesmo 
tempo, exigem estilo e conforto, a Galtus entra para o mercado com o intuito de oferecer 
diferentes opções de meias calças para a as mulheres antenadas que não gostam de passar 
despercebidas. Recortes modernos, novos tipos de padronagem e caimento perfeito.

Galtus
Tel.: (11) 4107 8788
www.galtus.com.br
SAC
sac@galtus.com.br

com
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DE GARUPA NA MOTO

Criado para uso em motocicletas o gps Moto 
Rider Unicoba tem corpo resistente à chuva e 
poeira. Sua carcaça rígida pode ser fixada ao 
guidão com o uso de braçadeiras. A tela de 3,5 
polegadas é sensível ao toque mesmo com o uso 
de luvas e para melhorar a visualização possui 
um parassol. O Moto rider possui mais de 2,5 
milhões de pontos cadastrados e 7 locais com 

radares catalogados.

Preço: R$ 669,00 
Onde achar: principais magazines e lojas online 

do país ou no site. 
www.apontadorgps.com.br

SUA VIAGEM SEM RISCOS
A Samsonite desenvolveu a linha de malas Firelite 
que são feitas com o material batizado de Curv que 
alia leveza com resistência pois a fábrica garante 
que elas não amassam e nem riscam. Disponíveis 
nas cores vermelha, azul, preta e pérola, a Firelite 
possui carrinho retrátil com botão liberador, zíper 
com proteção contra a água, ccintas cruzadas 
reguláveis, sistema spinner 360º nas 4 rodas e 
cadeados com combinação TSA.

Preços:
Bordo (55 cm): R$ 1.190,00 
Média (69 cm): R$ 1.590,00
Grande (75 cm): R$ 1.690,00 
Samsonite
SAC: (11) 5181-1617
www.samsonitebrasil.com.br

REALIDADE PLENA

O programa de simulador de voo X-Plane 
10, concorrente direto do Flight Simulator 
da Moicrosoft, ganhou uma série limitada 
em 750 unidades que vem numa caixa 
de madeira, um programde instalação do 
ATR72-500, uma camiseta polo, 2 adesivos e 
1 uma borracha anti-estresse em forma de 
avião. O produto pode ser encontrado na 
Saraiva, Bianch Pilots Shop, Livrarias Cultura, 

Kabum, Submarino e Fast Games.

Preço sugerido: R$ 399,00
Tel.: (11) 3662 1110

www.facebook.com/XPlaneBrasil
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A BIBLIA

A dupla de escritores Ernesto Klotzel e 
Tomas Prieto lançaram o Almanaque do 
Avião com todas as informações sobre esse 
meio de transporte. E são as mais variadas 
informações das mais inimagináveis possíveis 
como quando inventaram a Primeira Classe 
ou o que a Lei de Murphy tem a ver com a 
aviação. Leitura básica de cabeceira.

Preço sugerido: R$ 35,90
www.pandabooks.com.br

PEQUENA DEMAIS

A Canon Powershot SX240HS é atualmente a menor 
câmera fotográfica digital com capacidade de 
aproximação 20X do mercado. Seu zoom ótico vai 
de 24 até 500mm e em conjunto com um sensor 
de 12,1MP mais o sistema de estabilização, garante 
imagens de boa qualidade mesmo em situações com 
pouca luz pois trabalha em sensibilidades até ISO3200.

Preço: R$ 940,00
Angel Equipamentos Fotográficos
Tel.: (11) 3257 3498 / 3259 5450
vendas@angelfoto.com.br
www.angelfoto.com.br

O FINO QUE SATISFAZ

O Ultrabook Acer Aspire S7 é super fino e leve, 
pesa apenas 1,08kg a versão com tela de 11,6 
polegadas e 1,3kg a de 13,3 polegadas. A sua 
espessura é de apenas 2cm e a grande novidade 
é a tela de comandos sensíveis ao toque dos 
dedos o que garante uma maior interatividade 
com o sistema Windows 8 trabalhando muito 
bem com o processador Intel Core i5 e i7.
Preço: R$5.990,00 (Corel i5)
           R$6.499,00 (Corel i7)
Vendas: FNAC
SAC Acer: 0800 762-2237
www.acer.com.br
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TOTAL CONTROLE

Parece só um gaveteiro, mas a Level5 ATC da Snap-On é um 
gabinete que consegue registrar a retirada ou devolução de 
ferramentas, por meio de escaneamento a cada abertura ou 
fechamento das gaveta. É feito todo um histórico que relata o 
horário da operação, quem o fez, facilitando o gerenciamento e 
aumentando a segurança no ambiente de trabalho.

Preço sob consulta
Snap-On do Brasil
Tel.: (19) 2108 1000 
www.snapon.com.br

FINA NOSTALGIA

As fluidas linhas estão com tudo na nova 
coleção Charlotte da Delta Faucet que chega ao 
Brasil. O desenho das peças para banheiros que 
alinham ousadia e luxo numa simetria e estilo 
opulento, ainda mais com o acabamento Cacau 
Bronze, é a garantia de uma decoração onde o 
que se procura é a  sofisticação plena.

Preço: R$ 2.793,00
Delta Faucet
www.deltafaucet.com.br

SABOR ITALIANO

Os produtos da vinícola italiana Rivera ganharam novo 
representante no Brasil. Agora a cargo da Empório 
del Mundo é quem trás os vinhos do leste italiano. E 
novos destaques da linha vão desde o Primitivo 2011 
para consumo do dia a dia, o Triusco (60% Primitivo 
di Manduria e 40% Primitivo di Gioia de Colle), o 
Cappellaccio (100% Anglianico) e ao Il Falcone (70% 

Nero di Troia e 30% Montepulciano).
Preço:

Primitivo 2011 – R$ 35,00
Triusco – R$ 60,00

Cappellaccio – R$ 90,00
Il Falcone – R$ 110,00
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A TECNOLOGIA DA COR

MAIS EXPERIENTE. MAIS MODERNA. MAIS COMPLETA.
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Florisa
   40 anos

(47) 3044-8500  |   www.f lor isa. ind.br

EM 1984, A EMPRESA
adquire equipamentos para
alvejar a malha e aplicar corantes

O RAMO TÊXTIL CRESCE
em Brusque e a empresa segue 
ampliando suas instalações

A BUSCA PELA INOVAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO
da mão de obra garantem agilidade e flexibilidade 
na entrega a preços competitivos

15 DE ABRIL DE 1973
Hercílio Imhof abre uma pequena 

estamparia em Brusque/SC

COM TECNOLOGIA DE PONTA PARA TINGIR
todas as fibras, utiliza os melhores segmentos 

de produtos químicos e auxiliares

O FILHO NÍVIO IMHOF
começa a participar 
do controle da empresa

NO PEQUENO GALPÃO, TRABALHAVA
também a esposa Charlotte, que 

sugeriu o nome Florisa

A FLORISA ATUA COM BENEFICIAMENTO 
TÊXTIL E É HOJE UMA DAS MAIORES

empresas da região, com área 
construída de 30.000m2
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A montagem da turbina na diagonal 
facilitou a colocação da transmissão e 

economizou espaço.

Na década de 80, o Tom Magnum 
Selleck quando precisava perseguir 
alguém de modo mais ágil e rápido 
que a Ferrari que ele dirigia, ia a bor-
do de um Hugues 500 marrom com 
faixas amarelas e laranjas. O bicho, o 
helicóptero bem dizendo, era tão sensa-
cional porque transmitia um arrojo que 
o Bell Jet Ranger ou o Enstron 480 não 
conseguia mostrar. Parecia que poderia se 
esgueirar-se em qualquer canto e, de fato, 
nas mãos de um bom piloto pode mes-
mo. Foi feito para isso na época da Guerra 
do Vietnã, para sobrevoar velozmente as 
linhas de batalha, se possível desviando 

de todo tipo de petardo inimigo. Com o 
tempo, no mercado civil, o perfil de um 
cliente de um MD da série 500 foi mol-
dado e se tornou uma pessoa que busca 
essa capacidade que ele tem de fazer seu 
corpo produzir adrenalina como se fosse 
participar de uma corrida de 100m contra 
o Usain Bolt. Com o tempo ele agregou 
tecnologia, recebendo o sistema NOTAR 
que dispensa o rotor de cauda, ficou mais 
seguro. Mas não perdeu o seu  jeitão de 
carro ágil. E é nessa versão, o MD 520N, 
que vamos embarcar. Pequeno, compac-
to, contudo imponente, principalmente 
quando equipado com os esquis mais al-
tos (para quem acha que são altos demais 

para o embarque de uma pessoa de ida-
de, esses MD tem a opção de esqui baixo), 
tudo nele se traduz em esportividade. Até 
mesmo o som emitido quando o rotor 
principal de cinco pás está girando evoca 
velocidade. Te taremos não ser repetitivos 
na descrição. Mas aqui como numa Lam-
borghini, você deve ter em mente que 
esse veículo não foi projetado para você 
sair de casa com ele para fazer as compras 
do mês. Um grande problema do cliente 
brasileiro é que ele deseja comprar um 
Fiat Uno com desempenho de Ferrari, es-
paço de SUV e por favor, que custe como 
um Uno. Talvez esse fator tenha sido um 
entrave no aumento das vendas do mo-
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   FEITO PARA AGRADAR PILOTOS,
        ESSA MÁQUINA É PURA FORMA DE DIVERSÃO

questionamentos dos potenciais clientes. 
E depois de respondidas, as partes mais 
interessantes desse modelo começam 
a vir à tona.  Em primeiro lugar, a segu-
rança. O sistema NOTAR é infinitamente 
mais seguro que o rotor convencional. 
Segundo Caldana, cerca de 70% das fa-
talidades com helicópteros envolve o ro-
tor de cauda. Mesmo quem é habituado 
com esse tipo de máquina pode cometer 
o deslize de movimentar-se em direção 
à cauda e literalmente perder a cabeça. 
E o sistema segundo Caldana não faz o 
comportamento do MD520N ser menos 
ágil que, por exemplo, dos irmãos 500E, 
530F ou do novo 540F, todos com traseira 
convencional. Ele acha que a diferença na 
aplicação dos pedais, que muitos dizem 
ser parecida com avião, com uma ampli-
tude maior de comando, é insignificante. 
Em voo quase não se usa pedal. De modo 
geral o 520N é muito dócil de comandos 
apesar da agilidade que sempre foi mar-
ca registrada dessa família de helicópte-
ros. Ele vibra bem menos que o 500E ou 

