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Na infância eu era o mais maluco, o nerd da turma. O pessoal 
gostava de jogar bola. Eu ia para o aeroporto de Congonhas 
passar a tarde inteira de um final de semana vendo avião su-
bir e descer. De Caravelle ao Electra. Colocava uma roupa mais ba-
cana para ir lá. Lembro que gastei uma mesada inteira numa corrida 
de táxi do centro de São Paulo até a Zona Sul da cidade, só para fazer 
chinfra. Era como se eu fosse embarcar num voo internacional, tinha 
que chegar em grande estilo. Tinha dez anos e levei um cascudo 
quando voltei para casa. Mostrava livros com desenhos em raio X de 
avião de tudo quanto é tipo. Falava de velocidade Mach para os ami-
gos fazendo a maior banca. Era o dono da verdade falando de coisas 
como flape ou parafuso. O pessoal ou achava aquilo muito incrível 
ou me deixava falar para eu não encher mais ainda o saco alheio. Até 
o dia em que voltando de um acampamento pela Rodovia Fernão 
Dias topo com um trânsito assustador. O motivo estava no acosta-
mento, perto do túnel da Mata Fria, onde um Piper Cherokee do 
aeroclube de São Paulo estava estacionado. Era o PT-IZR ou IZP. Pela 
mancha de óleo no nariz dava para saber que deu xabu no motor. 
Pouso perfeito que só serviu para eu levar uma saraivada de goza-
ção do pessoal. Toda a aviação da qual eu vivia falando com soberba 
virou um teco-teco que mal conseguia voar. Vai explicar...  g

Marcio Jumpei - Editor Chefe
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ensaio em voo

Você deve se lembrar dessa. Cary 
Grant, terno, gravata impecável sozi-
nho num deserto. Ele ouve a voz do 
diretor e começa a correr, atrás dele 
um Boeing Sterman o persegue im-
placavelmente. Planos longos, nada 
de cortes e de trilha sonora somente 
o som dos sete cilindros do motor do 
biplano. Foi em Intriga Internacional 
(1959), do Hitchcock, talvez a criançada fi-
casse meio sem saber aonde iria levar 
aquela perseguição. Fiquei vendo mais o 
avião. Treinador militar, surgiu nas pran-
chetas da Stearman, adquirida pela Boeing 
em 1934. O primeiro voo aconteceu em 
1936. Ganhou nomes como PT-13, PT-17 e 
N2S que é igual ao das fotos, feito para a 
Marinha Americana, e Kaydet quando foi 
exportado para o Canadá. Virou popular 
pelas maciças encomendas necessárias 
para treinar novos pilotos na época da Se-
gunda Guerra. Depois da guerra ainda foi 
bem usado com avião agrícola.Ainda exis-
tem centenas de Stearman voando pelo 

mundo, aqui há algo como uma dezena, 
em consequência do novo interesse local 
pela aviação clássica. O que você vê nesta 
matéria é um A75N1 (ou N2S) ano 1943 
equipado com motor Continental W670 
de 225hp. Pertence a um dos sócios da 
Skydive 4Fun, de Boituva. Foi comprado 
há dois anos para satisfazer um sonho de 
criança. Trouxeram da Flórida e o dono lá 
ainda deve estar chorando por ter desfei-
to da máquina. Esse Stearman serviu na 
base aérea da marinha americana de Ot-
tumwa no estado de Iowa antes de ser 
transferido para o mercado civil. A estru-
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classe

Boeing stearman a75n1

isso é
TexTo: edmundo Reis / HeRnani dippoliTo

FoTos: maRcio Jumpei

voar com
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tura geral foi restaurada recentemente 
nos Estados Unidos. Quando chegou ao 
Brasil passou uns tempos no Hangar B em 
Sorocaba para a sua parte elétrica ser re-
feita como também foi a sua pintura que 
estava um tanto fosca. O interior foi res-
taurado na Willian & Itagiba em 2012. A 
hélice foi revisada em outubro de 2012 e 
está com cerca de 25 horas de uso após 
isso. O Stearman ganhou um ELT novo co-
locado no bagageiro, tem sistema de in-
tercomunicadores, velas novas, transpon-
der, horizonte artificial novo e rádio ICOM 
IC-A210 colorido e o mais bacana, tem to-
das as cadernetas originais desde o tempo 
que saiu da marinha americana. O motor 
está impecável, com apenas 380hr (TBO 

de 1.000hr) após sua última revisão. E esta 
à venda. O sonho voou pouco aqui no 
Brasil, em dois anos, se fez 80 horas, foi 
muito. O dono viu que melhor seria o de 
entregá-lo para alguém que o utilizasse 
de forma mais adequada, o que faz coçar 
os dedos de qualquer um, pois a máquina 
tem marcado US$ 170.000,00 na etiqueta. 
Pouco para um ícone desses. Subir nele 
tem um quê de cerimonial. Não há estri-
bos e é preciso uma certa ginástica para 
chegar na cabine que é larga, muito con-
fortável tanto na posição dianteira como 
na traseira. Na frente o piloto tem um pou-
co de restrição de visão para cima por 
conta da asa. Na traseira a visão para fren-
te também não é das melhores. Para 
quem tem mais de 1.80m de altura a dica 
é remover a almofada do assento sob 
pena de ficar com o topo da cabeça para 

AF 10-16 Ensaio1 - cópia.indd   12 12/12/13   12:17
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fora da proteção do pequeno para brisas. 
Mas não dá para resistir em voar com o 
cotovelo apoiado na lateral da fuselagem. 
Para falar de como esse Stearman voa, 
melhor deixar a bola para o Hernani Dip-
polito, que tem uma vasta experiência 
nesse modelo. Para o comandante que 
voa outro Boeing, jato e geralmente lota-
do de passageiros, é muito impressionan-
te imaginar um projeto da década de 30 
ser tão inteligente. A operação de uma 
forma geral é muito simples e alguns itens 
de projeto são surpreendentes pela fun-
cionalidade, um exemplo, é a entrada de 
ar para o carburador, que fica acima do 
motor, sendo captada por um orificio esti-
lo periscópio. Mas houve um complexo 
trabalho dos engenheiros para duplicar 
praticamente todos os comandos que 

existem no assento traseiro para a nacele 
dianteira, o que facilita muito a vida do 
instrutor. Um detalhe muito particular é o 
espelho que existe em baixo da asa supe-
rior, ajustado num ângulo exato, que per-
mite que o instrutor veja as expressões 
faciais do aluno. O Stearman acordou 
cedo para a sessão de fotos em Boituva. 
Seu motor pegou de primeira como se 
fosse um quatro cilindros contraposto 
qualquer, mostrando o bom estado em 
que está o biplano. Não há mais o sistema 
de partida por manivela, somente o elétri-
co. Para decolar é só colocar 2.000rpm no 
motor, soltar o freio e subir a cauda com 
30mph, atingindo 60mph você está voan-
do. Os comandos são para lá de harmo-
niosos nos três eixos e os ailerons mordem 
bem desde as mais baixas velocidades. Há 
diversos kits para a instalação de ailerons 
nas asas superiores, geralmente mais indi-
cada para quem tem a versão com motor 
Pratt& Whitney R-985-A6-1 de 450hp. O 
voo de cruzeiro, se quiser, pode ser feito a 
70mph, mantendo 1.850rpm no motor o 
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EssE BoEing sustEnta o charmE 
   dos anos dourados da aviação

ponteiro chega a 85mph e é fácil você ter 
aquela sensação de ser ultrapassado por 
um Celta abaixo de ti na estrada. Mas nin-
guém se importa com isso. O sentido da 
vida aqui é outro e com a trilha sonora do 
radial alí na frente. Mas sinceramente, nin-
guém pensa em ter um Stearman para 
chegar 20 minutos mais cedo ao destino. 
Quanto mais tempo você estiver a bordo 
dele, mais tempo estará voando por puro 
prazer. Até mesmo porque esse biplano 
gasta em média, 60lt de combustível por 
hora. Com um tanque de 140lt, você con-

seguirá ir um pouco além da padaria da 
esquina com ele. A acrobacia nele, segun-
do Dippólito é um verdadeiro deleite. Só 
precisa saber gerenciar direito a energia.  
O avião está cheio de estais, montantes. 
As asas são enormes, o seu focinho radial 
garante um belo arrasto também. Na con-
figuração original o aileron é lento mas 
isso não impede, de forma alguma, do 
bom piloto explorar o envelope acrobáti-
co, que é simples, não oferecendo muita 
chance do piloto querer sair inventando 
coisa que não se deve. Para o looping é 
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O bagageiro até tem bom 
tamanho e comporta bons 

volumes. Nele também fica 
instalado o ELT. Segurança extra 

num projeto histórico. 

preciso 120mph para ser realizado com 
o mínimo de aparência estética, redon-
do. Um tunô de aileron deve ser feito 
com no máximo de 124 mph, pois é a VA 
(Velocidade de Manobra) da aeronave. 
No Stearman temos o verdadeiro parafu-
so, ele gira bem lento, o piloto (ou aluno) 
tem tempo de verificar todas as reações 
do avião, e é muito simples para a recu-
peração, como o que se encontra escrito 
nos livros. O tráfego para pouso deve ser 
bem pensado, a visão para frente princi-
palmente para quem vai no assento tra-
seiro é restrito. O jeito ou é fazer uma 
rampa com nariz em baixo, e cuidando 
para não ultrapassar as 60-70mph, vir 
glissado ou então fazer algo como des-
creveu o Dippolito, pouso semelhante 
aos que os Corsair faziam em porta avi-
ões, durante a Segunda Guerra. Na per-
na do vento, ao cruzar o través da cabe-
ceira em uso, já se inicia a curva base, 
reduzindo o motor para definir a veloci-
dade de aproximação. Essa curva vai ter 

uma inclinação quase constante até o 
cruzamento de cabeceira, sem ser inter-
rompida em nenhum momento. Desta 
forma o piloto não perde a pista de vista. 
E a controvércia. Para alguns é fazer pou-
so de pista. Para Dippolito, o recomen-
dado é pouso de 3 pontos. Em condi-
ções normais, incluindo vento de través, 
ele prefere pousar de 3 pontos com o 
Stearman, pois deixa menos margem 
para erros, ou seja, o avião toca lento no 
chão e para rápido. Mesmo a baixíssima 
velocidade os comandos de leme e aile-
ron são muito ativos. Se o dia estiver 
com a atmosfera turbulenta e vento 
muito forte de través, o mais recomen-
dável é a opção pelo pouso de pista. Em 
pista de terra ou grama, com certeza o 
comandante prefere o pouso de 3 pon-

AF 10-16 Ensaio1 - cópia.indd   15 12/12/13   12:18



Boeing Stearman A75N1 (N2S)

Fabricante: Boeing
Motorizacão: 1 Continental W-670 radial 
de 7 cilindros e 225 hp
Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro
Envergadura: 9,80 m
Comprimento: 7,62 m
Velocidade máxima de cruzeiro:108 nós
Velocidade típica de cruzeiro: 80-92 mph
Alcance: 325nm (605 km)
Teto máximo operacional: 11.200 pés

FICHA 
TéCNICA

Skydive 4Fun
Tel.: (11) 9 8162 8641

marciojuliano@hotmail.com

oNdEachar 
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tos, mas em pista de asfalto, em con-
dições extremas a opção é pelo pou-
so de pista. Um fator que influencia na 
operação do Stearman, segundo Dip-
polito, é que o cG fica muito alto, prin-
cipalmente com o tanque cheio, que 
leva 46 galões na asa de cima, e a bito-
la do trem de pouso é estreita. Isso 
prejudica um pouco a parte direcional 
no solo, pois a asa levanta muito fácil, 
e há tendências de guinadas relacio-
nadas a isso. Então todo cuidado é 
pouco com essa jóia que por sua vez 
não deve ficar só guardada no fundo 
do hangar. Ele, como você também 
merecem ficar no ar, se possível na-
quele raiar ou final do dia, com atmos-
fera mais brande, que permita sabore-
ar essa aviação que pouco perdura 
nos tempos atuais. g

AF 10-16 Ensaio1 - cópia.indd   16 12/12/13   12:18

Empresa do
grupo casa bahia comercial ltda.

A CBAir, empresa do Grupo Casa Bahia Comercial Ltda., está disponibilizando para venda 
algumas de suas aeronaves semi-novas com o intuito de renovar sua frota. Em ótimo estado 
de conservação, nacionalizadas, com impostos pagos, e com toda a manutenção em dia, elas 
podem ser uma alternativa bastante interessante tanto para empresas quanto para executivos 
que buscam um transporte seguro e rápido.