E o acessório não compromete a perfor-
mance do helicóptero. Outro paradigma 
referente ao 520N é seu espaço interno, se 
para os dois ou três ocupantes da frente o 
metro quadrado disponível é semelhante 
ao que se encontra em outros modelos, 
atrás sempre existe a história do túnel 
da transmissão que passa na diagonal, 
ao lado das orelhas dos dois passageiros. 
Mais uma vez, não vá querer comprar um 
Camaro para fazer serviços de van. Quan-
to a questão da transmissão, sim, ela está 
lá e para os mais altos, vai restringir a visão 
para um dos lados. O barulho é compen-
sado com o uso de bons fones com sis-
tema redutor de ruídos. A quantidade de 
MD no Brasil também reflete uma condu-
ta da fábrica que tem focado sua atenções 
no mercado militar e parapúblico. Esses 
pontos são responsáveis pela maioria dos 

delo aqui desde que foi certificado em 
1991. A primeira constatação do cliente é 
que o 520N não tem bagageiro. Mas não 
se compra uma Lambo querendo levar 
um carregamento de berimbaus nele. 
Todo esse ensaio foi feito com o coman-
dante Caldana, que é um dos pilotos que 
mais voaram MD no Brasil. Ele nos contou 
que a grande maioria dos seus voos feito 
no MD 520N não havia o item mala a bor-
do. Essa falta pode ser relativa. Dentre os 
helicópteros monomotores de entrada, o 
Robinson R-44 só oferece espaço debai-
xo dos bancos que mal cabe o jornal de 
domingo. O R-66 resolveu a questão com 
a troca de motor. Quando saiu o pistão e 
entrou a turbina de volume bem menor, 
abriu o espaço para a bagagem. O cam-
peão nesse quesito é o Colibri, na parte de 
trás de sua fuselagem cabem muitas ma-
las ou sacolas de golfe para um campeo-
nato inteiro. Só não vai a sogra porque não 
foi homologado. No MD 520N há a opção 
de um kit de bagageiro externo, ventral. 
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o 530F. O 520N não tem sistema hi-
dráulico, mesmo assim, por ser ainda 
uma aeronave leve, você não vai ficar 
com vontade de destarrachar os bra-
ços depois de cada voo. No 600N, de 
sete lugares, o voo é feito basicamen-
te em cima do chapéu chinês, por 
compensador elétrico, se este falhar 
os comandos se tornam um bocado 
duros. O MD 520N é cerca de 115kg 
mais pesado que o 530F ou o 500E, 
devido a todo sistema NOTAR, mas 
essa diferença também é pouco sen-
tida na harmonia do voo. É o preço a 
se pagar pela segurança. O MD520N 
possui uma turbina Rolls-Royce 250-
C20R de 450shp, enquanto que o 
500E pode ser equipado com essa 
mesma turbina ou com uma 250-
C20B de 420shp. Já o MD530F, feito 
para operar em locais em grandes 
altitude ou de clima muito quente, 
tem ao seu dispor uma RR 250-C30 
de 650shp. É de se perguntar se não 
seria mais interessante colocar um 
motor mais potente no 520N. Na opi-

MD 520N

Fabricante: MD Helicopter
Motorização: Rolls-Royce 250-C20R de 
450shp
Capacidade: 1 piloto e até 4 
passageiros
Diâmetro do rotor: 8,3m
Comprimento geral: 9,8m
Velocidade de cruzeiro máxima: 
128nós
VNE: 152nós
Alcance máximo: 378km (nível do 
Mar) 412km (5.000pés)
Peso vazio: 719kg
Peso máximo no gancho externo:  
907kg
Peso máximo de decolagem: 
1.519kg

FICHA 
TÉCNICA

nião do Caldana, nessa teoria seria neces-
sária também a colocação de uma trans-
missão mais robusta. O resultado seria 
comparável a diferença entre o Esquilo B 
para o B3. O MD520N no atual padrão de 
motor é capaz de sair do Helicentro (SP) 
que está a uma altitude e 2.428pés com 
cinco pessoas a bordo e chegar em An-
gra dos Reis tendo ainda autonomia para 
continuar até o Rio de Janeiro. Seu voo 
pode ser feito até 120nós, usando 70% 
de potência (680 TOT) e gastando uma 
média de 120lt/h. Em manobras como a 
autorrotação a dica é fazê-la mantendo 
60 ou 65nós, ficar atento a manutenção 
de rotação do rotor (e ele é estável e com 
rápida recuperação de rpm) e chegar para 
o flare aproado para o vento, com um mí-
nimo de 55nós de velocidade. Na hora de 
fazer as contas, um MD 520N vale US$ 2,3 
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Como um carro esportivo compacto, 
o MD 520N troca espaço interno por um 
superlativo desempenho.

Helicentro
Tel.: (11) 3751 2000

www.helicentro.com.br

ONDEACHAR 

milhões ficando entre um Robinson R-66 
(completo por US$ 1,1 milhão), um Esqui-
lo B2 (US$ 2,930 milhões, valor líquido sem 
impostos) e um EC 120 Colibri (US$ 2,280 
milhões, valor líquido sem impostos). O 
custo operacional direto, segundo a MD 
é de US$ 350,20 a hora de voo. Olhando 
por um lado, a diferença de valores se tra-
duza num bagageiro maior. Talvez para 
você a diferença na etiqueta seja o custo 
da segurança ou da performance. Mas há 
coisas que nunca tem preço. A manobra-
bilidade é uma delas, a baixa emissão de 
ruídos ao passar em cima de áreas habi-
tadas é outra. E desses itens, o MD520N 
é campeão. Ele é uma máquina exclusiva, 
que vai se encaixar como uma luva para 
aqueles que tem uma personalidade, di-
gamos mais definida. g
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

SOB OS ARES DA
TRADIÇÃO
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A temperatura desce e a cidade 
começa a ferver. Campos do Jordão 
é símbolo de férias de inverno 
no estado de São Paulo. Não é 
Bariloche, mas tem seu glamour. 
E olhe que já foi mais. Reduto de 
gente abastada, agora sofre com um 
certo turismo predatório resultado da 
sua própria fama. Mesmo com tanto 
festival de inverno, música erudita, não 
tem jeito, meio que virou um lugar para 
fazer chinfra, fazer foto ao lado do sonho 
de consumo. O lugar não merece os 
congestionamentos que recebe de São 
Paulo enquanto que deveria ser um 

destino para o descanso, para o aproveitar 
o tempo para reparar na delicadeza das 
araucárias. Contudo, seu bolso deixando, 
há como aproveitar do lugar de forma 
tradicional. E coloque tradicional nisso. 
Há 70 anos, membros da família Villares 
(a qual pertencia o Santos-Dumont) 
compraram uma fazenda e levantaram 
um hotel. Uma das versões diz que foi 
para servir um membro da família que 
tinha problemas respiratórios. Na época 
acreditava-se que os ares naquelas 
altitudes ajudasse no tratamento de 
tuberculose. De quebra, acharam que 

um hotel poderia servir bem ao turismo 
do lugar. Mas chega a ser um pouco 
difícil crer que existisse uma demanda 
para o turismo na Serra da Mantiqueira 
em 1943. A outra versão descreve um 
outro cenário. O país estava à beira da 
2ª guerra mundial, um dos membros 
da família, Ernesto, era descendente 
de alemães. E com o receio de sofrer 
algum confisco dos seus bens, o hotel 
poderia ser uma forma de imobilizar o 
capital. Quem nos contou essas duas 
histórias foi Alberto Villares Lens, atual 
administrador do Hotel Toriba e que está 
nesta função faz pouco tempo. O Toriba 

ficou sob duas gestões terceirizadas por 
décadas, a última por 23 anos, e vendo 
que poucos investimentos estavam 
sendo feitos no lugar, a família resolveu 
retomar as rédeas do negócio. O nome 
é de palavra tupi-guarani, significa 
paz, alegria ou felicidade. Tudo que o 
hóspede deseja encontrar. A receita 
para atrair os clientes também inclui as 
doses de tradição. O Toriba com a idade 
que tem virou um caso de mercado. A 
sua fama foi forjada no aspecto de casa 
de campo com muito glamour, tem 
inclusive, peças de decoração doados 

turismo

     DEPOIS DE DÉCADAS DE FUNCIONAMENTO CHEGA 
      A HORA DO HOTEL ABRIR AS PORTAS PARA O NOVO
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     DEPOIS DE DÉCADAS DE FUNCIONAMENTO CHEGA 
      A HORA DO HOTEL ABRIR AS PORTAS PARA O NOVO

Programão de família. Na sete décadas 
de sua existência, o Toriba atrai 
sequências de gerações para desfrutar 
de seu conforto e tranquilidade.

por quem frequentou o lugar e via o 
lugar quase como um extensão de suas 
casas e não um hotel qualquer. Além 
disso, na época, eram raros os grandes 
hotéis. Dessa bagagem o hotel não 
poderia perder e a família começou uma 
renovação, até porque boa parte de seus 
clientes já está na segunda ou terceira 
geração e estes pedem algo mais do 
que simplesmente história. Por outro 
lado o turismo mudou, a própria capital 
paulista, distante menos de 100km 
e geradora de público, oferece uma 
gama de opções que podem  interferir 
na escolha de ir ou não para Campos 
do Jordão. O brasileiro também acaba 
valorizando mais o exterior, apesar do 
Toriba ser semelhante a muitos casos de 

destinos lá de fora. A principal mudança 
no Toriba foi a criação do chalés vizinhos 
da sede principal. Apesar de terem estilo, 
como o Alberto Villares gosta de frisar, 
rústico contemporâneo, a estrutura 
dessas unidades é moderna. Há versões 
com mais de um quarto, indicados para 
receber famílias inteiras. Nesses a roupa 
de cama é Trussard e os amenities são 
L’Occitane (disponíveis em todas as 
unidades). Fácil dizer que os clientes mais 
novos vão preferir os chalés. Na sede, os 
quartos seguem a linha mais tradicional. 
Olhando você acha que está em visita à 
casa de uma tia do interior. A decoração 
tem mais a ver com a arquitetura original 
do casarão principal, uma casa suíça 
com certeza. A roupa de cama apresenta 
temas florais e algumas unidades tem 
piso de tacos enquanto outras tem 
carpete. A nova direção do Toriba estuda 
uma reforma geral dessas unidades, 
até porque a última intervenção é da 
década de 90. Realmente precisa. Não 
há nada sem funcionar ou que você veja 
algum móvel com cara de desgastado, 
mas uma mescla de estilo tradicional, 
suíço, com algo extremamente 
moderno poderia ser uma atualizada na 
decoração sem perder a personalidade. 
Na estrutura geral, há os salões de 
jantar, de café da manhã e o Vindima 
Café, espaço de bar que já foi o lugar 
certeiro da nata elegante de Campos 
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do Jordão. O cardápio da casa não tem 
invencionices. Por lá passaram alguns 
chefs de carreira internacional, mas 
não se sabe o real motivo, o índice 
de reclamações aumentou quando 
tentaram ir além de uma cozinha 
básica. Então foi decidido uma volta às 
bases. Para experimentar o restaurante 
Penacchi, onde são servidos o almoço e 
jantar, um filé de linguado grelhado ao 
molho de alcaparras e cenouras cozidas. 
No Toribinha, espaço anexo seguimos 
a dica e partimos para um fondue. 
Mais uma vez, zero de novidade. As 
refeições estão todas incluídas na diária, 
mas quem não está hospedado pode 
fazer degustações por lá. Aos sábados 
o Toriba oferece uma feijoada que para 
o hóspede sai por R$ 50,00 e chega a 
custar R$ 100,00 para quem é de fora. 
Meio salgado levando em conta que 
nem no Fasano uma feijoada custa isso. 

Perto dos chalés está o SPA Toriba. 
Muito bem montado e com decoração 
moderna, tem parceria com a L’Occitane 
( há uma lojinha) e as opções de 
tratamentos de pele, massagens e 
outros programas para o bem estar do 
corpo casam perfeitamente com o que 
se deseja passar nesse endereço. Ao 
lado do spa o hotel oferece um salão de 
beleza, este tem parceria com a marca de 
cosméticos de alto padrão Moroccanoil. 
Dentro dos programas a serem feitos no 
Toriba a melhor coisa é explorar o verde 
que envolve a Região. Pode ser desde o 
passeio do bondinho que liga Campos 
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MAPA DE ROTAS
MELHOR ÉPOCA:
O inverno é típico período para visitar Campos do Jordão. Por mais que se deseje 
ficar isolado no Toriba, o Festival de Inverno da cidade oferece um calendário rico em 
cultura. Como alternativa, a primavera e o outono também tem clima mais ameno que 
combina mais coma Região. Nesses períodos a cidade também está mais tranquila. 

DICA DO PILOTO:
Chegar voando em Campos do Jordão só de helicóptero. E como fica em plena Serra 
da Mantiqueira, a atenção, claro, fica toda em cima das condições meteorológicas. 
A boa consulta é feita em São José dos Campos. E o voo somente diurno. O heliponto 
mais usado é o do Grande Hotel Senac (SIJC 22º43’04”S/045º34’04”W) que 
cobra uma taxa de pouso de R$ 360,00. O heliponto fica no solo atrás do prédio 
do hotel e é perto do centro da cidade.

TARIFAS:
Pacotes de sexta a domingo com pensão completa – a partir de R$ 1.586,00 o 
casal. Somente com café da manhã – a partir de R$ 1.186,00 o casal
 
Diária sábado para domingo – com pensão completa – a partir de R$ 990,00 o 
casal. Somente com café da manhã – a partir de R$ 790,00 o casal
 
Diárias de domingo a quinta-feira a partir de R$ 552,00 o casal com todas as 
refeições. E a partir de R$ 352,00 o casal somente com café da manhã

ENDEREÇO:
Endereço:
Hotel Toriba
Rua Ernesto Dierderichsen, 2962 – Campos do Jordão
Tel.: 0800 178 179 / (12) 3668 5000
www.toriba.com.br

Legenda

do Jordão à Pindamonhangaba, que ao 
poucos volta a trabalhar normalmente 
depois do acidente em novembro 
de 2012. Um conjunto descarrilhou e 
houve três mortes. Por enquanto os 
passeios estão restritos nos trechos 
entre Campos do Jordão, Capivari e 
Santo Antônio do Pinhal. Inclusive existe 
uma parada no hotel. Esta, datada de 
1953, foi recentemente reformada e há 
possibilidade de marcar passeios para 
grupos fechados. Na alta temporada 
existe um passeio que começa em 
Capivari às 16h00, para no hotel para um 
chá da tarde e faz o retorno às 18h00. 
O Toriba também tem parceria com 
agências de turismo de aventura. A Trail 
Adventure monta toda uma estrutura 
para passeios de bicicleta em trilhas com 
diversos graus de dificuldade. Nesta 
história não há muito mais o que contar. 
O hotel sobreviveu durante 7 décadas 
vendendo tradição. Essa tem que ser 
renovada pois perto deles apareceram 
novos empreendimentos como o 
Botanique (Santo Antônio do Pinhal) que 
focam os mesmos clientes entregando 
um ato grau de sofisticação e seguindo 
a mesma linha de acomodações e 
estrutura de spa que a parte, digamos 
nova, do Toriba tem como proposta. A 
concorrência está aberta. g
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JAQUETA FALCON – TRIUMPH  – R$ 1.310,00
CALÇA RAPTOR VENTAD 2 – TRIUMPH – R$ 690,00

CAPACETE SHOEI SPIRIT – SHOEI – R$  3.290,00

DAYTONA  675 – TRIUMPH - R$ 48.690,00

FOTOS: MARCIO JUMPEI
MODELO: LEANDRO CECASSI (TEN MODEL)

MAKE UP & HAIR: BEATRIZ VIANNA

INGLÊS
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JAQUETA MARROM TRAILS – TRIUMPH – R$ 1.080,00
CAMISETA CÁQUI STAMP GB – TRIUMPH – R$ 150,00
CALÇA JEANS – RIACHUELO – R$ 79,90
CINTO – VR MENSWEAR – R$ 149,00
MOCASSIM EM COURO PRETO – DI POLINNI – R$ 249,00

BONNEVILLE T100 – TRIUMPH -  R$ 29.900,00

moda
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JAQUETA DE COURO PRETA 110 YEARS – TRIUMPH – R$ 1.600,00
CAMISETA ROXA LOGO – TRIUMPH – R$ 80,00

CALÇA ALFAIATARIA CHUMBO – VR MENSWEAR – R$ R$ 269,00
TÊNIS – RICHARDS – R$ 329,00

THUNDERBIRD STORM (ABS) – TRIUMPH - R$ 49.900,00
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JAQUETA PRETA COM DETALHES BRANCOS SPITFIRE – TRIUMPH – R$ 800,00
CAMISETA VERMELHA GB RIDES – TRIUMPH – R$ 140,00
CAPACETE SV-54 – AGV – R$ 1.390,00
LUVA BALHAM GLOVE – TRIUMPH -  R$ 300,00
CALÇA RAPTOR VENTAD 2 – TRIUMPH – R$ 690,00

STREET TRIPLE – TRIUMPH - R$ 31.900,00

moda
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TRIUMPH MOTORCYCLES
WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM.

BR

DI POLINI
SHOPPING MORUMBI – SÃO PAULO

TEL.: (11) 5181 9720

RIACHUELO
SAC

3003-4342 (CAPITAIS E REGIÃO ME-
TROPOLITANA)

0800 701 4342 (DEMAIS LOCALIDA-
DES)

RICHARDS
SHOPPING IGUATEMI – SÃO PAULO

TEL.: (11) 3814 1739

VR MENSWEAR
RUA OSCAR FREIRE, 697 – SÃO PAULO

TEL.: (11) 3081 2919

AGRADECIMENTOS:
TRIPLE TRIUMPH

WWW.TRIPLETRIUMPH.COM.BR

ONDEACHAR
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NOVIDADE
 NA HISTÓRIA

TEXTO: RAPHAELA BIESUZ
FOTOS: ARQUIVO
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A briga pelo reconhecimento do pio-
neiro da aviação entre Santos-Du-
mont e dos Irmãos Wright não é novi-
dade para os apreciadores da aviação. 
Mas a coisa pode ficar pior, um terceiro 
nome pode ser adicionado a este grupo, 
com a vantagem de dois meses e cinco 
dias antes de Santos-Dumont circular 
a Torre Eiffel em Paris com seu dirigível 
número 6 e dois anos, quatro meses e 
três dias antes dos Irmãos Wright se-
rem catapultados de um monte na ci-
dade de Dayton. O que já estava sendo 
uma grande disputa acaba de se tornar 
algo ainda maior. O Governador Dannel 
Malloy do estado norte-americano de 
Connecticut, submeteu um projeto de 

lei no dia 26 de junho de 2013 onde diz 
que Gustave Whitehead foi o primeiro 
homem a voar uma máquina mais pesa-
da que o ar de forma controlada. Regis-
tros datam de 14 de agosto de 1901, a 
aeronave chamada Nº 21 ou The Condor,  
decolou de Lordship Manor, hoje subúr-
bio de Bridgeport, levando seu inventor 
e construtor a bordo e percorrendo cer-
ca de 800 m. Gustave Albin Whitehead 
ou Gustav Albin Weisskopf na sua língua 
nativa, era um imigrante alemão. Sua 
paixão inquestionável pela aviação o 
tornou pioneiro desenvolvendo máqui-
nas voadoras entre 1897 e 1915, sendo a 
primeira para o Boston Aeronautical So-
ciety. Mas foi em 1901 o ano mais impor-
tante para Whitehead onde ele concluiu 
seu 1º voo com êxito. Jornais importan-
tes na época e testemunhas registradas 
em cartório são a base da veracidade 
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QUEREM TIRAR A GLÓRIA DOS IRMÃOS WRIGHT 
               NO QUE SE REFERE AO SEU PRIMEIRO VOO

dos feitos conquistados por Whitehe-
ad. Mas ele não parou no seu primeiro 
êxito, continuou fazendo experimentos. 
Em 17 de janeiro 1902, as condições es-
tavam favoráveis para voo, exatamente 
o que Whitehead e seus colaboradores 
estavam esperando. Ao decolar foi feita 
a 1ª curva nos céus até então registrada. 
Se aprovada a lei, ele conquista o titulo 
e mudança da história, porém, a falta de 
registros em fotos (existem até imagens 
de réplicas voando, feitas em 1986 nos 
Estados Unidos e em 1996 na Alemanha, 
mas nada da época original) e até mes-
mo especulações sobre a criatividade 
não verídica do jornalista que publicou 
estes voos é uma grande barreira. Muito 
se fala sobre quem é o pai da aviação, 
mas como outros grandes inventos, não 
se trata de uma única pessoa. A avia-
ção tem muitos contribuintes, incluin-
do Santos-Dumont e os Irmãos Wright. 
Além deles, Clément Ader voou por 50 
metros a uma altura de 20cm em 1890 
numa missão secreta militar. Louis Blé-
riot foi o primeiro a cruzar o Canal da 
Mancha e que construiu em série seus 