• Manufacture Date >> 2006 
• Manufacturer >> Cessna 

• Model >> Citation Sovereign 
• Acft Total Time >> 1,704 hours

• Manufacture Date >> 2008 
• Manufacturer >> Augusta 

• Model >> A109E 
• Acft Total Time >> 1,355 hours

• Manufacture Date >> 2008 
• Manufacturer >> Augusta 

• Model >> AW139 
• Acft Total Time >> 516 hours

Para maiores detalhes a respeito das aeronaves e do investimento para aquisição, entre em contato 
com Mario Amaral do nosso Departamento Comercial. Ele está a sua disposição!

+55 (15)  3223-3701 +55 (15)  99801-6893 gercom@cbair.com.br

no conforto de sua própria
Exclusividade é voar

aeronave!

Estamos renovando nossa frota.  
Não perca a oportunidade de adquirir uma aeronave em ótimo estado, 

com uma perfeita relação custo-benefício.

Cessna Sovereign

Augusta Power

Augusta AW139

LO_Anuncio_HiGH_CBAir_2013-11.indd   1 11/14/13   10:42 AM
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TexTo: Marcio JuMpei
foTos: Marcio JuMpei / divulgação /

pedro rezende (aeroporTo)

FAZER
DECIDA o quE DEsEjA

O tema é achar um destino que fosse 
tão estiloso quanto um biplano de 
1943. Destinos clássicos. Vieram Ara-
xá e Guarujá na mente. dona Beja versus 
Beto rockfeller. venceu o segundo porque 
neste final de ano, afinal, foi assinado um 
acordo entre a prefeitura de guarujá e a 
secretaria de aviação civil para reformar e 
privatizar o aeroporto da cidade do litoral 
sul de são paulo onde também fica a Base 
aérea de santos. as primeiras pesquisas 
mostram que o novo aeroporto possa re-
ceber até 21 voos diários, a maior parte de 
empresas regionais, e por ele deve transi-

No mEsmo EspAço A AltErNAtIvA Do hóspEDE 
 Em tErmos DE quAlIDADE DE vIDA
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tar cerca de 500 mil passageiros por ano.  
A empresa que ganhar a concessão deverá 
aplicar de R$ 85 a 100 milhões reformando 
a pista, levantando um terminal e melho-
rando o balizamento e sistema de drena-
gem. A pista deve ser ampliada em cerca 
de 200m em cima dos atuais 1.390m. Boa 
notícia para quem é do interior do Estado 
e gosta de ir ao litoral ver o mar. Agora es-
ses vão até poder contemplar lá de cima, 
a atração turística que geralmente surge 
em feriados prolongados, os congestiona-
mentos monstros que começam em São 
Paulo e seguem até quase à beira da praia 
demandando em certos casos, de 7 a 12 
horas para percorrer 60km. Guarujá faz 
parte da infância. É da época que estrogo-
nofe era chique e tinha discoteca na Ilha 

Porchat, esta em Santos. Praia do jetset 
brasileiro era aquele lugar, Paquetá e Bú-
zios. Bocomocos não iam para lá, ficavam 
no máximo, fazendo farofadas em Santos. 
Nunca entendi muito o Guarujá. A nature-
za não era bacana se comparada ao litoral 
norte. Pelo menos era perto, mas tinha 
que pegar a demorada balsa em Santos. 
Uns amigos, gostavam de pegar onda lá. 
Entretanto, ter um apartamento no Gua-
rujá era bacanérrimo. Senão, tinha o Casa 
Grande Hotel. Chique, na beira da praia e 
em opulento estilo colonial. Sempre foi 
um ícone de luxo. Charles Aznavour dor-
miu lá. Mas é claro, também sofreu com 
a decadência daquela Região, que vem 
ocorrendo desde a década de 80. Foi ven-
dido em 1994, virou resort cinco estrelas 
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turismo
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em 1998, chegou a pertencer ao Leading 
Hotels of the World até 2002 (atualmente 
integra a associação Preferred Hotels & 
Resort). Continua grande, contudo teve 
que abrir espaço para grupos de eventos. 
O pessoal do bufê com crachá sustenta 
não só o Casa Grande como o vizinho Je-
quitimar do grupo Sofitel. O Casa Grande 
ainda sustenta aquele ar que lhe garantia 
o glamour da década de 70, mas não quei-
ra um tratamento intimista, não é essa a 
pegada dele. Existe a eficiência, mas não 
é um lugar de roteiro de charme embo-
ra seus 265 apartamentos e três chalés 
sejam bem equipados e jamais existirá a 
impressão de você estar diante a algum 
equipamento obsoleto. A decoração ge-
ral dos quartos é equilibrada, o ar condi-

cionado é silencioso e a TV, se não é Full 
HD é pelo menos de tela fina. O mobiliário 
dos banheiros está ok e os amenities para 
os hóspedes é de boa qualidade. Boa, não 
excepcional. De uns anos para cá começa-
ram a investir nos seus serviços. Em 2012 
abriu o Spasissimo, igualmente grande, 
com uma enorme piscina e hidromassa-
gem capaz de atender um grande número 
de hóspedes ao mesmo tempo. Oferece 
um cardápio bem variado de opções de 
tratamentos dentro do conceito de bem 
estar, em voga atualmente. Tentamos uma 
escolha dentre tantas opções do cardápio 
do Spa. Relax Forest soou bem (R$ 195,00), 
é terapêutica, vi como uma solução para 
o corpo tenso de tantos estresses de tra-
balho, noites mal dormidas. Depois de 
cinco segundos de massagem, começo a 

21
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Na descida para a praia, você é 
que decide como cuidar do seu 
corpo. Pode ser alimentando a 

alma ou a sua parte física. Tudo 
para o seu bem-estar.

achar que sou uma daquelas vacas japo-
nesas que passam a vida inteira tomando 
cerveja, ouvindo música clássica e sendo 
massageadas para acabar virando um 
bife de Kobe. Mas quiseram que aquela 
carcaça deitada de bruços virasse um ex-
cepcional pedaço de carne marmorizada 
com a gordura toda embrenhada em suas 
fibras nos 50 minutos que dura a sessão. É 
exercício pesado com direito aos ataques 
dos cotovelos da massagista. E ela ainda 
deve ser sádica, pois a música meio tân-
trica, daquelas ao gosto da Baby Consue-
lo, é uma total antítese do que passa seu 
corpo. E você que está lá querendo algo 
para ficar relaxado, acaba a tarde com o 
corpo moído como se tivesse sido atrope-
lado por um trem. Deve ser por isso que 
o spa fica no hotel, pois a única coisa que 
você gostaria de possuir segundos depois 
de deixar o local é a cama que está lá no 
apartamento. Talvez uma dupla dose do 
melhor uísque do bar do lobby deva ser, 
aí sim, relaxante. Pelo preço, alguém pode 
dizer que os prazeres da gula nesse hotel 
valham mais a pena. Este é outro setor 
que vem recebendo atenções da casa. 
Jacquelline Roelandt, chef bragantina mas 
radicada durante anos na Europa, agora 
coordena cozinhas tão díspares que vão 
das ofertas de bufê ao apimentado da Tai-
lândia. Tem muito hóspede que compra 
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e molho chateubriand e batatas duches-
se (R$ 87,00) acompanhado de um ca-
bernt sauvignon Haras de Pirque 2009 (R$ 
98,00). Tudo muito francês, clássico, como 
também foi a crepe suzette com calda de 
laranja (R$ 32,00). No Thai, à beira mar, a 
pimenta daquela parte do mundo. O Ga-
eng Ped Pet Yang é um picadinho de pato 
ao molho de curry com lichias e basílico 
limão (R$ 87,00) e vem acompanhado de 
arroz jasmim. No Atlântico Frutos do Mar, 
você conhece a cataplana, uma panelinha 
feita em cobre da Região do Algarve, nela 
foi servida uma seleta de frutos do mar, 
legumes, linguiça acompanhado com um 
arroz de algas com nirá (R$ 115,00 para 
uma pessoa). O caldo é uma maravilha. 

pacotes com pensão completa e isso sig-
nifica estar condicionado aos sabores de 
pratos do self service, que podem ser cor-
retos, mas são feitos para abastecer a mas-
sa. Sugestão, se for ficar nesse hotel, tire o 
escorpião do bolso e aplique dinheiro nos 
outros restaurantes da casa. O Bistrô Saint 
Malo talvez seja a que mais tenha cara da 
nova chef.  Na mesa, vieram um Magret de 
Canard (R$ 35,00) salada com pato reche-
ado de foie gras, harmonizado com um 
chardonnay Casa Donoso (R$ 95,00), uma 
panelinha de champignon e shitake em 
creme de ervas finas levemente apimen-
tado (R$ 32,00) em ala com um malbec 
Norton DOC (R$ 95,00),  o prato principal 
na forma de um filé alto com queijo brie 
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Mapa de rotas
COMO CHEGAR:
De carro, o acesso conhecido. Há as 
rodovias dos Imigrantes, Anchieta para 
quem vem do interior de São Paulo e 
outros estados. Do litoral norte ou de 
Regiões como o Rio de Janeiro também 
é possível chegar pela Rio-Santos, que 
também dá acesso para quem vem da 
Região sul litorânea. Em dias de muito 
tráfego, a rodovia Cônego Domenico 
Rangoni que é a alternativa às balsas 
para a chegada ao Guarujá, tende a 
ser um gargalo ao trânsito.

diCA dO pilOtO:
A notícia é boa, tornar a Base Aérea 
de Santos (SBST 23º 55'41"S/046º 17' 
59"W) mais acessível ao público civil 
chega a ser estratégica na melhora 
da infraestrutura aeroportuária no 
Estado de São Paulo. Por enquanto 
é preciso pedir a autorização para 
pouso com uma antecedência de 
48h pelo telefone (13) 3352 2119, 

em dias úteis entre as 11h00 e 
14h45. O Casa Grande possui um 
espaço (23º59'32"S/046º14'45"W) 
para pouso eventual sem custos 
e a permissão deve ser feita com 
antecedência.

MElHOR épOCA:
Verão, apesar do nome, é sinônimo de 
época de chuva. Os maiores índices 
pluviométricos acontecem entre novembro 
e março. Mas sem dias frios, a média 
de temperatura vai de 23 a 28ºC ou 
até mais. No inverso, essa média vai de 
15 até 22ºC os dias são mais secos. 
Pode ser uma boa sugestão para quem 
deseja um sossego maior, até porque a 
quantidade de muvuca também é menor.

tARifAs:
O valor da diária fora de temporada 
é R$ 677,00 em apartamento Premium 
duplo com café da manhã e jantar 
incluso mais 10% da taxa de serviço.

Uma colher e um pouco mais de pão são 
indispensáveis nessa hora. O hotel ainda 
tem outros cinco pontos para encher o 
bucho, o que torna a sua disputa inter-
na entre se esbaldar no garfo e faca ou 
manter uma disciplina para perder quilos 
numa guerra sem fim. Achar o equilíbrio 
dessa equação pode ser o divertimento 
ou a real praia do Casa Grande, um hotel 
que mesmo tendo que dar uma atenção 
aos ruidosos grupos em eventos corpora-
tivos, é feito para lhe proporcionar o seu 
bem estar. g

Casa Grande Hotel Resort & Spa
Av. Miguel Stéfano, 1001

Praia da enseada – Guarujá – SP
Tel.: (13)  3389 4000/ 0800 116562

www.casagrandehotel.com.br

OndEACHAR 
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Lenda das pistas 
Em 1994 ele já havia feito uma parceria contribuindo para o desenvolvimento de uma moto 
esportiva com a cara dele. Naquele ano estreou a Ducati 916 Senna. Virou ícone. Agora, 20 
anos depois, a Ducati volta a fazer uma homenagem ao tricampeão de Fórmula 1 lançando 
a 1199 Panigale S Senna. Serão apenas 161 unidades fabricadas, o número tem relação com a 
quantidade de Grandes Prêmios disputados pelo Ayrton Senna. O modelo que pesa 166,5kg 
usa o mesmo motor da 1199 Panigale S de 2 cilindros em L, 1198cc refrigerado a água, com 
195hp e 13,46kgf.m a 9.000rpm, tudo administrado com um câmbio de seis velocidades. 
Esse motor foi deslocado em 32mm para frente resultado de um reengenharia no posicio-
namentos os cilindros, tudo para melhorar a distribuição de peso entre os eixos dianteiro e 
traseiro. As suspensões são Öhlins NIX30 43mm com TiN e TTX36 (dianteiro e traseiro res-
pectivamente), totalmente ajustáveis eletronicamente na compressão e retorno. O chassis é 
um monocoque em alumínio. Parte da verba arrecadada com a venda da edição limitada da 
1199 Panigale S Senna será revertida para os programas e as soluções educacionais do Insti-
tuto Ayrton Senna. Entretanto, o preço desta série especial ainda não foi definida pela Ducati. 
Mas dá para ter uma noção, a Panigale R modelo topo entre as versões normais está tabelada em 
R$ 114.900,00 enquanto que outra 1199, a Superleggera, tem preço estimado em R$ 280.000,00. 
Contatando as revendas, é possível fazer uma reserva da 1199 Panigale S Senna depositando  
R$ 10.000,00, sendo que acertado o preço, será feito mais um depósito ainda não definido com o 
resto sendo negociado na época da entrega, que deve acontecer em meados do ano que vem.