aviões. E muitos outros dando sua de-
vida colaboração. Os anos entre 1890 
e 1906 foi um curto espaço de tempo, 
mas muito frutífero para a aviação. Asas 
tinham sido inventadas e testadas mas 
não eram eficientes. Hélices então foram 
desenvolvidas, mas o que segurou o de-
senvolvimento da aviação foi a tecno-
logia do motor. E foi essa a importante 
contribuição de Whitehead. Neste perí-
odo, não foi apenas importante para dar 
nomes aos pioneiros, mas, a forma com 
que a aviação começou a ser encarada 
pelo público, conquistando assim como 
hoje, grades apreciadores e seguidores. 
Em 1895, em meio a Revolução Indus-
trial, Lord Kelvin, o da escala de tempe-
ratura, declarou que máquinas mais pe-
sadas que o ar não seriam possíveis voar, 
mas foi bem neste momento que a ciên-
cia estava em processo de grande evo-
lução e progresso. Muitas tentativas no 
aperfeiçoamento do voo, resultando em 
fatalidades, desistências e frustrações, 
mas os que ultrapassavam este estágio, 
fizeram história. A aviação começou a ter 
admiradores, incentivadores e grande 
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Aqui você compara os estilos dos 
pioneiros da aviação. Há de se 
concordar que se não tinham eficiência, 
os projetos esbanjavam estilo.
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concorrência dentre a pequena elite de 
aviadores no mundo naquela época. Re-
cordes de distância, velocidade e tempo 
começaram a acompanhar essa evolu-
ção desafiando seus percussores. Tentar 
voar fazia parte do passado. Santos-Du-
mont conquistou o seu importante pa-
pel no desenvolvimento da aviação no 
final do século XIX. Arrojado, à frente da 
sua época, ele pode não ter sido o pri-
meiro a voar uma máquina mais pesada 
que o ar, mas na época foi a celebrida-
de da aviação mundial, fama adquirida 
logo que circulou a Torre Eiffel com um 
dirigível. Percursor dos ailerons, Santos-
-Dumont era um apaixonado por voar e 
acreditando que suas descobertas eram 
patrimônio da humanidade, forneceu a 
quem solicitasse, os projetos do14-bis 
e Demoiselle. Os Irmãos Wright tinham 
o desejo de serem lembrados como os 
primeiros a fazer um voo com potência 
própria em uma máquina mais pesada 
que o ar de forma controlada. Seus inte-
resses em registrar e patentear, segurou 
por algum tempo o desenvolvimento 
da aviação. Sua grande descoberta foi 

no sistema de controle aerodinâmico 
de três eixos na rolagem, na inclinação 
lateral e longitudinal. Whitehead não 
tem registro suficiente, os irmãos Wright 
voaram antes mas decolando de trilhos, 
mas Santos Dumont decolou com ro-
dinhas e potência própria. Cada um da 
sua forma contribuiu para o desenvolvi-
mento de algo que ate então não existia. 
Agora para o Governador americano, a 
glória de um habitante de seu Estado ser 
lembrado como o precursor da aviação 
e como isso pode alterar um fato históri-
co dentro de um povo que preza, e mui-
to, pelo o que é dito dela e por ela, não 
tem preço. Só falta o crédito da foto. g
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Já faz um certo tempo que as picapes 
médias não são tão medianas assim.  
Eram para ser como opções de compra 
um degrau acima de quem precisa de 
uma caçamba maior que Montana ou 
Saveiro da vida. Até que durante um 
certo tempo eram assim. A Ford Ranger, 
por exemplo, era de uma categoria abaixo 
da F-1000, esta uma picape fullsize. Com o 
tempo os fabricantes foram encorpando 
seus modelos com mais músculos. A 
GM depois de anos resolveu atualizar 
a sua S-10 e a VW entrou no páreo com 

a Amarok. No final do ano passado a 
Ford colocou nas lojas a nova Ranger e 
se você der uma rápida olhada, o porte 
é semelhante a da antiga F-1000, que 
pertencia a uma categoria acima. O 
entre eixos da nova Ford é de 3.220mm, 
em 1997 essa medida na F-1000 era 
de 2.967mm e a F-250, modelo que foi 
substituído pela própria Ranger tinha um 
entre-eixos de 3.480mm em 2012. Nunca 
o termo caminhonete foi tão apropriado 
a esse tipo de veículo. A nova Ranger é 
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

MÉDIO
ENCORPADO
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comprimento total é de 5.351mm tanto 
na versão de cabine dupla como na 
simples, sendo que a caçamba, na versão 
das fotos é de 1.549mm. O estilo tornou-se 
mais harmonioso, a versão anterior tinha 
uma frente com mais arestas, mais rústico 
e parecido com o da F-250. A Ranger 
nova se assemelha mais com a SUV Edge. 
No seu interior os ocupantes encontram 
muito espaço e conforto. O motorista tem 
recursos de sobra ao seu alcance. Ainda 
não há o sistema Sync de multimídia 

    NA RECENTE ATUALIZAÇÃO ESSA 
         CAMINHONETE GANHOU MASSA E FORÇA
um caminhão em robustez, potência e 
porte, contudo, você o dirige como se 
fosse um grande sedã. Isso, claro, quando 
não está numa via onde o engenheiro de 
tráfego acha que as faixas de rolamento 
devam abrigar um ônibus bi-articulado 
na mesma largura indicada para um 
Fiat Uno, o que vem acontecendo em 
cidades como São Paulo. A Ranger é 
um carrão, ainda mais a versão cedida, 
XLT 4x4 Limited. São 2.166mm de 
largura considerando os espelhos. O 
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Para ajudar nas manobras a câmera 
de ré embutida no retrovisor. O interior 

dessa caminhonete se aproxima do 
padrão carro, a sensação é de estar 

num grande sedã.  

como é encontrado nos New Fiesta, 
que facilita a vida de todos a bordo. 
No console central desta Ranger 
estão agrupados os comandos de 
áudio, GPS e conectividade com o 
celular. Se tudo pode ser verificado 
através de uma tela de 5 polegadas 
(4,2 polegadas nas versões sem o 
GPS), o gerenciamento nem sempre é 
simples. O rádio em alguns momentos 
se mostrou muito sensível mudando 
de estação a qualquer fraqueza do 
sinal. E nem queira digitar o número 
do telefone a ser chamado com o 
carro enquanto dirige, os teclados 
que podem ser utilizados no console 
ficam demasiadamente longe. O ar 
condicionado é digital, dual zone e 
pode ser comandado por voz, se bem 
que ele foi relutante em nos atender 
direito. Há 3 tomadas 12v sendo duas 
na parte da frente da cabine e uma 
para os ocupantes do banco de trás. 
Além dos air bag tradicionais para 
passageiro e motorista a Ranger vem 
equipada com modelos de cortina e 
laterais nos bancos da frente. Espaço 
para pernas é o que não falta, são 
902mm para os passageiros da 
parte traseira e os bancos dianteiros 
podem ser ajustados eletricamente. 
Com um motor 3.2 diesel de cinco 
cilindros em linha e 200cv a 3.000rpm 
que trabalha com um câmbio 
automático de seis velocidades, essa 

Ranger até surpreende em agilidade. No 
teste de 0-100km/h ela o fez em 12,9s. 
Com dois adultos a bordo, mais 150kg 
de revistas, 24ºC e altitude de 625m 
acima do nível do mar foi uma marca 
muito boa para uma caminhonete deste 
porte. A velocidade de cruzeiro ideal 
para balancear bem performance com 
consumo girou entre os 120-130km/h. 
A 120km/h o motor girava a 2.000rpm 
e as retomadas, usando do câmbio em 
modo esportivo, respondeu muito bem 
facilitando as retomadas. Partindo de 
60km/h em quinta, bastava reduzir para 
quarta (o que era feito de modo rápido) 
para ultrapassar o caminhão à sua frente 
com total segurança. Numa primeira 
medição feita em trecho misto de cidade 
e estrada a média de consumo foi de 
8,7km/l, numa segunda, já feita somente 
em trecho de estrada esse número 
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No paínel central de múltiplas funções 
está a tela que reune do GPS ao 

controle de rádio. Bem dizendo, um 
tanto sensível à variação de sinal. Na 
parte traseira os passageiros contam 

com um bom espaço.

Ford
www.ford.com.br

ONDEACHAR 

melhorou para 11km/l. O duro mesmo 
é ver que o litro de diesel S-10 chega a 
custar R$ 2,50, o que quebra um pouco a 
economia desse tipo de veículo. A Ranger 
testada veio com sistema de controle 
de descida. Atuando em conjunto com 
o controle de estabilidade é um recurso 
muito útil em trilhas íngremes. O senão 
fica somente por conta de seu ruidoso 
funcionamento. Enquanto que numa 
Range Rover Evoque mal dá para saber 
se ele está atuando, nesta picape você 
ouve todo o seu funcionamento. Há 
quem curta essa sinfonia mecânica. O 
controle de tração e estabilidade são bem 
espertos, numa curva de esquina perto 
do escritório, em subida e com asfalto 
molhado, ao meter propositalmente o pé 
embaixo no acelerador foi fácil sentir e, 
mais uma vez, ouvir todo o trabalho dos 
sistema de controle sendo feito. A tração 
integral que é fácil de ser aplicada por 
meio de um botão no console central se 
mostrou robusta. Curiosamente a função 
foi muito bem vinda para entrar numa 
garagem de prédio com uma rampa 
revestida com uma espécie de ardósia. 
Uma verdadeira armadilha em dias de 
chuva. A Ranger pode ser encontrada 
em 15 versões sendo com ou sem cabine 
estendida, motor diesel de 2.2 ou a nossa 
de 3.2 além da versão 2.5 flex, câmbios 
manual ou automático e tração nas 
duas ou quatro rodas. Da mais simples o 
preço de tabela parte de R$ 59.990,00 

até chegar aos R$ 135.000,00 do 
modelo das fotos. Todos os modelos 
tem 3 anos de garantia. Para os 
usuários do campo, ela entrega bons 
níveis de conforto com robustez e 
capacidade de enfrentar uma diária 
mais pesada. Na cidade, se não é 
ágil quanto um Mini Cooper, ela 
conquista o seu espaço justamente 
pelo seu corpanzil. E justamente por 
esse item o proprietário só terá uma 
preocupação básica, arranjar uma 
vaga para estacionar. g
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TEXTO: MARCÍO JUMPEI

FOTOS: MARCÍO JUMPEI/DIVULGAÇÃO
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LEVA
NDO A

ADIANTEIDÉIA
Entre eles estava a equipe Levar 
formada de alunos da FAU- Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da USP. 
O prêmio era bacana, € 30 mil aos 
ganhadores, a metade disso para que 
ficasse em segundo lugar. No mês de maio 
a equipe foi selecionada entre as cinco 
finalistas que tinham que apresentar 
e defender o seu projeto perante o júri 
formado por especialistas da aviação 
na sede da Airbus em Toulouse. Já uma 
grande honra. Junto com os brasileiros, 
eram finalistas as equipes Avas da Índia, 
Flybrid italiana, Embarker da Malásia e a 
Clima australiana. E sem mais delongas, 
no evento no dia 14 de junho, na sede 
da Unesco em Paris, a equipe Levar 
levantou o caneco da competição.