Ducati
www.brasil.ducati.com.br
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CONFORTO PARA SEUS PÉS

O Dry Foot da Dr. Jones promete pro-
teção para os pés 24h evitando o mau 
cheiro e desconfortos ao longo do dia. 
O desodorante é comercializado como 

aerossol e é possível calçar sapatos 
ou tênis  logo depois da aplicação. O 
produto é ideal para quem gosta de 
dispensar meias. Os locais de venda 

dos produtos Dr. Jones podem ser 
conferidos no site.

Preço: R$ 22,90
Dr.Jones

www.drjones.com.br

PELE DE PRINCESA

O Serum Corporal Lolita da BodyStore foi 
desenvolvido para ser aplicado no corpo 
inteiro para buscar o resultado de uma pele 
aveludado e perfumada floral. A concentração 
de silicones nobres cria uma fina película que 
previne a desidratação. O novo produto tem 
também como principais ativos os extratos 
de frutas vermelhas, ricos em Ômega 3 e com 
função regeneradora.

Preço:
Serum Corporal Lolita 150g: R$ 129,90
Body Store
SAC (51) 3024.6053 
www.bodystore.com.br

GELADA DIRETO DA PASSARELA

Inspiração na alta costura foi a linha de criação 
da Clicquot Fashionable, um balde de gelo com 

desenho plissado. A Veuve Clicquot reuniu moda 
e funcionalidade. Feita na medida para gelar uma 
garrafa de Veuve Clicquot Brut Yellow Label, pos-

sui uma prática alça  para facilitar o transporte.

Preço sugerido: R$ 300,00
LVMH

SAC: (11) 3062 8388
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O nOme dO jOgO

Feito em cerâmica marfin esmaltada com borda listrada e logo 
GA em ouro 22carat, tudo pintado à mão e com design exclusivo 
Giorgio Armani, o Jogo Durer é pedida certa para a boa mesa.
Preço sob consulta
Armani Casa
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 786 – SP
Tel.: (11) 4564 0074/0075
www.armanicasa.com

jóia em fOrma líquida

Chegaram ao Brasil os uísques Balvenie Triple Cask de 12 e 16 anos. 
Considerado o single malt mais artesanal do mundo, é um produto para os 
grandes apreciadores da bebida. Os Balvenie Triple Cask são envelhecidos 
em tonéis com três tipos de madeira, um neutro, um previamente usado 
para envelhecer Bourbon e outra usado para envelhecer Jerez. Com esse 
processo há uma soma de sabores ao uísque que vão do coco, baunilha às 
frutas secas. Os dois produtos serão encontrados exclusivamente nas lojas 
duty free Duty do Brasil.
Preço: US$ 75,00 (Triple Cask 12 anos) US$ 140,00 (Tripel Cask 16 anos)
Duty do Brasil
SAC: (11) 2833-3333/(11)2833-3200
www.thebalvenie.com
www.williamgrant.com

Bate cOraçãO 

A Stand Mixer KitchenAid é um ícone de design mundial 
tanto que é encontrado no MoMA em Nova York. Possui dez 
velocidades o que permite maior precisão nas misturas, tem 
também movimento planetário ( com 67 pontos de contato 

na lateral da tigela) e vem com protetor de respingo, três 
tipos de batedores, tigela de aço inox de 4,83l.

Preço: R$ 1.999,00
KitchenAid

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.241
Tel.: (11) 3081 6105

www.kitchenaird.com.br
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linhas exclusivas

A Etel tem no seu catálogo a chaise Rio assinada por Anna Maria e 
Oscar Niemeyer. A marca é a responsável por comercializar toda a 
linha de móveis desenhada pela dupla. É um verdadeiro resgate e 
valorização da história do design brasileiro e para cada peça há uma 
moeda numerada fornecida pela Fundação Oscar Niemeyer junta-
mente com um certificado impresso em papel moeda, reforçando 
ainda mais a sua autenticidade.

Preço sob consulta
ETEL 
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1834 – SP
Tel.: (11) 3064 1266
www.etelinteriores.com.br

De lamber os beiços

A Sucré Patisserie mostrou os seus pane-
tones para esse final de ano. Desta vez 

serão em versões Chocolate Tradicional, 
Torta Brownie, Compota de Frutas Ver-

melhas, Doce de leite com amêndoas em 
lascas (foto) e goiaba com queijo. Todos 

podem ser achados no tamanho grande 
800gr e mini de 200gr. O preço do Cho-
colate Tradicional é R$ 67,90 (800gr) e R$ 

28,00 (mini), os demais custam R$ 78,90 0 
grande e R$ 32,00 o mini.

Sucré Patisserie
www.sucre.com.br
Tel.: (85) 3268 2983

Diversão instantânea

A mais recente versão da câmera Fuji Instax 
Mini 8 na Angel vem com pacote de papel 

fotográfico para 20 fotos e a grande facilidade 
de fazer fotos impressas que são reveladas na 

hora. Diversão pura e simples. 

Preço: R$ 385,00
Angel Equipamentos Fotográficos

Tel.: (11) 3257 3498 / 3259 5450
vendas@angelfoto.com.br

www.angelfoto.com.br
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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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Beechcraft Baron B58
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BARÃO
TexTo: edmundo reis

 FoTos: marcio Jumpei

Testar um Beechcraft Baron é meio 
que chover no molhado. Já se falou 
de tudo sobre esse já clássico da avia-
ção. o avião é basicamente o mesmo 
muito parecido com o modelo desde o 
seu de lançamento na década de 50, que 
realizou o seu primeiro voo em 29 de feve-
reiro de 1960, ou melhor ainda, após a en-
trada do Baron 58 em 1969 que pode ser 
considerado o Baron definitivo. de lá para 
cá, ele ganhou motores mais potentes, 
uma versão outra pressurizada, turboali-
mentação. mas no contexto geral é o 
mesmo avião na hora em que você o co-
loca para voar. É a mesma coisa no sentido 
de suas qualidades. no papo de hangar 
ele é considerado um bimotor forte, que 
foge do conceito de que não voa, ou me-
lhor, de que não consegue sair da pior si-
tuação para o piloto, que é a de ter uma 
perda de um dos motores durante a deco-
lagem logo após sair do chão. claro crian-
ças, nunca tentem fazer isso com o peso 
máximo de decolagem, em dia quente e 
num aeroporto a grande altitude. o Baron 
herdou de seus irmãos Bonanza, o militar 
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Quando reformar um aeronave com alguns
 anos de idade é exemplo de ganhar dinheiro

T-34 Mentor e o Travel Air (por sinal, de 
quem foi uma evolução) a grande harmo-
nia de comandos de voo e robustez. É um 
bimotor que oferece a capacidade de le-
var seis pessoas e todos irão fazer seu voo 
de forma confortável, mesmo os sentados 
nos últimos bancos, na parte traseira da 
fuselagem. De um modo geral, com lota-
ção máxima e bagagem, pode considerar 
um avião para poder voar de uma a duas 
horas. Isso tudo dentro do envelope ope-
racional do Baron. Isso mais o próprio le-
gado são as principais justificativas que 
ainda o fazem um sucesso de vendas, 
apesar do Baron G58 0km com painel Gar-
min G1000 custar assombrosos US$ 1,367 
milhão. É um avião caro, mas de tão válido 
o projeto, uma alternativa para quem de-
seja ter um, é procurar um modelo mais 
antigo. Se na sua essência é o mesmo 
avião, usar a sua casca e dar uma revitali-
zada pode ser vantajoso na ponta do lá-
pis. O Baron das fotos é um B58 ano 1974, 
que teve apenas 2 donos nos EUA sendo 
que o último cuidou do avião por 20 anos, 
com 3.500 horas totais de motor. Foi trazi-
do dos Estados Unidos no esse ano passa-
do e lá custou US$ 110 mil, um bom preço, 
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pois os motores tinham apenas 200 horas 
antes da revisão geral, que será feita no 
Brasil no ano que vem. O interior original 
ainda foi feito nos EUA a 4 anos e está em 
belo estado, apesar da cor caramelo do 
revestimento em couro não estar muito 
na moda. Há sistema de suprimento de 
oxigênio e lá na frente o grande diferen-
cial desta aeronave. O painel clássico rece-
beu um banho de tecnologia ganhando 
instrumentos digitais. A base, da esquerda 
para a direita, é feito por um conjunto de 
telas (PFD/MFD) Garmin G500 com as fun-
ções de visão sintética e cartas habilitadas, 
tem um MFD KMD 850 com radar meteo-
rológico colorido com perfil vertical e o 
novo Garmin GTN 650 como GPS/NAV/
COM, que tem como ponto alto ter co-
mando pelo toque dos dedos. Isso junta-
mente com o sistema de Skywatch, para 

O desenho é clássico e totalmente 
conhecido. A novidade fica por conta 
da instalação de aviônica digital.

monitorar as aeronaves próximas, o siste-
mas de TAWS que avisa sobre a proximida-
de do solo e obstáculos, deixam esse ve-
lhinho tão completo quanto seu neto zero 
km. Essa atualização custou cerca de US$ 
55 mil, quase metade do próprio preço 
desse Baron. E ainda pode ganhar mais 
coisas. O proprietário nos contou que está 
pensando em deve dar uma segunda me-
xida nesse painel, colocando na direita um 
Garmin GTN 750 que substituirá de uma 
só vez o KMD 850 para o Radar, o trans-
ponder, o NAV/COM KX 155 e o painel de 
Áudio. Não que a atual configuração não 
esteja boa, o GTN650 com comando sen-
sível ao toque dos dedos é bem esperti-
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nho, mas a entrada do GTN 750 limpará 
bem a prateleira de equipamentos, inte-
grará mais os sistemas e passarão a ser 
dois equipamentos com controle tátil, isso 
é uma caminhada infindável para quem 
gosta e está disposto a investir em um 
brinquedo antigo, é a versão alada daque-
les apaixonados por carros antigos que 
não param nunca de mexer das suas joias. 
Mas colocando os novos instrumentos, 
aparece outro desafio. Temos um painel 

motor moderno. Claro, o painel ainda 
mantém o estilo década de 70 com a 
grande barra que liga os manches. As ma-
netes parecem enormes, altas. Alguns co-
mandos ficam meio que escondidos de-
baixo desse conjunto. A ergonomia não é 
100%, por isso a Beechcraft mudou o pai-
nel dos Baron e Bonanza em 1984. Inclusive 
uma doutrina a ver com isso. Os comandos 
de trem de pouso e de acionamento de 
flapes estão meio que numa mesma linha 

e escondidos atrás da barra de comando, 
tivemos vários casos onde e já houve casos 
de alguém que durante o pouso, na pressa, 
ao invés de recolher o flape, acabou reco-
lhendo o trem de pouso. Portanto, neste 
avião, depois de pousado, só deve-se tirar 
recolher o flape depois de abandonar a pis-
ta. E prestando a atenção, por favor. Voan-
do o Baron é uma plataforma maciça, está-
vel até mesmo num dia quente e cheio de 
rajadas que foi a ocasião dessa sessão de 
fotos. Saindo de Sorocaba para Botucatu, 
com quatro pessoas a bordo, alguma ba-
gagem e tanques com 150 galões, a deco-
lagem ocorre com uma velocidade entre 
de 80 e 90 nós, sem flapes, sendo a subida 

todo moderno e digital, porém o piloto 
automático é bem antigo, analógico e não 
conversa com todas as funcionalidades 
dos sistemas modernos, aí o que aconte-
ce; o avião pede a instalação de um piloto 
automático digital, hoje o mais utilizado 
para esse tipo de avião é o STEC-55X que 
consegue um bom interface com o Gar-
min G500 e os GTN. Com mais essa altera-
ção que pode custar mais US$ 55 mil ex-
tras e descontando algo como US$ 10 mil 
que podem ser conseguidos vendendo 
no mercado paralelo os equipamentos 
que serão substituídos, esse Baron 58 ain-
da sim é uma pechincha, se comparado a 
versões mais novas ou mesmo um mono-
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Beechcraft Baron B58

Fabricante: Beechcraft Corporation
Motorização: 2 Teledyne Continental 
IO-520 de 285hp
Capacidade: 1 piloto + 5 passageiros
Envergadura: 11,53m
Comprimento: 9,09m
Velocidade máxima: 386km/h
Alcance: 2.920km

FICHA 
TéCNICA

a 120 nós numa razão de 800 pés por mi-
nuto, mantendo um fluxo de 25 polega-
das em cada motor. É possível usar flapes 
15 para a decolagem, essa operação so-
mente é recomendada quando operando 
em pistas muito curtas ou com obstáculos 
a frente, pois o uso do flap na decolagem 
reduz a distância percorrida no solo e au-
menta o ângulo inicial de subida, porém 
tudo tem um lado bom e outro ruim, se 
você perder o motor logo após a decola-
gem, vai ser difícil controlar e o manter 
voando. No avião o segredo é velocidade 
e altura, se você estiver baixo, devagar e 
com arrasto nenhum Santo vai conseguir 
te ajudar. O PR-BOG está equipado com 
geradores de vortex na parte próxima dos 
ailerons, sobre as asas e no estabilizador 
vertical. Essas latinhas colocadas de forma 
estudada sobre a asa reduzem a velocida-
de de estol mantem uma maior autorida-
de dos ailerons e do leme principalmente 
em baixa velocidade e no caso da perda 

de um dos motores. Tanto que no dia pre-
visto da repintura do avião, esses dispositi-
vos que terão que ser são removidos, o 
dono não vai abrir mão de instalar nova-
mente. Em cruzeiro, os dois motores Con-
tinental IO 520 de 285hp, aspirados, con-
seguem manter o PR-BOG a uma veloci- 
dade de 180 nós, consumindo 25 galões 
por hora. A priori é possível fazer pernas 
de até 6 horas, nas condições que esteáva-
mos. Sem fazer muitas contas, é uma ae-
ronave ideal para fazer etapas como Rio 
de Janeiro à Brasília, São Paulo para Porto 
Alegre ou Belo Horizonte. Por hora você 
vai gastar cerca de R$ 800,00, isso incluin-
do combustível, reserva de manutenção e 
tarifas de pouso. O que é bem atraente. 
Tanto que não é pura especulação querer 
depois dar uma outra reforma no interior, 
desta vez na parte da cabine de passagei-
ros. Colocando alguns itens, como a ilumi-
nação por LED, deixando o avião muito 
similar ao um fabricado mais recentemen-
te. Pode calcular mais R$ 25 mil na conta. 
No total dá para ter um Baron pelo valor 
de um Bonanza A36 ano 1998 bem com-
pleto. Ou melhor, dá para ter esse bimotor 
pelo preço de um Cirrus SR22 ano 2007. 
Para quem nasceu com o DNA Beechcraft 
no sangue e acha que qualquer outra coi-
sa que voa não se compara de forma algu-
ma, que só confiam em bimotores, preci-
sam ter 6 lugares ou aos que não abrem 
mão de ter radar metorológico, essas con-
tas mostram que deixar de ter um Baron 
possa ser algo como ilógico. g
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O dilema de quem tem casa na praia 
é o que fazer com ela quando não 
está sendo utilizada. E isso geralmen-
te acontece na maior parte do ano, 
ainda mais quando essa casa fica em 
lugar que nem sempre dá para fazer 
um bate e volta rápido. Em certos mo-
mentos você vai para essa casa para resol-
ver os problemas que ela vai acumulando.  
O feriado virou afazeres domésticos. Para al-
guns, a alternativa de ficar num hotel pode 
parecer um tanto impessoal, não substitui 
a sensação de você estar num local seu. 
Mas cá entre nós, há certos lugares em 
que a hospedagem cheia de esmero, onde 
você quase que se transporta para um 
mundo de Poliana, são  sonhos de consu-
mo e de conforto, fazem você se sentir em 
casa. Até mais do que a sua própria casa.  
O Txai é assim. Você o conhece, a unidade 

cionado. Enquanto isso não existe o jeito é 
manter a proa para a Bahia para saber das 
novidades desses caras. O Txai lançou um 
empreendimento dentro de um dos luga-
res mais exclusivos do país em termos de 
beleza natural, clima e infra estrutura para 
comodidades pessoais, também na Bahia. 
Foi nomeado Txai Terravista Trancoso. O 
lugar a HiGH já mostrou na edição 29, tem 
o aeroporto particular muito bem estrutu-
rado. Há o campo de golfe e o Club Med. 
As falésias de Trancoso são molduras para 
a sua caminhada matinal. Tudo fica dentro 
de um complexo que deixa você distan-
te, ou abrigado o suficiente de qualquer 
muvuca desse sul da Bahia. O Txai Terra-
vista Trancoso é um condomínio com 69 
unidades divididos em 8 bangalôs, 42 
apartamentos e 19 residences. Você com-
pra a unidade como se fosse um imóvel 

em Itacaré coloca cores, conforto e massa-
gens numa areia de praia com perfeição. 
Deviam ter mais desse hotéis pelo Brasil. 
Não sei o porquê não tem algo parecido 
em São Paulo. Adoraria ter o clima desse 
hotel no meio do concreto prensado, uma 
ilha para surpreender os turistas que che-
gam a esta cidade para conviver com con-
gestionamentos e filas. Saio de uma reu-
nião e dou de cara com uma mesa cheia 
de pãezinhos perfumados e uma poltrona 
num jardim de inverso. Quero passar finais 
de tarde nesse lugar e gastar horas vendo 
que existem maritacas em São Paulo. Não 
quero um grande hotel que só é habitável 
porque tem um bom sistema de ar condi-

comum sendo que a diferença é que você 
pode deixa-lo para ser gerenciado pelo 
Txai enquanto você não está utilizando. 
Os bangalôs e os apartamentos são admi-
nistrados como uma unidade hoteleira e 
o proprietário ganha um proporcional ao 
lucro do hotel. As 19 residências podem 
ser deixadas para locação simples com o 
auxílio da rede nos trâmites entre os lo-
catários e o hóspede. Eles também estão 
oferecendo as vantagens do Txai Club, 
que ainda está sendo estruturado. Expli-
cando, ele vai funcionar como um sistema 
de intercâmbio entre as unidades Txai. O 
dono de um bangalô de um vai poder ter 
a comodidade de utilizar outro num di-
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Abaixo, uma vista do spa Shamash 
Healing Space da unidade Itacaré, 
que terá uma filial no novo Txai 
Trancoso. Um verdadeiro refúgio 
baiano ao seu dispor.

Mapa de rotas
COMO CHEGAR:
Chegar ao Txai Resort de linha 
aérea é normalmente via Porto 
Seguro. De lá até o Terravista, 
é preciso pegar uma balsa com 
destino à Arraial d’Ajuda que fica 
26km distante e seguir de carro 
mais um pouco em direção à 
Trancoso. É o modo mais rápido. 
Salvador fica à 743km, para o 
Rio de Janeiro são 1007km e 
para Brasília a distância chega a 
1.141km. Isso mostra como, para 
não perder tempo, é primordial ter 
um acesso pelo ar.

diCA dO pilOtO:
O aeroporto Terravista (SBTV 16º 
32' 27"S/039º 06' 28"W) passou 
por reforma, a pista foi alargada 
e agora conta com 1.500x30m, 
consequentemente os sistemas de 
papis e balizamento noturno foram 
readequados. O asfalto da pista 
recebeu grooving e o pátio foi 
ampliado e está com 60x210m.  
O aeroporto conta com caminhão 
de bombeiros e há um BR 
Aviation Center (abastecimento 

QAV e AVGas) que oferece 2 
apartamentos para pernoite de 
tripulação, sala de reunião , sala 
de estar. Wi-fi TV via satélite. 
Neste período de férias de verão 
2014 a Azul vai ter voo fretado 
pousando no Terravista. A princípio 
esse voo é dedicado às pessoas 
que compram pacotes para ficar 
no Club Med que existe no mesmo 
lugar, mas a companhia aérea 
deve abrir as vendas para os 
assentos que sobrarem. O Embraer 
E-190 vai Campinas, passa por 
Belo Horizonte até chegar no 
Terravista todos sábados a partir de 
21 de dezembro até o carnaval.  
O retorno é feito no mesmo dia.

tARifAs:
Para pousar um Baron no Terravista 
a taxa de pouso diurno é de  
R$ 630,00 para pouso noturno a 
taxa é de R$ 1.200,00, o pernoite 
custa R$ 130,00. Os valores para 
um Citation Jet II ou King Air C90 
são de R$ 1.650,00 para o pouso 
diurno, R$ 2.195,00 o noturno e  
R$ 180,00 o pernoite.
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ferente Txai. Como ainda só existe o Txai 
Itacaré é fácil ver que isso é a dica para 
saber que mais unidades Txai devem sur-
gir Brasil afora. O resort em Trancoso deve 
abrir em 2014, nos 70 mil metros quadra-
dos você terá um restaurante, kids club, 
lounge, área para convenções e de fitness, 
piscina com bar de apoio e uma filial do 
spa Shamash Healing Space que existe no 

Txai 
www.txairesorts.com

ondeaCHar 

Itacaré. O projeto arquitetônico é assinado 
pela Patrícia anastassiadis e o paisagismo 
ficou na batuta de Gil Fialho. Ela também 
assina o projeto de interiores do resort, 
das unidades dos bangalôs e apartamen-
tos, entregues equipados levando em 
conta o padrão Txai, que é melhor que o 
Fifa. Como sempre, o complexo foi criado 
dentro de um conceito de sustentabilida-
de e integração com a natureza, o que se 
não fosse, seria um grande desperdício 
pois o entorno é de babar. O esquema 
é de trazer para dentro desta sua nova 
casa um conforto extra. E deixar de fora 
a preocupação. Talvez você não ligue 
lhufas para o campo de golfe que fica do 
seu lado. Bem capaz de você querer um 
espaço que possibilite você ter o conta-
to com uma das coisas mais complexas 
e raras da vida moderna, o fazer nada.  
O cotidiano, eles fazem por você.  g
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A partir de 1º de dezembro todos os passa-
geiros dos voos internacionais da TAM vão 
provar que verdadeiro sabor um bom café 
pode ter. com uma parceria da companhia aé-
rea com a suplicy cafés especiais foi elaborado 
um blend especial da bebida. a escolha foi feita 
pela barista isabella raposeiras (do coffe Lab em 
são paulo) e os passageiros da primeira, classe 
executiva e econômica vão degustar a bebida 

feita 100% de grãos da variedade arábica cultiva-
dos em fazendas do sul de Minas Gerais e na re-
gião da alta Mogiana paulista. o blend oferecido 
na TaM é diferente do que você encontra nas 
lojas suplcy. ele é mais encorpado por conta da 
preparação a bordo não contar com as máquinas 
de café disponíveis nas cidades. se o blend usado 
em solo fosse o mesmo do usado a bordo, o café 
sairia aguado, ao contrário, ele sairia demasiada-
mente forte. o fornecimento é mensal, para abas-
tecer os 87 voos internacionais diários da TaM. 

cafezinho

pouso 
para o 
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Marco Suplicy, diretor do Café Suplicy, é ca-
tegórico. 90% do café que se toma no Bra-
sil é ruim. E ponto. O produto original é de 
baixa qualidade e para contornar o gosto 
ruim, segundo a Isabella Raposeiras, o grão 
é demasiadamente torrado, para encobrir 
mesmo o baixo padrão. Com isso, literal-
mente, amarga é a vida do consumidor. O 
café é a segunda bebida mais consumida 
no mundo, só perde para a água. E a razão 
para essa bebida amarga ser tão popular 
vem de uma simples constatação que ela 
pode não ser amarga. Na verdade, não é. E 
se você vê aquela pessoa que coloca quatro 
colheres de açúcar numa xícara de café, é 

porque provavelmente ele esteja tomando 
uma bebida ruim, e aí sim, ela só se torna 
palatável com muito açúcar. Acredite, um 
bom café chega a ser adocicado. Mas não 
é um pecado mortal adoçar um café, quem 
garante é a própria barista. Mas nem sempre 
é necessário. Cerca de 2/3 do café brasilei-
ro é do tipo arábica o outro terço é do tipo 
Conillon, variedade do Robusto. O primeiro 
é de melhor qualidade e algo como 80% 
desse produto é exportado. Do Conillon, 
10% é exportado. E do total que os brasilei-
ros bebem no Brasil há uma boa parte for-
mada por grãos de pior qualidade que tem 
até nome, PVA (pretos, vermelhos e ardidos), 
e que mesmo assim tem valor comercial. 
Próximo de 20% do total de café arábica 
consumido no país é composto de PVA.
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Os passageiros que viajam pela América do 
Sul vão tomar seus cafés acompanhados por 
muffins de banana, bolos de tapioca e man-
dioca ou croissants. Nos voos de longa du-
ração, o café será servido junto as refeições 
e no desejum servido a bordo. Na Primeira e 
Executiva, serão usados sachês de 7gr (dose 
individual) e 90gr ( para um litro). Na Econô-
mica o café é solúvel, mas feito por liofiliza-
ção, processo de secagem por congelamen-
to que geralmente resulta num produto de 
qualidade mais alta. Em todos os casos, em 
copos especialmente feitos para preservar o 
calor. A bebida estará também presente nas 
salas vip da TAM, a princípio nos localizados 
no aeroporto de Guarulhos e será servido 
em forma de expresso, num preparo próxi-
mo ao que é encontrado na Primeira Classe.
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A Chrysler gosta de fazer carros de 
gângster, ou que pareçam com um. 
O PT Cruiser tinha essa cara, mas era 
pequeno. Tinha mais pinta de veícu-
lo da Quadrilha de Morte. O 300C é 
o próprio bandido pra quem a gen-
te torce a favor no filme. Ele pode ser 
canalha, mas é um gente boa e tem es-
tilo. Já teve mais, nas versões anteriores, 
mais agressivas, quando a Mercedes era 
a sócia da Chrysler. Na frente saiu a grade 

com elementos de grelha e no seu lugar 
elementos em linhas paralelas, cromadas 
com o logo da marca no topo. O carro ain-
da passa um ar de poder, mas, menos tru-
culento. A frente é um pouco mais inclina-
da que na versão anterior mas ainda está 
dentro daquele estilo que para enfrentar o 
vento de frente, nada melhor que potên-
cia. O 300C da gestão Fiat/Chrysler tem a 
aparência mais sóbria. Os faróis, dotados 
de luzes diurnas de LED, são mais afilados. 
Se fosse por gosto pessoal, eu seguiria o 
conceito da Ford para o modelo T. Você 
pode querer esse carro de qualquer cor, 