A Airbus lançou o concurso. O 
objetivo era de que grupos de 
universitários ao redor do planeta 
bolassem projetos inovadores para 
o futuro da aviação. Foram inscritos 
seiscentos grupos, algo como seis 
mil estudantes de 82 países (o dobro 
do registrado no ano passado) 
nesta que foi a terceira edição do 
concurso Fly Your Ideas que tem 
parceria com a Unesco. Durante um 
ano uma comissão feita por profissionais 
da fabricante de jatos e mais da 
instituição internacional avaliaram todas 
as propostas e em janeiro, a peneira 
reduziu esse número para 100 grupos. 
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técnica, de como fazer o projeto funcionar, 
esse pessoal da FAU partiu do princípio 
de pensar numa solução para ajudar o 
ser humano. Coisa de gente que estuda 
design. Eles viram que com o crescimento 
da aviação, a demanda por meios que 
facilitasse a vida desses profissionais de 
logística poderá não só influenciar no 
bem estar deles como os dos passageiros. 
Aliás, um dos temas abordados pelas 
constantes pesquisas que a própria Airbus 
faz em casa. A preocupação da fabricante 
europeia não é só fazer jatos que sejam 
mais econômicos e rentáveis. O foco 
também está em cima da acessibilidade, 
da redução do tempo de deslocamento 
porta a porta do seu passageiro. 
Dos outros projetos, o da Austrália 
propunha uma aeronave que utilizasse 
biometano liquefeito produzido de modo 

  UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS CONQUISTAM       
      PRÊMIO QUE SUGERE MUDANÇAS NO FUTURO

Nas apresentações os sinais da vitória já 
começavam a aparecer, entre os finalistas, 
os brasileiros mostraram uma defesa 
firme e estruturada do seu projeto. Como 
eles, fizeram uma boa apresentação os 
membros da equipe australiana Clima, 
que por sinal, levou a medalha de prata. 
Conversando com Charles Champion, 
vice-presidente executivo de engenharia 
da Airbus e embaixador do prêmio, um 
dos motivos que contaram na hora de dar 
a vitória aos brasileiros, foi o mote principal 
do projeto deles. A equipe desenvolveu 
um mecanismo pneumático para facilitar 
o carregamento e retirada das bagagens 
do porão das aeronaves. Optaram por 
essa linha depois que fizeram uma 
pesquisa para ver o que poderia ser feito 
para melhorar a condição de trabalho das 
pessoas que passam os dias empurrando e 
puxando malas num ambiente apertado, 
barulhento em muitas vezes passando frio 
ou valor em demasia. Numa etapa inicial, 
como todas as outras equipes, ganharam 
a ajuda de um mentor da Airbus, que 
ajudou no direcionamento da proposta. 
Felipe de Castro era o mentor da equipe 
Levar. Ele nos contou que o grande lance 
foi, ao invés de focar os trabalhos na parte 

sustentável e gás natural liquefeito. A 
Avas indiana pesquisou a redução de 
ruído com a alteração da exaustão dos 
gazes da turbina. Os italianos mostraram 
um modo de propulsão híbrida com 
o uso de baterias em turbohélices e a 
malaia Embarker sugeriu um conceito 
de aproveitamento do calor gerado pelo 
corpo humano como fonte de energia. 
O processo de estudo da equipe Levar 
usou recursos que eles já tinham na mão. 
Dentro das disciplinas do cotidiano da 
faculdade já havia algumas que estavam 
associadas à aviação, apesar do curso não 
ser especificamente ligado à esse assunto. 
Quando surgiu o concurso mais idéias 
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foram trazidas à tona. Uma por exemplo, 
propunha o uso de imãs para deslocar 
as malas. No final, decidiram seguir 
e desenvolver o conceito do uso de 
colchão ar para auxiliar o deslocamento 
das bagagens. De uma maneira simples 
é basicamente o mesmo conceito usado 
nas mesas de hóquei, que possui micro 
furos onde passa ar. Esse ar diminui o 
atrito com a superfície da mesa, fazendo 
que o disco do jogo se desloque muito 
mais fácil e rápido. O colchão da equipe 
Levar também tem um movimento 
de inclinação que auxilia ainda mais o 
carregamento e descarregamento das 

bagagens. Agora com o dinheiro no 
bolso, o próximo passo da equipe é ver 
o que fazer com ele. Buscar a patente 
do projeto deve ser prioridade, como 
também o desenvolvimento da idéia para 
quem sabe poder colocá-la no mercado. 
Quem sabe, num futuro, no seu próximo 
voo, lá no porão da aeronave ou talvez na 
sua rotina doméstica, a idéia premiada 
desse grupo de estudantes possa fazer 
parte do seu cotidiano.  g

Na imagem principal o dipositivo proposto 
para facilitar a carga e descarga de 

bagagens idealizado pela equipe brasileira 
Levar, vencedora dentre as cinco finalistas 

do concurso Fly Your Ideas.
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Demorou mas saiu. O primeiro dia 
da feira internacional de aviação de 
Le Bourget, na França, serviu para a 
apresentação oficial da nova família 
E-Jet E2 da Embraer. Um programa 
que muita gente, de Airbus à Boeing 
passando pela Bombardier, ficou 
de olho para saber o que o fabricante 
brasileiro iria fazer. De um projeto 
totalmente novo, saído de uma folha de 
papel em branco para a alternativa de um 
nova geração de um projeto já existente, a 
aposta recaiu na segunda opção. Sai mais 
em conta. A nova família será composta 
de três versões e não mais quatro e o 
investimento para o desenvolvimento 
está estimado em US$ 1,7 bilhão nos 
próximos oito anos. O E190-E2 deverá 
entrar em serviço no primeiro semestre 
de 2018. O E195-E2 está programado para 
entrar em serviço em 2019 e o E175-E2 
em 2020. Em de classe única, o E175-E2 
terá uma fileira de assentos a mais em 
comparação com o E175 da geração atual, 
a capacidade chegará até 88 passageiros, 
enquanto o E190-E2 mantém o mesmo 

tamanho que o E190, de até 106 lugares. 
Já o E195-E2, em comparação com o 
atual E195, cresceu três filas de assentos e 
pode acomodar até 132 assentos. Para os 
assentos a Embraer contratou a empresa 
britânica de design Priestmangoode 
que também será responsável por todo 
o desenho da cabine de passageiros. Os 
bagageiros acima das poltronas serão 
maiores e haverá uma otimização do 
sistema de ar-condicionado. Nós falamos 
com Paulo Cesar Silva, Presidente e CEO 
da Embraer Aviação Comercial. Ele nos 
contou que as asas serão novas, sendo que 
a do E175-E2 será diferente da utilizada 
nos E190 e E195-E2. Mais avançadas 
aerodinamicante não terão mais winglets 
e sim, ranked wingtip. Traduzindo, 
uma ponta de asa com inclinação mais 
acentuada, que pode ser vista nos 
Boeing 777. Com esse novo dispositivo, 
a envergadura  dos novos modelos se 
manteve a mesma que a dos atuais E-Jet 
apesar de terem maior alongamento. 
Segundo o CEO, o conjunto foi estudado 
para tirar o máximo benefício das turbinas 
de maior by-pass e também para manter 
o avião na mesma categoria de aeroporto 
que era catalogados os antigos E-Jet. 
Sobre a motorização, serão usados os 
Pratt & Whitney PurePower, sendo que o 
PW1700G no E175-E2 e o PW1900G no 
E190-E2 e E195-E2. Esse conjunto deve 
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fazer, como disse Paulo Cesar Silva, que 
os novos jatos tenham performance 
similar, ou até superior, nas operações 
em aeroportos com pistas curtas, o que 
era uma característica singular dos E190 e 
E195 apesar do seu maior tamanho. Outro 
detalhe da nova família, não existirá mais o 
E170. Segundo a Embraer, os E170 e E175 
originais tem tamanho muito similar e são 
direcionados ao mesmo mercado, com 
custo operacional quase igual. A nova 
família terá uma diferença de capacidade 
de pelo menos 20% entre as versões. O 
novo E175-E2, com configurações de 76 
e 80 assentos, em duas classes, almeja o 
mercado americano. Com configuração 
única de 88 a 90 assentos deve ser bem 
atrativo perante os turboélices de 70 
assentos. No material de divulgação 
a Embraer diz que os novos motores 
devem ser mais econômicos num 
percentual de dois dígitos. Paulo Cesar 
no contou que baseado em configuração 
de duas classes, a redução o consumo 
dos E175-E2 e o E190-E2 será de 16% por 
assento enquanto que no E195-E2 será de 
23% por assento. O mercado respondeu 
de pronto a nova proposta da Embraer. 
Está certo que todo fabricante deixa para 
anunciar suas vendas formalmente nas 
grandes feiras. De Le Bourget a Embraer 
saiu com pedidos de compra de 365 

Os jatos repaginados chegam ao 
mercado com mais de três centenas de 

encomendas. Sinal de que a nova família 
E2 terá longa vida no seu segmento.

dos novos jatos da família E2. Motivo de 
comemoração em São José dos Campos, 
principalmente vendo que a Bombardier, 
tem pedidos para apenas 63 pedidos 
firmes, 49 opções de venda e 17 intenções 
de compra dos CSeries, que foi lançado 
em 2008. É certo que o CSerie é maior 
que os Embraer, mas sempre haverá 
uma fatia de mercado onde o maior 
de um vai concorrer com o menor do 
outro. Se for para considerar as palavras 
de Barry Eccleston, Presidente e Chefe 
Executivo da Airbus para as Américas, o 
plano de esperar e lançar um produto 
que é basicamente uma atualização, 
pode ter sido uma ação certa da empresa 
brasileira. O executivo da Airbus declarou 
que se existe um nicho de mercado para 
aeronaves comerciais com 100 assentos, 
esse está sendo ocupado por um 
fabricante, que é a Embraer. g
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

EXTRA
SABOR

FORTE
Nestes pratos, o sabor que intriga. Com o bom uso, a pimenta, que é tão corriqueira no nosso 
paladar brasileiro, entrega complexidade e muito sabor. Esse elemento também requer uma 
certa dose de audácia na composição das receitas e na harmonização com as bebidas. Mas 
tratando-a bem, o resultado nunca vai deixar a desejar.
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O ceviche ganha espaço nas mesas do 
Brasil agradecendo à moda e assimilação 
da cozinha japonesa. O prato comum em 
toda a parte da América Latina de língua 
castelhana e com diversos parentescos 
ao redor do mundo, não é um peixe cru 
e sim cozinho a frio, na acidez do suco 
de limão, laranja ou até um vinagre. O 
Suri Ceviche Bar mostra mais do que 
a versão tradicional peruana, a mais 
conhecida. Aqui o Chingon é receita 
da casa. Uma entrada com finas fatias 

de peixe branco (inspiração em cima 
dos sashimis) temperadas com o molho 
feito com pasta de pimenta chipotle, 
que é a jalapeño defumada e triturada 
com rapadura e vinagre de maçã, mais o 
tomate verde, cebolinha, pimenta dedo 
de moça e do reino e o limão que dá liga 
à tudo e serve na cocção. A mistura da 
acidez com a pimenta dá um tremendo 
frescor no prato. Pedido certo num dia 
de calor.