TExTO E FOTOS: MArCiO JuMpEi
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                     de carro com muIto caráter

desde que seja preta. As rodas, se possí-
vel, em grafite escuro. Se for branco, virou 
carro de rapper. Se a sua feição for oriental 
talvez você seja confundido com alguém 
da Yakuza. O seu condutor não pode ter 
barriga, o terno deve ter bom caimento.  
O salão do restaurante vai silenciar quando 
você chegar. Mas se você usar camisa pre-
ta e gravata vermelha e chegar num carro 
desses, será motivo de piada. No trânsito 
até ônibus e caminhões dão passagem. 
Deve ser o patrão que está ali dentro. A 
Chrysler anuncia que o carro faz 8,1km/l 
na cidade e 13,2km/l na estrada. Pode 
ser, mas é preciso analisar em quais con-
dições ele faz isso. Em São Paulo o 300C 
fez 4,205km/l mas o cenário foi de trânsito 
muito pesado de final de uma sexta feira 
e percorrendo escassos quarteirões em 
horas, o que faz o consumo subir natural-
mente. Num momento com ruas mais li-
vres o computador de bordo indicou uma 
média de consumo de 5,91km/l e, sempre 

que possível, tentando deixar o sinal ECO 
aceso, o que significa que o carro está 
andando com a menor rotação e a maior 
marcha possível. Isso é conseguido man-
tendo o pé direito bem leve. Na estrada, 
em algum momento nas intermináveis 
retas da rodovia Castelo Branco, com trá-
fego matutino de domingo, pista duplica-
da, carro vazio, tanque cheio, velocidade 
constante e temperatura amena de 22ºC, 
foi possível atingir uma marca de consu-
mo acima de 13km/l. Fizemos 238km com 
18 litros. Mas foi só mudar essas condi-
ções, fazendo a volta pela rodovia Mare-
chal Rondon, de pista simples e tendo que 
fazer muitas ultrapassagens de caminhões 
em trechos de retas curtas, várias subidas 
e descidas, para que o ato de sentar a bota 
no pedal da direita fizesse o consumo ir 

para 9km/l. Ou seja, fazer deslocar toda 
essa massa em forma de automóvel, cus-
ta. Esse carro gosta de velocidade de cru-
zeiro. Foi divertido. Um exercício e tanto 
nos braços ao colocar o 300C para andar 
rápido num circuito travado, com curvas 
mais adequadas ao Mini Cooper S. As saí-
das de curvas rápidas são mais na base da 
entrega da potência e torque nas rodas 
traseiras do que pela eficiência do conjun-
to de suspensão e chassi. No Brasil o 300C 
é vendido em versão única, sem opcionais, 
com o motor Pentastar 3.6 V6 e o câm-
bio automático de 8 marchas. São 286cv 
a 6.350rpm e 34,7kgm.f a 4.650rpm para 
fazer deslocar 1.814kg de carro. Você pode 
achar que o ideal seria um V8. Sem dúvida, 
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O habitáculo para o motorista é bem 
resolvido, com tudo à mão e de fácil 
manuseio. Nos detalhes do novo 300C, 
apesar de suavizados, ainda existe um 
estilo opulento.

vai combinar mais. Lá fora o 300SRT8 tem 
uma usina V8 6.4 Hemi de 470cv e sistema 
que desativa até 4 cilindros se o motor não 
estiver sendo exigido. Um sonho que se-
gundo a assessoria de imprensa da Chrys-
ler pode se tornar realidade em algum 
futuro no mercado brasileiro, apesar de 
falar também que as atenções agora são 
para a linha que usa o V6 Pentastar (que 
equipa 70% da gama dos atuais modelos 
da marca). De qualquer forma 286cv são  
números respeitáveis. Com cinco pessoas 
a bordo as acelerações ainda foram bem 
aceitáveis. O número oficial de aceleração 
do 0-100km/h é de 7,7s. Fizemos na pior 
passagem em 8,3s e na melhor em 7,8s. 
Em curvas esse americano até lhe entrega 
um comportamento bem firme. Não é um 
kart, ele tem sistema de controle de estabi-
lidade, mas você não está dirigindo com 
a sensação de estar numa cadeira de ba-
lanço. É um conceito americano, mas não 
se sabe até que ponto a Fiat, atual dona 
da Chrysler, deixou esse carro mais euro-
peu. Por R$ 154.500,00 é um carro com 

preço de um Honda Accord V6 e tamanho 
de um BMW série 7. São 5,044m de para-
-choque a para-choque, e muito conforto. 
O preço até parece um pouco abaixo do 
que se pode esperar de um sedã enorme 
como o 300C. Talvez isso explique que 
apesar de sensores de estacionamento 
na frente e atrás, falta a câmera de ré e 
o sistema de entretenimento não tenha 
comandos por voz. Não há controle de 
velocidade intuitivo que mantém, acelera 
ou reduz a velocidade do carro em fun-
ção do trânsito à frente,  coisa que existe 
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no BMW 528 (R$ 242.750,00). Mas há uma 
central de múltipla função com uma tela 
de generosos 8.4”, comandável pelo to-
que dos dedos. Os sistemas são fáceis de 
operar e a visualização é para míopes. O 
GPS Garmin ainda não fala português (ali-
ás, todo o sistema não tem o português 
disponível) e a unidade testada não es-
tava com dados muito atualizados. Com 
relação a tecnologia embarcada o Range 
Rover Evoque dá um banho no 300C, mas 
custa R$ 199.000,00. Os ocupantes têm 
aquecimento e resfriamento dos assen-
tos, a direção também pode ser aquecida 
e mais um sinal de que esse carro é ame-
ricano: há dois porta-copos no console 
central que resfriam ou esquentam, de 
verdade, os recipientes que colocamos 
neles. Colocamos um pão de queijo para 
esquentar e funcionou. Os ajustes para o 
condutor vão dos tradicionais elétricos 

Chrysler Brasil
www.chrysler.com.br

ondeaChaR 

para o volante e assentos, ao de altura do 
acelerador (sem alterar a atuação). Para os 
passageiros de trás há uma cortina retrátil 
no vidro traseiro que filtra o sol incidente 
e dá uma maior privacidade. E não pre-
judica muito a visão para trás. a vigia é 
pequena, se tiver alguém sentado no lu-
gar do meio, o motorista não vai enxergar 
muita coisa mesmo. Culpa do desenho 
que dá a impressão de teto rebaixado. 
Falando nisso, o 300C é um carro baixo e 
como é comprido, no Brasil das lombadas 
é fácil raspar o meio do chassi. Rampas de 
garagem são um atentado para as pon-
teiras dos escapamentos que, invariavel-
mente, serão raladas diariamente. O seu 
comprimento geral colabora. Somando 
todas as considerações o 300C é um car-
ro de diretoria, mas daquele CEO que vai 
querer aproveitar o prazer de dirigi-lo e 
divertir-se com ele. gO interior entrega espaço suficiente 

para cinco pessoas viajarem 
confortavelmente.
O bagageiro com capacidade de 462l 
é até pequeno perante o 
tamanho geral do carro.

produto
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É fascin ação
O hangar do parque de manutenção 
da FAB no Campo de Marte estava 
lotado de aviões. E mais, de blinda-
dos, soldados em pleno combate, 
navios e o Yoda. E todos olhavam 
para isso com as faces em deslum-
bramento. Passatempo que estimula a 
criatividade e ao menos o interesse por 
história, o plastimodelismo se encontrou 
numa tarde de céu nublado, abafada e 
de garoa em São Paulo. Em dois dias de 
convenção do GPPSD – Grupo de Plasti-
modelismo e Pesquisa Santos-Dumont 
foram mostrados 797 modelos de mais 
de 300 participantes. O público, mesmo 
sem uma contagem oficial, pode ser con-
siderado no mínimo bom, muita gente de 
fora da capital se prestou a passar alguns 
momentos navegando num imaginário 
lúdico. Uma hora estavam a bordo de um 
caça romeno, noutro em um cruzador 
inglês da segunda guerra. Culturalmente 
esse hobby é um infindável aprendizado, 
até porque um dos seus pilares é a pes-
quisa histórica. Abrir uma pequena caixa 
cheia de peças feitas de plástico injetado 
é quase um cerimonial. Nesse momento 
uma história começa a ser contada. Em 
alguns casos já a partir da tampa da caixa, 
por meio de uma bela ilustração. Você de-
cide fazer aquela miniatura por algum fato 

TExTO: EDUArDO bASkErTiN
fOTOS: mArCiO jUmPEi
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Histórias sendo montadas em kits são 
 apresentadas em grande escala

relevante. A pintura queimada do veículo 
blindado pode retratar os dias difíceis no 
front da Birmânia. E lá vai você saber o que 
era esse pedaço do mundo, qual era a cor 
da terra de lá, o que vestiam as pessoas. 
A vida do piloto pode virar capítulo do 
modelista enquanto ele dá forma ao avião 
que vai repousar na sua sala. Teve gente 
que a partir desse hobby se tornou piloto 
ou engenheiro aeronáutico e acabou fa-
zendo avião de verdade. Teve gente que 
não pode, mas voa na sua imaginação por 
meio das suas miniaturas. Nesta convenção 
teve concurso. Jefferson Pimenta fez um 
premiado fusca azul marinho, que parece 
igual ao que eu via quando criança. Rogé-
rio Terlizzi usou a base de um kit de Bonan-
za para fazer o mesmo que a Beechcraft fez 
para criar o bimotor Baron. E fez um que 
sem muito trabalho, você consegue vê-lo 
em tamanho natural no Campo de Marte. 
Ganhou medalha por isso. Houve catego-
ria que reúnisse só caças Dassault Mirage 
e as suas variantes. Todos trabalhados em 
escala e com montagem que requer pre-
cisão cirúrgica. A confecção de detalhes 

minúsculos é motivo para passar horas a 
finco, por dias, meses numa espécie de 
terapia. Funciona porque o estresse fica 
do lado de fora desse mundo. Essa bus-
ca pelo detalhamento, pela perfeição fez 
o kit do Wilson S. Filho se sobressair em 
todo o concurso, um Arado Ar 196 hidro-
avião alemão da segunda guerra (Tintim 
usou um numa das suas aventuras) em 
escala 1/48 e extremamente detalhado. 
Outro par que chamou as atenções foram 
a B-25J Mitchell com insígnias da FAB e o 
Bonanza, ambos do Antonio Carlos da Sil-
veira Ribeiro, de Curitiba. Ele os fez usando 
alumínio de verdade pois sempre achou 
que o acabamento feito com tinta prata 
nunca retratava bem o metal de verdade. 
Na busca pela perfeição até existe a ajuda 
incondicional da mãe natureza. Um diora-
ma mostrava um cena de combate no que 
restara de uma edificação numa fazenda 
da Europa. O autor bem que tentou repro-
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ondeachar 

Os mínimos detalhes fazem com que 
cada miniatura, ou plastimodelo, 

expresse uma história, um fato ou uma 
fantasia. Em tempo, a banca de juizes 

(à direita) é de carne e osso. 
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duzir as teias de aranha nas paredes por sua 
conta usando isopor derretido. Sucumbiu a 
perfeição de uma aranha de verdade, que 
meio que levada à cena tão realística, teceu 
sua teia num dos cantos da casa em minia-
tura. É realmente um hobby de ser admi-
rado. completados não falam, não emitem 
ruídos e nem tem a dinâmica de um GTa 
5. Estão lá numa prateleira,  mas fascinam. 
Por toda uma história que tem por detrás 
de sua construção. g
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Marcus Matta (esq.) quer 
popularizar o sistema que 
quebrará paradigmas, 
permitindo o acesso ao luxo 
para mais pessoas.
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Racionalizar os sonhos pode parecer 
contraditório, mas, esse é o esquema 
aqui. Mais do que tornar plausível, 
o usufruto de alguns produtos é a 
alma do negócio para uma empre-
sa de propriedade compartilhada. 
O sistema é bem conhecido. Você paga 
um valor fracionado para utilizar um bem 
que nem sempre é aproveitado todos os 
dias, ou melhor, para um bem que seria 
subutilizado se pertencesse a apenas uma 
pessoa. A Prime Fraction já é conhecida 
do mercado. Marcus Matta é um dos só-
cios e já trabalhou no mercado automoti-
vo de luxo com a Mitsubishi, a Audi e fez 
escola na Helisolutions (hoje Avantto), a 
primeira empresa que ofereceu o sistema 
de compartilhamento de aeronaves. Para 
ele a grande diferença do conceito da 
Prime Fraction foi trabalhar com número 
reduzido de cotistas para cada plano. Ou-
tra diferença foi oferecer não só produtos 
aeronáuticos. Na Prime Fraction o cliente 
pode optar também por participar de 
grupos de carros de luxo e barcos. A re-
dução do número de participantes foi a 
chave para oferecer uma disponibilidade 
maior ao cotista. Consequentemente, ele 
tem a possibilidade de voar na aeronave 
que de fato comprou na porcentagem. 
Não vai ficar voando numa aeronave de 

táxi aéreo que foi deslocada para atendê-
-lo de última hora porque o seu bem es-
tava em manutenção ou sendo usado por 
outro cotista. Segundo Marcus, o cliente 
tem de fato o direito num percentual da 
aeronave, não é uma cooperativa. A frota 
de aviões é composta por um Phenom 
100, um Phenom 300 e um Pilatus PC-12 
e já há a reserva de um Legacy 500 que 
deve ser entregue entre o final de 2014 
e começo de 2015. Todos os grupos são 
formados por três cotistas. Entre os heli-
cópteros, com grupos de quatro cotistas, 
há o Robinson R-66, o Helibras Esquilo B2 
e o AgustaWestland Grand. Barcos e au-

tomóveis também têm grupos formados 
por quatro pessoas. Entre os quatro bar-
cos há modelos de 42 a 68 pés e até o final 
do ano chega uma Azimuth de 72pés. Os 
três grupos de carros são compostos por 
modelos Corvette Z4, Camaro SS, Porsche 
Cayman , Audi R8, Ferrari California e Ma-
seratti Grand Turismo. Com número redu-
zido de cotistas nos grupos, existe uma 
maior possibilidade de cada um ficar por 
dias com o seu bem compartilhado. Nos 
grupos de avião, na ponta do lápis, isso 
gera economia por não ter de ficar tras-
ladando a aeronave toda hora para a base 
original. Segundo Marcus, quando se tem 
dez ou quinze associados, é difícil entre-
gar esse conceito, pois, o número de con-

AF 60-64 prime.indd   62 29/11/13   15:44

63

flitos é muito grande e é necessário pegar 
aeronaves do mercado para atender a 
todos. A forma desse planejamento vem 
de fora. A Prime se espelha na NetJets e 
usa isso como referência para falar com 
os seus clientes. O brasileiro, segundo a 
Prime, também tem mudado os seus há-
bitos. O conceito ter é poder está sendo 
modulado para algo mais rentável, até 
mesmo para aqueles que têm uma média 
de uso alta, com as aeronaves já alcançan-
do as 200-250 horas de voo ao ano o que, 
a princípio, justificaria a posse de uma 
aeronave só para ele. A grosso modo, um 
cotista de Phenom 100 pode fazer uma 

economia de cerca de 17% ao ano nos 
seus custos se comparado ao que ele teria 
se fosse o único proprietário da aeronave. 
Sozinho, ele tem que investir mais para a 
aquisição, usa a mesma coisa e gasta mui-
to mais por mês. Outra analogia. Um pro-
prietário de barco que antes tinha o seu 
próprio modelo e ia de carro para a mari-
na, muitas vezes enfrentando congestio-
namentos, com a solução de cotas pode 
ter um barco semelhante com menos di-
nheiro (há planos entre R$ 400 mil e R$ 2,8 
milhões a cota) e, com o que sobra, usu-
fruir de uma cota de helicóptero a partir 
de US$ 210 mil. Têm clientes que tiveram a 

A receitA é conhecidA: trAnsformAr 
 sonhos em reAlidAde do cotidiAno.

sua própria aeronave mas a burocracia, o 
trabalho, e custos internos para gerenciar 
essa aeronave os levou a querer otimizar 
o usufruto. Basicamente, pelo valor de um 
avião inteiro, ele pode ter dois ativos, um 
de asa fixa e outro de helicóptero. Você 
agrega qualidade ao seu padrão de vida. 
E não existe nenhum detalhe na frota que 
identifique que aquele barco, ou carro 
do sonho, esteja sendo compartilhado. E 
claro, entre os carros, há todo um cuidado 
para prevenir algum ato que possa, literal-

mente, arranhar a bela imagem do veícu-
lo. Todos fazem um curso de pilotagem e 
há um limite mínimo de 28 anos de idade 
para o condutor. De um modo geral os 
clientes desses planos acabam sendo cui-
dadosos, como se pensassem num bem 
exclusivo, até porque o bem cuidado tem 
menor depreciação. Nas aeronaves a pos-
sibilidade de você pilotar a sua máquina 
(mesmo assim contando com um piloto 
da companhia junto) é quase nula. A Pri-
me Fraction exige um mínimo de 1.000h 
em comando em cada modelo, núme-
ro quase impossível de ser alcançado se 
você não for um profissional da área.  
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Os pacotes de propriedade compartilhada 
podem unir a versatilidade de um veículo com  

disponibilidade e orçamento mais baixo.
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A frota é geralmente renovada a cada 
cinco anos, média que vem do hábito 
do próprio mercado. Avião e helicóptero, 
basicamente, respondem por 70% dos 
negócios, os barcos 20% e carros 10%. 
O plano da Prime Fraction é administrar 
uma frota de 50 aeronaves em cinco anos, 
sempre com uma estimativa de 60% de 
asa fixa e 40% de helicópteros. E, segundo 
Marcus, a tendência é espalhar mais bases 
ao redor do país sendo que deve vir um 

novo braço da empresa que vai oferecer 
planos de cotas para imóveis. Tudo dentro 
de um certo pragmatismo, sem achismos, 
e mantendo a lição de casa básica de con-
vencer o novo cliente de cotas que o seu 
maior bem nessa proposta será a tranqui-
lidade e a falta de preocupação na hora 
do seu usufruto. g

Prime Fraction Club
www.primefractionclub.com.br

ondeAChAr 
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a perfeição em cada detalhe.
este é o nosso desafio.

para que a experiência de voar seja completa, é preciso estar 
atento a cada detalhe. a líder, maior empresa de aviação 
executiva da américa latina, sabe bem o quanto isso é importante.

n manutenção de aeronaves
n atendimento aeroportuário
n representação de aeronaves beechcraft e jatos bombardier
n fretamento e gerenciamento de aeronaves
n operação de helicópteros no transporte offshore
n corretagem  de seguros aeronáuticos
n treinamento de pilotos e mecânicos

uma empresa única. e ao mesmo tempo, múltipla.
porque voar é da nossa natureza.

descubra mais sobre a líder
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Se a Labace pode ser considerada 
uma das principais feiras da aviação 
executiva – alguns números mostram 
que é a segunda do planeta – depois 
que as portas da NBAA se abriram na 
segunda quinzena de outubro, um 
certo abismo foi detectado na qua-
lidade do que foi apresentado numa 
feira e outra. Os expositores eram relati-
vamente os mesmos, mas, é nítido o grau 
de importância da feira americana base-
ado no que foi mostrado na edição de 
2013. Dois meses separaram os dois even-
tos mas quanta diferença existe quando 
são checadas as novidades apresentadas 

em uma e outra. De cara a Dassault re-
servou para Las Vegas a apresentação do 
Falcon 5X. O jato francês de longo alcance 
foi projetado para cumprir etapas de até 
5.200nm (9.630km) com oito passageiros  
a bordo, mantendo uma velocidade de 
mach 0.80. Nas contas da Dassault o 5X 
consegue nessas especificações fazer 
voos sem escala entre São Paulo e Chi-
cago, Nova Iorque e Moscou, Londres 
e Miami. Ele é bimotor, impulsionado 
por duas turbinas Snecma Silvercrest de 
11.450lbs de empuxo. É o primeiro mode-
lo, em décadas, de jato executivo francês 
que usa turbinas igualmente francesas. 
No material da fábrica ele deve ter con-
sumo de combustível cerca de 50% mais 
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eficiente que os seus concorrentes dire-
tos. Um Gulfstream G450, por exemplo, 
faz etapas de 4.450nm a uma velocidade 
de mach 0.77, mas tem cabine de pas-
sageiros ligeiramente maior em compri-
mento (12,29m contra 11,80m do 5X) mas 
é mais estreita, com 2,24m contra 2,58m 
do novo produto. O 5X entrega 1,98m de 
pé direito de cabine, 10cm a mais que o 
G450 ou que o Falcon 7X. Conforto de 
sobra para os até 16 passageiros que po-
dem ser acomodados nesse Falcon de 
US$ 45 milhões. Esses verão que as 28 ja-
nelas serão maiores que as encontradas 
em outros modelos da mesma marca. 
Outro item de conforto será a altitude 
de cabine. O Falcon 5X vai trabalhar com 

uma altitude de cabine de 3.900pés en-
quanto estiver voando a 41.000 pés. O 
avião vai operar em pistas de 1.600m e a 
velocidade de aproximação é de 105nós, 
sendo que ele poderá pousar com até 
95% do peso máximo de decolagem. 
Para os pilotos o painel vai abrigar uma 
suíte de aviônicos EASy de nova geração 
com novo FMS e dois Eletronic Flight 
Bags integrados. Ambos poderão contar 
com sistema de HUD – Head Up Display 
da Elbit capazes de fornecer imagens em 
infra vermelho e de visão sintética do ex-
terior. O radar meteorológico Honeywell 
RDR 4000 pode fornecer dados com al-
cance de até 320nm. O avião terá coman-
dos de voo Fly-By-Wire e para otimizar 
a performance ele será equipado com 
flaperons. Será o primeiro jato executivo 
a ter esse recurso. Os flaperons podem 
ser usados tanto como flapes ou como 
ailerons – uma herança do segmento mi-
litar no qual a Dassault tem forte tradição 
–permitindo uma maior finesse no co-
mando de rolagem facilitando as opera-
ções em aeroportos com circuito de trá-
fego mais apertado ou com rampas de 
aproximação mais íngremes. Os ailerons 
por sua vez, poderão ser usados como 
freios aerodinâmicos, caso seja neces-
sário. A expectativa do primeiro voo do 
5X está para a primeira metade de 2015 
e a certificação estimada para o final de 
2016. A rival Gulfstream não mostrou mo-
delos novos, mas, sim números novos. 