Preço: R$ 29,00
Suri Cheviche Bar
Rua Matheus Grou, 458 – São Paulo
Tel.: (11) 3034 1763
www.suri.com.br
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Experimentamos esse lombo de cordeiro 
selado com uma crosta de pimentas dedo 
de moça, de cheiro, biquinho e malagueta 
numa cama de molho Cingapura (redução 
que leva molho de ostra e suco de mexerica 
na sua composição) que é servido com 
um risoto de caju. Prato do cardápio da 
Mercearia do Conde. Se oferecer para algum 
estrangeiro ele vai ficar intrigado com o 
sabor do caju no risoto, que é divertido 
de tão inusitado. Parece que comeu flor. 
E a crosta de pimenta dá um picante leve, 
o que possibilita harmonizar esse prato 
com vinho. Aqui um Summit, cabernet 
sauvignon chileno (R$ 87,00). Se quiser 
dar uma incrementada, é possível pedir a 
crosta com o acréscimo de jalapeño. Mas 
aí a bebida mais indicada acaba virando a 
cerveja. De um modo ou outro, vale a pena 
saborear essa complexidade de sabores.

Preço: R$ 76,00
Mercearia do Conde
Rua Joaquim Antunes, 217 - São Paulo
Tel.: (11) 3081 7204
www.merceariadoconde.com.br
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No Obá da cozinha saem receitas caseiras 
de quatro cantos do mundo. Pratos 
tailandês, italiano, brasileiro e mexicano, 
todos com toque picante. Escolhemos 
o Chu Chii Pla, tailandês. É um filé de 
robalo assado na folha de bananeira. Em 
volta dele vai m curry vermelho feito na 
casa, macerado no pilão manual. Pasta 
que tem camarão, tamarindo, açúcar de 
palmeira, camarão seco, molho de peixe, 
cebola e alho como os principais itens 
que vão nessa combinação de muito 

sabor. O creme de leite de coco dá uma 
quebrada no picante do curry. Ao lado, 
o arroz de jasmim e um ralisch fresco 
de pepino também bem complexo de 
sabor. g

Preço: R$ 71,00
Obá 
Rua Melo Alves, 205 – São Paulo
Tel.: (11) 3086 4774
www.obarestaurante.com.br
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FÉRIAS
PARA AS SUAS

O período de férias sempre quer 
significar algo bom. Um tempo 
em que você não quer saber de 
coisas que incomodam, nem deseja 
chegar perto de algo assim. Seus 
dias, bem verdade, continuam os 
mesmos. Você acorda, come, dorme, 
se possível faz um sexo agradável, bebe 
uma boa coisa e preza por instantes 
onde o que se mais busca é o sorriso. 
O BMW 125i M Sport é assim. Ele é um 
carro, anda para frente e para trás como 
tantos outros. Tem um desenho bem 
acabado e peças de qualidade. Mas 
é um período de férias se comparado 
com o BMW 116 ou 118. Para ele foram 
destinado algumas partes extras só 
para deixá-lo com esse aspecto mais 
prazeroso. Você estará andando num 
série 1, mas estará andando melhor. 
Bem dizendo ele não é um série M 
puro e sim, uma versão que recebeu 
alguma mexida mecânica e estética do 
departamento esportivo da marca, mas 
está um degrau abaixo do que foi feito 
por exemplo, no Série 1 M Coupé. O 
motor deste carro é um 2.0, 4 cilindros 
turbo com 218hp e torque máximo de 
31.61kgf.m. Segundo a BMW ele atinge 
243km/h de final e custa R$ 162.750,00, 
quarenta e um mil Reais a mais que o 
118i GP que tem motor 1.6 de 170hp. 
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  NÃO TENHA DÚVIDAS, O IMPORTANTE É
                   SABER SE DIVERTIR NESSAS HORAS
O pacote M deste 125i inclui bancos 
em couro Alcântara, saias laterais, para 
choques frontal e traseiro com novo 
desenho, rodas aro 18, palhetas para 
trocas de marchas atrás da direção (não 
disponível no modelo das fotos), faróis 
duplo xênon e cinco opções de cores 
de pintura metálica e uma sólida. Há 
detalhes como as soleiras nas portas 
em alumínio com o logo M estampado. 

O alumínio também está no descansa 
pé no lado do motorista. O sistema de 
som é bom, com sete auto falantes, 
mas é um ponto abaixo do Harman 
Kadron que equipa os modelos mais 
topo de linha da marca alemã. Como 
todo série 1, esse carro é destinado para 
quem gosta de dirigibilidade. Baixinho, 
tração traseira, relativamente leve e 
potente. Até dá para levar pessoas 

no banco traseiro, tem duas portas 
naquela parte do veículo que ajudam 
a entrar e sair, o espaço é suficiente 
mesmo para quem tem pernas longas. 
O passageiro do meio sofre um pouco 
com o túnel central e o motorista, 
com o carro com lotação total, sofre 
para ver através da vigia traseira. Os 
218hp estão em quantidade mais do 
que o suficiente para lhe proporcionar 
alegrias na condução deslocando os 
1.895kg de peso bruto máximo para 
o 125i M Sport. A fábrica divulga 6,2s 
para sair da imobilidade e chegar aos 
100km/h, fizemos em 6.9s-7s. Como 
esse carro tem sistema Eco-Pro de 
gerenciamento que torna a entrega de 
potência mais mansa (administra até 
o funcionamento do ar condicionado) 
tendo como prioridade a economia 
de combustível, resolvemos fazer essa 
medição também com esse modo 
ligado. A melhor marca foi de 7.4s. Com 
o carro cheio, não passamos de 8.4s. Ou 
seja, mesmo assim esse hatch premium 
é rápido, ágil e econômico também. Na 
estrada chegamos a índices de 15km/l 
andando a constantes 120km/h. Na 
cidade a média foi de 9,7km/l com a 
contribuição do sistema que desliga o 
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ONDEACHAR 

Legenda

Bem equipado para um carro desse 
tamanho. O interior segue o padrão 
sóbrio da marca alemã. No detalhe os 
faróis duplos de xênon.

motor toda vez que o carro permanecer 
imóvel. Ele pode ser muito bem uma 
ótima versão de custo benefício 
na classe, se quiser mais, já estão 
disponíveis no mercado 12 M 135i 
importados pelas mãos da Eurobike. 
Esse tem um motor seis cilindros de 
320hp e promete o 0-100km/h em 4,9s. 
Em compensação, custa R$ 199.950.00. 
O cem cavalos a menos do 125i M 
Sport não são páreo para enfrentar o 
irmão maior, mas na aparência, eles 
são muito parecidos e relativamente 
iguais em equipamentos que talvez, 
não compense os R$ 37.200,00 que 
você vai dispensar a mais pela uma 
personalidade mais apimentada. Talvez 
se for jogar pesado, o Série 1 M Coupé 

possa ser definitivamente uma escolha, 
ele tem mais motor, são 340hp gerados 
pelo também seis cilindros 3.0 em linha, 
mas trabalhando com um câmbio 
mecânico de seis marchas enquanto 
que os 125i M Sport e o M 135i tem um 
câmbio automático de oito velocidades. 
Talvez seja muita retórica para o que 
se deseja nas férias, um período sem 
querer muita preocupação. Sendo 
assim, o 125i M Sport pode ser sim, 
aquele esportivo no tamanho que você 
deseja. g
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AO JOGO
DE VOLTA

Quando a Bell resolveu descontinuar 
a linha de produção do longevo 
JetRanger em 2010, o mercado 
inteiro estranhou como o fabricante 
americano poderia sair de campo 
sem oferecer algo de novo para 
concorrer com o Eurocopter EC120 
Colibri e o Robinson R66, este aliás, 
atualmente é o principal personagem 
entre o que se pode comprar de 
helicóptero monoturbina leve, de 
entrada. Até porque, poucos anos antes 
de parar com a produção do Bell 206, ela 
já mostrara diversos desenhos de como 
poderia ser o seu substituto. Mas nada 
foi levado adiante, pelo menos com a 
cara que estava sendo divulgado. Eis 

TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: MARCIO JUMPEI / DIVULGAÇÃO
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que nesta 50º edição de Le Bourget, 
feira aeronáutica internacional que 
aconteceu em Paris em junho, a Bell 
anunciou que estava de volta ao 
mercado com o que, por enquanto, é 
chamado de SLS – há mais a cara de 
JetRanger com o seu focinho afilado, 
que para muitos, é um dos melhores 
desenhos de helicóptero feito até 
hoje. No final do cone de cauda, um 
tradicional rotor com pás. Não foi 
desta vez que a Bell lançou mão de 
tecnologias como um Fenestron. A 
peça mais importante desse novo 
modelo é o motor. Esse Bell vai decolar 
usando uma Turbomeca Arrius 2R de 
503shp podendo levar até cerca de 
608kg. Essa turbina terá sistema FADEC 

de gerenciamento e monitoramento 
digital, 3.000 horas de TBO e espera-
se um baixo nível de ruído para se 
enquadrar nas novas especificações 
Estágio 4 da IATA. Outra curiosidade, 
é a primeira vez que as duas marcas 
trabalham juntas. A velocidade de 
cruzeiro estará em torno de 125nós e o 
alcance entre 360 a 420mn. Para quem 
o voará, no painel estará disponibilizada 
uma suíte de aviônicos integrada 
Garmim G1000H. O espaço de cabine 
para os passageiros deve seguir a escola 
do Colibri, sem colunas estruturais 
fazendo divisão entre os dois assentos 
dianteiros e os três traseiros. Agora o 

que deve mais interessar é o preço. A 
Bell não divulgou nenhuma pista mas 
disse que vai ser competitivo perante 
os seus concorrentes, principalmente 
com relação ao R66 que vende que nem 
água, basicamente por ser barato. No 
Brasil um Robinson desses custa 0km, 
cerca de US 1,150 milhão, um EC120 
Colibri em torno de US$ 2,1 milhões. 
Você pode pensar que os americanos 
devam colocar o seu novo produto entre 

esses dois. E os trabalhos dos engenheiros 
estão em ritmo acelerado, o fabricante 
diz que o primeiro voo desse novo 
modelo acontecerá em 2014. Sabendo 
que a principal vitrine do mercado de 
helicóptero, a Heli-Expo acontecerá 
entre os dias 24 e 27 de fevereiro, o 
prazo é apertado. O que dá para supor 
que o primeiro protótipo deva estar em 
adiantado estágio de montagem. g
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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
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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