A principal novidade veio com 
sotaque francês. O novo Falcon quer 
estabelecer novos padrões a serem 
adotados na sua categoria.
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Pouco antes da NBAA abrir eles soltaram 
um comunicado dizendo que um G650 
havia completado um voo ao redor do 
mundo, estabelecendo um novo recor-
de de tempo. O voo foi feito em sentido 
leste para o oeste partindo e chegando 
do aeroporto de San Diego, consumin-
do 41h07m e mantendo uma média de  
915km/h. Foram quatro etapas de cerca 
de 10horas cada passando por Guam, 
Dubai e Cabo Verde. No total foram per-
corridos 37.614km e cinco pilotos se re-
vezaram no comando da aeronave. Em 
terra, a equipe de apoio e planejamento 
dessa quebra de recorde somou 30 fun-
cionários da Gulfstream. O recorde está 
registrado na categoria C-1 que abriga 
aeronaves com peso de decolagem en-
tre 35 e 45 toneladas. A Embraer foi outra 
que reservou novidades para a NBAA. 
O Lineage 1000E é basicamente o mes-
mo que foi apresentado em São Paulo,  

mas possui algumas janelas a menos e o 
novo interior, mais leve, possibilitou um 
ganho no alcance do maior jato executi-
vo da Embraer. Agora com oito passagei-
ros ele chega a fazer etapas de 8.519km 
(4.600nm). Também foi mostrado o novo 
padrão de pintura. O grande anúncio foi 
o da compra de um Legacy 500 pelo ator 
Jackie Chan, que já tem um Legacy 650 
e trabalha como embaixador da marca, 
principalmente no mercado chinês. Na 
NBAA a Bombardier jogou os holofotes 
para o Learjet 85. Prometeram que o 
avião, cujo primeiro exemplar constru-
ído fora mostrado pouco tempo antes, 
deverá voar até o final deste ano e as 
entregas serão feitas a partir do segundo 
semestre de 2014. Agenda apertada para 
um avião de construção inédita – mate-
rial composto – na Bombardier. Na feira 
eles também anunciaram a confirmação 
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da venda de 30 Learjet 85 para a FlexJet. 
Estes estavam sob a condição de opção 
de compra dentro de um pacote de 245 
jatos Bombardier encomendados em 
setembro pela FlexJet. Com isso a frota 
deste modelo na empresa de proprieda-
de compartilhada chega a 60 unidades, 
um negócio de US$ 1,2 bilhão. Outra que 
anunciou um grande negócio foi a Nex-
tant. Ao que parece o programa deles de 
revitalizar o Hawker 400A começa a des-
lanchar. Eles fecharam o contrato para a 
conversão de 50 aeronaves da Travel Ma-
nagement Company. No pacote estão in-
cluídas a instalação de turbinas Williams 
FJ44-3AP, atualizações no painel Collins 
Pro-Line 21 e modernização de interior. 
A Nextant também anunciou outro pro-
grama de revitalização, desta vez para 
a família King Air. A primeira proposta 
será para o C90 com a troca dos moto-
res PT6 pelos GE H80 (ex-Walter M601), 
a instalação de painel Garmin G1000 e a 
reformulação da cabine de passageiros. É 
algo semelhante ao que a Blackhawk faz 
há alguns anos. Para o Brasil, a novidade 
da Blackhawk foi a homologação pela 
ANAC do Cessna Caravan 208B de fusela-
gem curta, modificada por eles. Turbina 
PT6A-42 de xxxshp no nariz, novo capo 
de motor, hélices diferentes, desempe-

A Bombardier promete a 
entrega do Learjet 85 em prazo 
recorde. Para a Gulfstream (topo 
à esquerda), recorde significou 
dar a volta ao mundo em menos 
tempo, 41 horas de voo.
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nho superlativo. Modificação típica para 
quem precisa de mais potência para ope-
rar em campos restritos. Nesta edição da 
NBAA houve a chance de ver como será 
a cabine do Pilatus PC-24, primeiro jato da 
fabricante suíça que tem a proposta não 
tanto de concorrer com um Learjet mas, 
sim, ser uma opção a jato de um Pilatus 
PC-12 (ou um King Air) podendo inclusive 
operar em pistas de terra. O PC-24, inclusi-
ve, manteve a grande porta de carga que 
o irmão monoturboélice possui. Durante 
a feira a Pilatus anunciou que a Synerjet  

Muita gente de olho na Beechcraft, 
tanto para saber dos novos 
modelos quanto para saber onde 
vai a empresa. Os americanos 
puderam ver o mock-up da 
fuselagem do PC-24 e saber quais 
são as vantagens da grande porta 
de carga do novo modelo suiço.

será a representante do modelo nas 
Américas Central e do Sul. Na Beechcraft, 
a conversa era outra. Todo mundo que-
rendo saber o que a empresa vai fazer 
com a finada linha de jatos. Sabe-se que 
existem negociações sendo feitas. O CEO 
Bill Boisture disse na coletiva de impren-
sa que espera concluir algo até o final do 
ano. E nada de apresentar os novos pro-
jetos de aeronaves leves e monoturbo-
élices. Enquanto isso eles vão vendendo 
– e bem – os turboélices King Air. A NBAA 
fechou então as portas contabilizando a 
presença de 25.425 visitantes e exposi-
tores de 90 nações.  Contudo, mais que 
esses números, a feira pode ser um re-
trato de um mercado atualmente meio 
estagnado, mas, que pode estar prestes a 
ver dias melhores. Não tanto quanto nos 
momentos pré-crise financeira de 2008, 
porém, melhores do que foram todos es-
ses anos até agora. g
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Na primeira olhada chega a ser curio-
so. Se vistos em uma foto daria pra 
acreditar que a imagem passou por 
um retoque de photoshop, tão pare-
cidos são. André Skaf e Fernando de 
Augusto Botelho parecem versões re-
juvenescidas de seus pais, Paulo Skaf 
(Fiesp) e Fernando de Arruda Botelho 
(Camargo Corrêa), respectivamente. 
dos trejeitos ao porte físico nada é mera 
semelhança. os dois convivem nos mes-
mos círculos sociais e há dois anos resolve-
ram se juntar para lançar um empreendi-
mento em forma de aeroporto. Naquela 
época nem sabiam em qual setor da avia-
ção poderiam focar o negócio. se ele seria 
voltado para a carga aérea, comercial ou 
executiva. venceu a executiva pelo evi-
dente gargalo que esse segmento vive nos 
dias de hoje, principalmente no atendi-

mento aos voos internacionais. o projeto 
tem pista de 1.850x30m, que pode ser pro-
longada para 2.200m. segundo a dupla, 
tudo está sendo feito conforme a necessi-
dade aeroportuária, então, como a metra-
gem inicial já atende grande parte da avia-
ção executiva que opera no Brasil, os 
empreendedores esperam fazer os investi-
mentos ou ampliações paulatinamente. 
mas, de cara, eles desejam conseguir a li-
beração para torná-lo internacional. o po-
tencial de projeto, pelo menos nos primei-
ros 15 anos, é ter disponíveis 200-220 mil 
metros para serem utilizados e um tráfego 
aéreo de 156 mil pousos e decolagens por 
ano. os clientes serão operadores de han-
gares, mas, talvez 10 espaços para hanga-
res com no máximo 5.000m2 sejam dedi-
cados a empresas que queiram colocar lá a 
sua frota corporativa. a Harpia, empresa 
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Jundiaí ou Sorocaba. A intenção é oferecer 
um combustível mais barato que Congo-
nhas, talvez possível pelo fato de a logísti-
ca de abastecimento ser mais simples, sem 
a necessidade de caminhão entrar na cida-
de. O local não tem elevações restritivas 
no entorno. Procedimentos RNAV já foram 
aprovados e os estudos só não incluíram a 
instalação de ILS pelo fato de o investi-
mento ser alto demais e pela expectativa 
do procedimento RNAV se tornar tão pre-
ciso quanto o ILS em cinco ou dez anos. 

formada para desenvolver o empreendi-
mento, mira o exemplo do aeroporto de 
Teteboro em Nova York e pensa em ofere-
cer uma base de fácil acesso. Do bairro do 
Itaim Bibi ele estará a 17km em linha reta. 
De Congonhas dá 19km. De carro a pessoa 
vai percorrer de 28 a 32km, dependendo 
do roteiro. De Congonhas ou da Av. Paulis-
ta, indo de helicóptero, são escassos cinco 
minutos de voo. Isso possibilita ao empre-
sário deixar as duas máquinas no mesmo 
lugar e fazer o bom uso combinado delas. 

Quando anunciado que fora autorizado 
pela Secretaria de Aviação Civil, o projeto 
recebeu muitas críticas de ambientalistas 
por estar localizado em área de manancial. 
Mauro Scarpinatti é membro da ONG Es-
paço de Formação Assessoria e Documen-
tação que faz parte do Movimento Aero-
porto Parelheiros Não! e que luta contra a 
instalação do empreendimento. A alega-
ção é que a área do aeroporto é colado à 
cabeceira da represa da Guarapiranga, do 
Parque da Várzea do Embu Guaçu, é próxi-
mo ao Parque Natural Municipal Jacegua-
va e dentro de rotas de aves migratórias. O 
lugar, segundo Mauro, também é várzea 
do Rio Embu Guaçu, maior formador da 
represa que abastece 4 milhões de pesso-
as. Quando a dupla de empresários estava 
fazendo os estudos para saber se pode-
riam ser um aeródromo, eles também fo-

O helicóptero por aerovia leva 20 minutos 
para ir de São Paulo a Jundiaí, uma das atu-
ais opções para a aviação executiva da ca-
pital paulista. Um bate e volta que beira os 
R$ 4 mil se feito num Agusta Power. Uma 
das preocupações é mostrar que o novo 
aeroporto não vai nascer executivo e de-
pois se transformar em comercial. Um Cir-
rus poderá operar lá, segundo a Harpia, e a 
tabela de uso será de 5 a 15% abaixo do 
que a Infraero possa cobrar seja qual for a 
categoria da aeronave. Claro, a vocação 
deve recair no uso de aeronaves maiores, 
mesmo porque se uma empresa de han-
garagem se estabelecer por lá, vai querer 
trabalhar com modelos maiores que tra-
zem maior rentabilidade ao negócio. O 
custo do metro quadrado deve ser manti-
do mais barato que Congonhas e Campo 
de Marte e cerca de 15% mais caro que 
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Nas imagens de satélite é possível 
comparar a área onde está sendo 
proposto o novo aeroporto. Polêmica 
ambiental versus a alternativa ao 
aeroporto de Congonhas (pg. ao lado) 
para a aviação executiva.

ram atrás de questões ambientais. Fizeram 
um EIA/RIMA (Estudo e Relatório de Im-
pacto Ambiental) e segundo a Harpia, as 
críticas foram feitas sem as pessoas sabe-
rem onde era a área do empreendimento, 
o que Mauro discorda. Contra os argumen-
tos de que o novo aeroporto acabaria com 
56 veios de água, vá invadir terra indígena 
ou desmatará mata atlântica, a empresa 
afirma que o terreno hoje é ocupado por 
uma fazenda de eucaliptos e que haverá 
um programa de reflorestamento coorde-

nado pela Ecofuturo para fazer um parque 
com gestão da própria empresa e acesso 
público. Na área existem oito veios d’água 
e nenhum será alterado. O sítio aeroportu-
ário usará apenas 15% da área. O parque 
será um anel de proteção. E não será inves-
tido muito na infraestrutura viária e de 
transporte público do entorno. A aviação 
executiva deve provocar o trânsito de 50 
usuários por hora, cerca de 30 carros. Isso 
contando os clientes que vão circular che-
gando e saindo do aeroporto. Melhorar a 
parte de transporte público para quem vai 
trabalhar lá não seria um grande proble-
ma. Mauro Scarpinatti teme que os resídu-
os do cotidiano do aeroporto possam con-
taminar todo o solo do local. Os 
investidores dizem que houve um atraso 
para o começo das obras por conta do in-
deferimento da Prefeitura, provocado por 

conflito de lei. Recentemente foi aprovado 
um novo regulamento para aeródromos e 
helipontos na cidade de São Paulo e isso 
liberaria a construção do aeroporto. Por 
outro lado, há o novo plano diretor da cida-
de, com pontos conflitantes. A questão 
está sendo avaliada pela Secretaria de Ne-
gócios Jurídicos. Existia a perspectiva de 
abri-lo para a Copa, mas, os processos buro-
cráticos provocaram uns seis meses de 
atraso para o começo das obras. Curiosa-
mente, apesar das notícias veiculadas na 
mídia geral, o projeto do aeroporto não fi-
cou travado por questões ambientais pois 
esta ainda não foi avaliada. Segundo Mau-
ro, tudo está nas mãos da Cetesb, que ain-
da não deu o seu parecer. Pelas estimativas 
da Harpia, isso deve ocorrer em abril de 
2014. O aeroporto estaria operacional em 
10 ou 12 meses depois. De terraplanagem e 
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André Skaf (esq.) e Fernando de 
Augusto Botelho apostam num 
aeroporto privado para desafogar o 
tráfego aéreo da aviação geral no 
entorno de São Paulo.

tem agora e que podem se concretizar em 
um ou dois anos, tirar a disponibilidade de 
Marte nesse momento seria imprudente. 
Os números de mercado estão prevendo a 
duplicação de frota em dez anos, o que vai 
fazer essa aviação precisar do dobro em in-
fraestrutura. As atuais alternativas, como o 
aeroporto de Sorocaba, tem visto a cons-
trução de novos e maiores hangares para 
atender a demanda, mas talvez não sejam 
suficientes. A Harpia aposta na teoria de 
que o aumento de números de aeroportos 
não pode ser encarado só como fator para 
gerar mais vendas de aeronaves e sim 
como fator que ajudaria no crescimento 
dos negócios. Segundo eles, quanto mais 
tiver, melhor será. g

pista serão seis meses. Subir hangar, 4 me-
ses. Como a pretensão é gerar 2.000 empre-
gos diretos e mais 6 mil indiretos, a maior 
parte de nível mais qualificado, existe, na 
visão da Harpia, a possibilidade de elevar o 
IDH da Região, que é o pior da cidade de 
São Paulo (0,747 com renda per capita mé-
dia de R$ 602,71 ao mês) com muitos traba-
lhadores levando duas horas para chegar 
ao seus empregos, já que não há a oferta 
de trabalho perto de suas casas. Essa situa-
ção é questionada pelo movimento con-
trário a construção do aeroporto que de-
fende que outras cadeias produtivas 
possam ser mais indicadas para a Região. 
Eles defendem que o turismo ecológico 
possa ser uma alternativa, como também 
instalação de empresas como a de call cen-
ter ou de desenvolvimento de software.  