   INDEPENDÊNCIA
OU MORTE
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O pedido foi unânime. A EAB para 
sobreviver tem que sair de São José dos 
Campos. A feira que completa 15 anos 
merecia uma festa de debutante melhor. 
Saíram os sócios portugueses, que 
tiveram que não só abrir mão da feira 
de aviação como também a Expovinis 
para fazer caixa para a matriz na Europa. 
Foi descartado o uso do hangar do 
DCTA. A feira encolheu. O público 
não compareceu como tantos outros 
anos e alguns problemas das edições 
anteriores permaneceram. Em 2013 
ainda foi difícil para o visitante chegar 
à feira de avião, principalmente um 
particular. Nos materiais de divulgação à 
imprensa era dito que haveria um pátio 
para comportar mais de duas centenas 
de aeronaves dentro do ambiente 

da feira e não mais no aeroclube, 
fora de mão, numa área oposta do 
aeroporto e sem apoio para que 
as pessoas se locomovessem até a 
exposição. Isso foi feito em termos. 
Nos dois primeiros dias, acusamos 
conversas entre pilotos e controle 
de tráfego aéreo discutindo se 
havia ou não local para parar as 
suas aeronaves e com uma resposta 
negativa, muitos decidiram abortar 
a ida. Nos dois dias restantes, a 
organização aumentou os locais 
de parqueamento de aeronaves, 
em frente aos hangaretes onde se 
concentravam alguns estandes. 
Era inclusive o plano original. O 
espaço, contudo, era menor do que 
o anunciado, mas deu para abrigar 
quem chegou para ver a EAB nesses 
dias. Bem verdade, a feira teve o azar 
de abrir as portas em pleno dia de 
greve geral. Com piquetes em dois 
acessos básicos em São José dos 
Campos e mais o temor da formação 
de outros nas estradas, muita gente 
deixou para ir (expositores inclusos) 
no dia seguinte. A notícia era de que 
a EAB estava mudando o perfil, iria 
concentrar em shows aéreos e deixar 
de lado o desejo de ser um clone de 
Farnborough ou Le Bourget. Só que 
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em tempos de incertezas, caixa baixo 
e sofrendo com os erros do passado, 
o show aéreo foi bem reduzido. Azar 
número dois. Neste ano a Esquadrilha 
da Fumaça não foi por conta da troca 
de equipamento. E pelo jeito não houve 
grana para bancar as demonstrações 
da esquadrilha comandada pelo Carlos 
Edo. Tudo isso espantou um pouco o 
público. Restaram as apresentações dos 
Pitts S-2A do Lucas Bonventi, a palhinha 
do Wilson Brasil Jr. de Pitts S-2B e a dupla 
pai e filho, Tike e Beto Bazaia voando 
Decathlon e Bücker Bu -131 que aliás, 
sofreu uma grave colisão com um urubu 
no voo de sexta, desfalcando ainda mais 
as apresentações. O que era pouco 

ficou menor ainda. Olhando assim, 
pouco se poderia esperar da EAB. E de 
certa forma isso realmente aconteceu. 
Todos, de expositores ao público, 
foram sem esperar muito. Vários nem 
pretendiam ir e compareceram por um 
respeito à própria organização da feira, 
com o Decio Correa na linha de frente. 
Mas negócios foram feitos. Chegamos 
a testemunhar que o típico contrato 
feito no fio do bigode ainda existe. Uma 
folha de sulfite, sem logos nem textos. 
Somente números escritos à mão, na 
base de caneta Bic e rubricas formataram 
a venda de quatro aviões para um único 
cliente. Alí estava negociado algo como 
R$ 800 mil. A aviação experimental tem 
nessa feira sua maior vitrine. A Inpaer 
mostrou o Explorer que pretende vender 
certificado, a Seamax levou a versão 
com asas dobráveis do seu anfíbio. Teve 

Acima, a proposta da BioSpace. 
De resto, as cores, formas e tamanhos 
que dão vida à feira. 

   A FEIRA QUE MOSTRA A AVIAÇÃO LEVE AO BRASIL
                        PRECISA DE UM NOVO ESPAÇO
girocóptero montado em Joinville e o 
Agnus, biposto que quer entrar para 
o segmento de LSA. A EDRA trouxe o 
seu tradicional catálogo formado pelo 
Super Petrel e pelo Dynamic. A Paradise 
que além dos seus modelos P, estava 
mostrando o Eagle que tem desenho 
muito similar ao Evektor Eurostar SLW 
feito pela Nova Aeronáutica de Rio 
Claro. O CTLS da JustFly Aero também 
voltou depois de estrear ano passado. 
E tinha a Flyer que deu destaque aos 
modelos Tecnam com o bimotor P2006 

e o monomotor P2008, além dos RV que 
normalmente apresenta. Fauna bem 
diversificada e complementada com 
o Vulcanair P68R, bimotor asa alta da 
categoria do Seneca. Mais expositores, 
a Aeroalcool levou o Quasar que ficou 
ao lado do Volato 400 que será feito nas 
novas estruturas em Lençois Paulista. A 
FABE de Uberlândia expôs Bumerangue 
EX-27 de conceito canard. A Hamilton, 
fabricante de relógios suíços, até colocou 
um mock up de um Edge para chamra 
a atenção de seu novos modelos. Ao 
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Acima, a equipe HiGH. O nosso parceiro 
TABÚA que forneceu as alegrias para os 
visitantes. A Hamilton e seu mock up, e a 

versão de asas dobráveis do SeaMax.

lado do nosso estande, um conceito 
bem interessante de ATIS proposto 
pela BioSpace transmitido por  UHF e o 
motoplanador de altíssimo desempenho 
DG Flugzeubau DG-1001M e F que 
está sendo trazido pela Sky Aviação de 
Maringá. A escola de aviação Harpia 
colocou o seu Cessna C172 com painel 
Garmin G1000 e teve bom retorno de 
pessoas interessadas nos cursos que ela 
promove em São Paulo e em Botucatu. 
A Marinha do Brasil trouxe um novíssimo 
MH-16 Seahawk de combate anti-
submarino e ainda havia a Embraer com 
um E-190 da Azal e um Phenom 100 que 
escondia alguns segredos de engenharia 
como podia ser visto no extradorso das 
asas, bem na sua raiz estavam instalados 

novos spoilers que funcionarão também 
como speed brakes. Com essa lista 
enorme o leitor pode até perguntar 
como poderia a EAB ser considerada um 
insucesso. Para a HiGH que mais uma 
vez teve um concorrido estande com 
muito network acontecendo durante o 
dia (e muita cachaça Tabua e Salideira 
sendo servida) com gente de empresas 
de trading, montadores, construtores, 
que vende peças ou faz atendimento 
de manutenção se reunido ao longo do 
dia, a expectativa para o próximo ano é 
grande. A notícia corrente era de que a 
feira vai buscar um novo local para ser 
realizada, uma pesquisa de opinião será 
encaminhada aos expositores. Outro fato, 
há um novo sócio na EAB. Substituindo 
os portugueses, a EAB agora conta com 
a parceria da Promotrade que organiza 
a Adventure Sports Fair. O que pode ser 
um sinal para um futuro melhor, pois o 
potencial sempre existiu nessa aviação. 
É preciso somente colocá-la de volta em 
um lugar sem as restrições operacionais. 
Feito isso a EAB tende a melhorar de 
público que deseja ver avião voando. 
E para o expositor também, pois se ela 
puder fazer mais demonstrações  dos 
seu produtos, vai atrair mais clientes, 
fazendo girar uma cadeia produtiva que 
não estava ocorrendo no atual lugar. 
Agora é esperar para ver. g

EAB.indd   84 02/08/13   21:21 AF-high.indd   2 6/28/13   4:45 PM



TOP CLASSIC RENDA – GARNÚS – R$ 49,00
BLAZER SARJA ONÇA – GARNÚS – R$ 169,00
CALÇA SARJA ONÇA – GARNÚS – R$ 159,00
SANDÁLIA NUDE COM PONTEIRA EM OURO – SCHUTZ – R$ 370,00

moda
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BATA GUIPIR – GARNÚS – R$ 129,00
SAIA NEOPRENE – GARNÚS – R$ 119,00

SANDÁLIA PLATAFORMA EM COURO COM SALTO EM MADEIRA – SCHUTZ – R$ 290,00

FOTOS: MARCIO JUMPEI
ASSISTENTE: THAIS HERNANDEZ

MODELO: MONIQUE AMORESANO (TEN MODEL)
MAKE UP & HAIR: FRANCINE COUTO 

TODO DIA
   É ASSIM
    MESMO

Moda.indd   87 02/08/13   22:05



modamoda

BLUSA MARISA – GARNÚS – R$ 119,00
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BLUSA GUIPIR – GARNÚS – R$ 129,00
PANTALONA CASHMERE – GARNÚS – R$ 159,00
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DE VIDA

TEXTO: EDUARDO BARSKETIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI / DIVULGAÇÃO MUSEU TAM

SEDE

Na re-inauguração do Museu TAM 
em 2010 as mais impressionantes 
máquinas de voar estão em ala com 
um modesto Cessna 140. Sem pintura, 
aliás, com todo o acabamento 
carcomido pela ação do tempo e 
mostrado num cenário que reproduz o 
local onde esse avião fora encontrado 
no ano de 2005, nas coordenadas 
18º24´38.50”S/61º44´32.00”W, na Bolívia. 
Esse lugar é uma pequena clareira 
distante 200km de Santa Cruz de La 
Sierra destino para onde o piloto Milton 
Terra Verdi pretendia ir para comprar 

um motor de avião. Ao seu lado estava 
o cunhado Antônio Augusto Gonçalves. 
Na época eles tinham o projeto de abrir 
um táxi aéreo em Brasília e por isso a ida 
de Fernandópolis (SP), onde moravam, 
para o país vizinho ver se achariam peças 
de avião com preços mais em conta. O 
problema começou no trecho entre as 
cidades de Corumbá e o destino final. 
Era o dia 29 de agosto de 1960 e devido 
a erros de navegação somados a fortes 
ventos que desviaram o Cessna de sua 
rota, os dois se encontravam perdidos 
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     O RESGATE DE UM PASSADO IMPRESSIONANTE  
EM EMOÇÕES E QUE VALE DE LIÇÃO PARA A VIDA.

sobre uma selva sem fim e com somente 
poucos litros de combustível nos tanques 
do Cessna 140 de matrícula PT-DOO. O dia 
estava indo embora e pelos cálculos do 
piloto, eles poderiam voar somente por 
mais cinco minutos. Quem viu primeiro a 
clareira foi o cunhado e decidiram pousar. 
Depois veriam o que fazer. E assim foi, 
às 17h15 daquele dia estavam os dois 
vendo o que fazer no meio de um capim 
alto e nenhum sinal de vida por perto. 
Estimavam que ao raiar de um novo dia, 
poderiam decolar novamente seguindo 
para algum ponto habitado. Eles tinham 
consigo um galão com mais vinte litros de 
gasolina, pois sabiam que o percurso entre 
as duas cidades era demasiadamente 
longo para a autonomia do C-140. O 
plano era pousar num vilarejo de nome 
San José de Los Chiquitos ou em alguma 
pista nas redondezas para reabastecer o 
avião com os 20 litros do galão e seguir 

viagem. Contudo os ventos fizeram o 
monomotor derivar em cerca de 20km ao 
sul deixando a dupla num mar de floresta 
verde, sem referência nenhuma. O pouso 
foi o começo de uma cruel história até a 
morte que durou 70 dias e foi marcada 
pelo sofrimentos dos dois perdidos na 
selva, sem comida e,  principalmente, 
sem água. Do outro lado, a história é um 
aglomerado de problemas burocráticos, 
jogos políticos e desespero da família na 
procura pelos desaparecidos. Aliado a isso, 
mais um fator. O piloto Milton Terras Verdi 
poderia ser descrito com um bon vivand, 
teve seu avião cedo, era intrépido, bem de 
vida. Não tinha muitos limites e teve boa 
infância cheia de molecagens. O sumiço 
no começo foi confundido como algo 
normal, eles estariam aproveitando uma 
temporada na Bolívia. As preocupações 
dos pais começaram a apertar quando 
essa temporada começou a se mostrar 

Repouso merecido. O PT-DOO agora é 
mantido no Museu TAM. Virou símbolo de 

toda uma história trágica mas que serve de 
exemplo de vida para todas as gerações.
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longa demais e a falta de comunicação 
levantava suspeitas de que algo de 
errado havia acontecido. O pai, Manuel 
Oliveira Verdi, principal personagem 
desta parte da história enfrentou um jogo 
de empurra exercido pela aeronáutica. O 
SAR serviço de busca e resgate da Força 
Aérea Brasileira  alternou nas unidades 
do Rio de Janeiro e São Paulo as decisões 
de envio de uma missão, que só decolou 
em dezembro de 1960, quatro meses 
depois, e ainda assim para fazer as 
buscas por outro avião que se perdera 
no Peru. O B-17 desta missão encontrou 
o avião e duas outras equipadas com 
um C-82 e com helicópteros H-13 e H-19 
foram mandadas para a Região. O que 
eles acharam foi mais do que o avião 
intacto, pousado na clareira e os dois 
corpos sem vida. Augusto já estava em 
adiantado estado de putrefação, deitado 
debaixo da asa com a cabeça sobre 
uma bolsa. Milton foi achado dentro do 
avião, sentado, com o corpo inclinado 
para a esquerda e a cabeça apoiada nas 
mãos como se dormindo. Junto a eles 

o mais impressionante, papéis, mapas, 
um gibi, todo tipo de documento e uma 
revista feminina, guardavam o diário do 
tempo em que os dois e mais o Cessna 
permaneceram na clareira. Milton havia 
escrito tudo. No começo a serenidade 
ao descrever como haviam descido e 
logo depois como foi a tentativa de fazer 
mais um voo para, sem sucesso, localizar 
alguém ou alguma cidade. E depois o 
pior, eles começavam a sentir falta de 
comida e principalmente água. A falta 
do líquido fez que o cunhado, depois de 
uma semana, entrasse em desespero e no 
dia 7 de setembro, bebesse uma garrafa 
de gasolina, que o matou em poucas 
horas. Milton conviveu com o corpo do 
Augusto se decompondo ao seu lado e 
via que ele mesmo definhava ao passar 
dos dias.  Fé, esperança no resgate e a 
possibilidade de rever a família seguraram 
as forças do piloto até o momento que 
o seu organismo não aguentou mais. 
Fez relatos diários do que não acontecia, 
das preces pela chuva que caia muito 
de vez em quando, dos aviões que ouvia 
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passando longe, da saudade de casa. 
Escrevia cardápios do que desejava 
comer em almoços, sobremesas, jantares. 
Fazia listas de compras em supermercado. 
O último relato data de 6 de novembro 
de 1960. O resgate chegaria no dia 24 de 
dezembro. Houve durante um tempo a 
história que Milton tivesse morrido dois 
dias antes da equipe do SAR aterrissar 
com o H-19 na clareira. Ambos os corpos 
foram levados de volta para São José do 
Rio Preto onde foram sepultados lado a 
lado no Cemitério da Ercília. Os relatos 
foram reunidos pelo tio, Walter Dias, que 
os publicou em uma série de artigos 
no jornal Última Hora e que depois 
geraram o livro Diário da Morte. Editado 
por duas vezes, é relíquia triste de ler, os 
seus pedidos por água, simples água. 
A descrição é profunda. Na 9ª nota é 
horripilante ler as suas considerações 
sobre a sede.  Milton ainda recebeu 
a homenagem em Fernandópolis, na 
cidade onde viveu, virou nome de rua. 
Seu túmulo é visitado até hoje e pessoas 
deixavam copos com água, ato que só foi
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Como se acabam as ilusões de um 
homem. Hoje para mim, um litro 
d’água que é a coisa mais barata 
que nós temos, vale mais que todo 
o dinheiro do mundo e um prato de 
arroz com feijão não tem dinheiro que 
pague. Se Deus nos der nova chance, 
temos planos de ser os homens 
mais humildes do mundo, querendo 
apenas ter nossa comida, água em 
abundância e o carinho das esposas, 
filhos e familiares. Minha querida 
esposa e dedicada mãe de meus filhos, 
primeiramente, peço que me perdoe 
pelos maus momentos que te fiz 
passar, vejo agora que tudo não passa 
de ilusão, o que vale mais no mundo é a 
água, a comida de todo dia e o carinho 

da nossa querida esposa e filhos. 
Saiba que você foi o único amor da 
minha vida, não duvides porque é um 
moribundo quem está falando. Nunca 
deixes ninguém passar sede, pois é 
a pior coisa do mundo. Eu também 
prefiro um estilo de vida simples, sem 
muito luxo, cuidando da saúde física 
e mental para durar muitos anos. 
Pergunte a um desempregado o que 
é importante para ele. Pergunte a um 
doente crônico o que é importante 
para ele. Pergunte a um solitário o 
que é importante para ele. As pessoas 
que se apegam muito a coisas e são 
ingratas com tudo em sua volta, estas 
não quero perto de mim por muito 
tempo. Já vi e convivi com muitos 
deste tipo na escola e na universidade. 
Com a certeza de que não acrescentam 
em nada na minha vida.
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meio que deixado de lado para evitar 
a proliferação do mosquito da dengue. 
Mas ao que parece uma peça faltava 
nessa história. O PT-DOO continuara 
abandonado na clareira. Em 2005 um 
piloto de helicóptero da equipe de 
manutenção do gasoduto Brasil-Bolívia 
viu o Cessna num voo de rotina. Hoje 
a estrada de manutenção do gasoduto 
passa a apenas 1.500m da clareira. Depois 
de localizado, o avião foi desmontado e 
transportado para Santa Cruz de La Sierra 
onde foi colocado à venda. Nessa ocasião, 
amigos do Diretor do Museu TAM, João 
Amaro, reconhecendo o avião e sabendo 
que ele próprio já havia tentado achar 
a relíquia, inclusive comprando um 
Cessna A-185F (de matrícula PT-KJM, 
que também está exposto no museu) 

para fazer as buscas e tentar descer na 
mesma clareira, correram para informar 
que o DOO havia sido encontrado. O 
diretor foi testemunha de todo o caso, 
acompanhando via radioamador as 
conversas das buscas, sempre por volta 
das 20h00. Era uma emoção que comovia 
a todos em Fernandópolis, onde aos 
15 anos, João Amaro morava. Sabendo 
da venda, João seguiu para a Bolívia 
e conseguiu comprar o Cessna para 
levá-lo ao museu em São Carlos. Com a 
autorização da família Verdi, colocou o 
avião exposto nas mesmas condições 
em que foi encontrado. Ao lado, uma 
homenagem à toda a história e sobre um 
retrato do Milton Terra Verdi, corre um 
espelho d’água além de reproduções do 
Diário da Morte e das anotações. Depois 

de tanto, esse Cessna não poderia ter 
sido deixado para trás. Foi testemunha 
do sofrimento de dois seres humanos, 
mas deve também ter sofrido do seu jeito, 
pelo simples fato de não ter conseguido 
levar seus ocupantes de volta para as 
suas vidas, para as suas famílias. Suas asas, 
que estão com as nervuras expostas, não 
voam mais. O motor não tem condição 
de voltar à vida. Mas de maneira geral, o 
avião que passou meio século na mata, 
foi persistente. Parece que também não 
queria ser esquecido. Pelo menos agora, 
debaixo do teto seguro do museu, ele 
serve de memória, agora viva, de uma 
história triste, mas que ajuda diariamente 
a forjar o caráter de muitos jovens que 
visitam o museu. g
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Cabine Grande | Alcance Ultralongo

VELOCIDADE MÁX: MACH 0,885
ALCANCE MÁX: 6.750 NM

ALTITUDE MÁX: 51.000 PÉS

Capaz de voar 55% mais longe que seu irmão menor, o jato Gulfstream G550® de alcance

ultralongo dá a você a confiança, o poder e o conforto para cumprir qualquer missão. 

Seja seu destino do outro lado do país, do continente ou do mundo, o Gulfstream G550

estabelece o parâmetro The World Standard® para viagens executivas.

A R DE CONFIANÇA

O alcance e o tempo de voo se baseiam no alcance teórico NBAA IFR em Mach 0,80 com oito passageiros. O alcance real será 
afetado pelo tráfego aéreo, velocidade de operação, condições climáticas, opções de equipamentos e outros fatores.

PT.GULFSTREAM.com
Brasil:  +55 11 3704 7070 – Representante exclusivo Gulfstream 
INTL:  +1 912 965 9779 – Roger Sperry, Vice-presidente Senior

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

Final de tarde pode significar a chance de captar uma cena 
inesquecível. Mas saber a hora exata de fazer o clique, ver o 
melhor balanceamento das luzes e cores, tudo isso carece um 
pouco de experiência e de equipamento à altura. São fotos que dão 
um certo trabalho, é preciso pensar um pouco sobre qual velocidade 
usar, que nível de sensibilidade e principalmente ter alguma prática. 
Apesar de ser um modelo de entrada a Nikon D3200 possui gabaritos 
para fazer frente às câmeras profissionais e pode ajudar o fotógrafo 
nessas situações. O primeiro é o sensor CMOS DX com 24.2MP o que 
permite a captação de imagens sob condições de baixa luminosidade, 
trabalhando com sensibilidades altas como o ISO 6400 ( que pode ser 
extendido para 12.800), e mesmo assim, com baixo nível de ruídos nas 
imagens. Esta câmera que, com uma lente padrão 18-55mm, sai por 
R$ 1.900,00, consegue fazer até 4 fotos por segundo e ainda possui a 
capacidade de produzir vídeos em Full HD (1920x1080p) que pode ser 
monitorado pelo visor de 3 polegadas. Certamente é um equipamento 
que pode servir como alternativa para quem já é profissional ou para 
aquele que deseja iniciar a sua carreira. g
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