O movimento também alerta que o ae-
roporto possa ser a ponta de uma es-
peculação imobiliária, já que segundo 
eles, existem propagandas de novos 
empreendimentos citando o aeroporto 
como uma das vantagens do local. Essa 
especulação poderia também expulsar 
o morador de baixa renda para outras 
Regiões mais adiante, prejudicando 
ainda mais o meio ambiente. Indepen-
dente dessa discussão se o aeroporto 
será ou não prejudicial ao meio am-
biente, existe uma carência eminente 
de um novo aeroporto nos arredores 
de São Paulo ainda mais se o prefeito 
paulistano levar adiante a ideia de tirar a 
aviação de asa fixa do Campo de Marte. 
E um alerta está aceso, pois, apesar dos 
projetos de novos aeroportos que exis-
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Barro, grama, cascalho ----- nenhum problema.
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A Synergy Group Company

A Pilatus é reconhecida por desenvolver aviões com excelentes performances em pistas curtas, 

mesmo naquelas não pavimentadas. O PC-24 pode acessar cerca de 21.000 pistas – o dobro 

de aeroportos em todo o mundo que o seu concorrente mais próximo. Isto 

significa que você pode voar até muito mais perto de seu destino final do 

que qualquer outro jato.

Para mais informações sobre esta ou outras incríveis aeronaves da 

Fabricante Suíça Pilatus entre em contato com a SynerJet, distribuidor 

exclusivo para toda a América Latina.
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FROTA DEaluguel

Símbolo de sucesso de quem já chegou 
lá, um veículo definido como premium é 
a cara de um executivo. E é isso que se es-
pera dele, que chegue numa reunião a bordo 
de um veículo compatível com a sua imagem. 
Agora, convenhamos, se a empresa preza por 
isso, nada mais certo que ofereça o melhor car-
ro para a locomoção, evitando que ele tenha 
que se utilizar de um bem próprio. Entretanto, 
empatar dinheiro num ativo desses não é exa-
tamente o melhor negócio ou, não deve ser a 
prioridade de gastos da maioria das empresas. 
A alternativa está sendo proposta pela Eurobi-
ke Fleet Services, uma locadora exclusiva de 
veículos premium feita sobre a base de uma 
empresa que lida com esse mercado há 12 
anos. A Eurobike tem 10% das vendas desse co-
mércio, com 30 lojas representando 8 marcas 
distintas. O novo negócio do grupo, somente 
oferecido para pessoa jurídica, oferece serviços 
que vão além do simples aluguel de veículos. 
Como foi apresentado pelo executivo da nova 

divisão do grupo, André Ricardo da Silva, ela 
é, inclusive, uma gerenciadora de frota, pois, a 
manutenção fica sempre sob responsabilidade 
da Eurobike. Como os carros são monitorados 
diariamente, é possível saber remotamente a 
média de uso e, consequentemente, prever 
quando a próxima revisão estará para aconte-
cer. Na época certa um funcionário da Eurobi-
ke pode entrar em contato para agendar a ida 
e o retorno do veículo para a manutenção. O 
cliente pode, opcionalmente, contratar o ser-
viço que fará os traslados de e para a oficina, 
como também utilizar uma unidade reserva 
no período de manutenção. O monitoramen-
to à distância, feito por meio de um chip, tam-
bém serve como dispositivo de segurança. 
Como ele acusa picos de força G, pode alertar 
a central da Eurobike sobre uma possível situ-
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Escolha a sua frota. Pode ser com a 
sua cor preferida ou com o modelo que 
mais se adeque ao seu cotidiano. Pense 
que tudo isso possa ser mais prático e 
acessível que imagina.
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mercado

Henning Dornbusch, novo CEO 
da Eurobike, quer mostrar que 
a novidade de alugar veículos 
premium possa ser uma nova 

tendência de mercado.
Eurobike Fleet Services

www.eurobikefs.com.br

ONDEACHAR 
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vel deduzir encargos tributários de até 
34% em relação ao Imposto de Renda 
e até 9,25% em relação ao PIS e Cofins. 
A Eurobike vai iniciar os serviços a partir 
da cidade de São Paulo, mas, conforme 
dito por Henning Dornbusch, CEO da 
Eurobike, os planos são de expansão 
no mínimo por onde a empresa possui 
lojas. Mas é claro que todo o sistema 
precisa de um apoio forte de pós ven-
da. No site do serviço as frotas disponí-
veis, por enquanto, são de Audi, BMW, 
Jaguar, Land Rover e Mini e é necessá-
rio ter sempre um ponto autorizado de 
manutenção por perto. Em São Paulo, 
curiosamente, não existe uma revenda 
Land Rover da Eurobike. Nessa praça 
as manutenções serão feitas por par-
ceiros, o que também pode acontecer 

em outros lugares. E se o caro leitor for 
mais atento, vai ver que o grupo repre-
senta a Triumph e a divisão de motos 
da BMW. Se isso significa que mais para 
frente será possível fazer uma locação 
de uma motocicleta, a questão ainda 
está em estudo. Segundo Dornbusch, 
a princípio não existe a demanda, mas, 
uma situação que pode acontecer é 
de a empresa oferecer uma motocicle-
ta em regime de locação enquanto a 
moto oficial do cliente estiver em ma-
nutenção. 

ação de risco que vai desde uma simples 
passada num buraco até algo mais grave, 
como uma colisão. Em qualquer dos casos 
será acionado todo um sistema para tentar 
contatar o cliente e saber se ele está bem. 
Esse esquema de locação acaba sendo 
mais prático – se não vantajoso – para as 
empresas. Lidar com fatores como depre-
ciação do ativo pode tomar tempo. Pelas 
contas da Eurobike, com  uma frota aluga-
da, a empresa pode num prazo de 24 a 36 
meses, contabilizar uma economia de 18 
a 40% (dependendo se a empresa é lucro 
presumido ou real) ao ano, se fizer uma 
comparação ao cenário de compra do ati-
vo. Se optar por leasing financeiro (outro 
produto da casa), nas mesmas condições, 
esses números variam de 7 a 24%.  É possí-
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moda

Moda, candomblé, praia, biquínis, 
mulher brasileira, samba, magia, 
poder e uma história de uma mu-
lher. Esse mundo foi concentrado no 
livro Joia do fotógrafo Renê de Paula 
que escreveu um verdadeiro conto há 
12 anos e agora o transformou em ima-
gens. Tinha até um título, Papeizinhos 
Perecíveis de Loretta Guérda. Virou Joia 
nessa construção fotográfica, orgânica e 
arte pura. Como um bom filme, não se 
deve contar o que acontece, mas só para 
dar gosto, a história é corriqueira, você já 
a viu antes no jornal, ao seu lado, na es-
quina. Veja o que os seus olhos podem 
interpretar dessa mistura que o fotografo 
fez. Foto como arte não se explica.
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Fotos: Renê de Paula
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O fotógrafo Renê de Paula teve apoio da 
Leica, da gráfica Stilgraf e de uma boa 
quantidade de parceiros (a Angel Equi-
pamentos Fotográficos também está na 
lista de quem comprou a ideia). Modelos 
top como a Emmanuella de Paula reser-
varam um espaço na sua agenda para dar 
a cor da personagem retratada na forma 
de diversas mulheres. Mulher brasileira 
não é única. 

Renê de Paula
renedepaula@ig.com.br

Preço sugerido: R$ 270,00

ondeAchAR 
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Várias viagens sozinho fazendo pesquisa 
de locação, dois anos de produção, ad-
ministrar a equipe e contar com os par-
ceiros. Uma epopeia finalizada em 3.500 
exemplares de um verdadeiro monolito 
gráfico. Uma peça para ficar horas olhan-
do, reparando na definição e imagem e 
acredite, com o mínimo uso de recursos 
como o photoshop e tratamento de ima-
gens. Uma surpresa para uma geração 
que teve acesso mais fácil aos recursos 
tecnológicos, mas que perdeu ou não 
formatou a mão, o olho e a técnica, a es-
sência da fotografia. Que é simplesmente 
entender a imagem.
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de UMA NOVA
O PULSAR 

geRAçãO

Toda criança bem que quis. Alô, Dick 
Tracy, agora você pode ter um de ver-
dade. Smart Watch é o nome da coisa 
que está na moda. Trata-se de um reló-
gio que é uma extensão do celular, com 
quase todos os recursos que esse apare-
lho tem de recheio e que hoje está, lite-
ralmente, ao alcance das suas mãos. É um 
dispositivo, a priori, supérfluo, afinal, ele 
ainda não é independente. Não trabalha 
sozinho, precisa estar conectado a um ce-
lular. A diversão está na possibilidade de 
checar mensagens recebidas ou até en-
viar dados por meio de um instrumento 
no seu pulso. Um verdadeiro objeto de 
desejo para quem não consegue viver 
sem essas modernidades tecnológicas. 
O piloto Kerlington de Freitas é um des-
ses casos. Viu o seu Samsung Gear numa 
viagem ao exterior. Não adiantou nada o 
vendedor da loja lhe alertar que o sistema 
não funcionaria no Brasil. Comprou e trou-
xe. Depois de tirar a novidade da caixa, fu-
çou na internet e encontrou um modo de 
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Bem à mão para nunca, 
 ou sempre, perder a atenção

desbloquear o aparelho para uso no país. 
Agora, mostra para todos. É uma proposta 
interessante. Se você acha que o seu tele-
fone já ficou grande o bastante para tor-
nar difícil o manuseio, com o smartwatch 
existe a possibilidade de deixá-lo numa 
bolsa ou mesmo na sua mesa e fazer o 
acesso remotamente. No Samsung o raio 
de ação é de cerca de 10m, mas, pode va-
riar para um pouco mais. Ele trabalha com 
sistema Android, o armazenamento é de 4 
Gb e memória de 512Mbytes e é compa-
tível com o Galaxy S3, Note e S4, além do 
tablete Note 10.1. E porquê ele não é com-
pleto? Bem, você não vai conseguir ver 
toda a página do Facebook, por exemplo. 
Mas a coisa já capta imagens. Tem uma 
câmera acoplada na pulseira, o que não 
é grande coisa, mas funciona, e as ima-
gens são transferidas imediatamente para 
o celular. Entre outras funções é possível 

checar agenda, lista de telefones, previsão 
meteorológica, verificar a temperatura 
ambiente, ver mensagens e, sim, você vai 
dar uma de espião falando com esse dis-
positivo no pulso além do óbvio, que é ver 
as horas. O formato do Gear está alinhado 
a outros modelos de relógios inteligentes 
que vão chegar ao mercado, como o Sony 
SmartWatch 2, ou seja, é quadrado. Quem 
gosta de relógio redondo vai torcer um 
pouco o nariz, mas, a estética não é ruim. 
Não tem aquela cara de coisa adaptada. 
Quem tem mais de quarenta anos deve 
se lembrar de uns relógios digitais com 
números enormes que quase ocupavam 
todo o antebraço. Os novos modelos es-
tão longe dessa cafonice. E o mercado 
se prepara para uma verdadeira invasão 
desses instrumentos. Se hoje as opções 
recaem no Gear (R$ 1.299,00) ou no Smar-
twatch (que no final de 2013 deve sair por 
R$ 1.000,00) — a Motorola teve o seu Mo-
toactv, lançado em 2011, mas que não foi 
para frente — Apple e Google não devem 

ficar de fora. A boataria é intensa já que di-
zem que o modelo do Google, que ainda 
não possui nome, pode ter interface com 
o Google Glass. Em paralelo a esses a Gar-
min oferece o D2, um relógio de desenho 
redondo que se diferencia por fornecer 
dados para a boa navegação aérea. Com 
ele, que antes de tudo é um GPS, é pos-
sível ver altitudes (ajustável barometrica-
mente), checar dados de aeroportos nas 
proximidades, ver a rota que está voando 
em um mapa dinâmico. Também dá pra 
selecionar novos pontos na rota escolhi-
da e há o alerta de passagem por cada 
um deles. Quem possui distúrbio do dé-
ficit de atenção vai ter com o que passar 
o tempo. g
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Reservas e informações: 
Tel.: (35) 3438 1121 / 3438 1635 - www.wiesbaden.com.br
Rua Bem Te Vi, 459 – Monte Verde – MG

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

O DESTINO DA SUA VIDA
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nós dois
aqui entre
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na estética há clara diferença, 
 mas olhando bem, quanta semelhança.
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Essa é para você conferir na loja. Duas 
opções bem próximas em termos de 
estilo, tamanho e desempenho. Para 
completar, ambas da mesma marca. 
São dois Citroën, o novo C4 Lounge em 
sua versão Exclusive Turbo THP 165 Auto6 
e o DS4. É racha dos bons. Ambos estão 
equipados com a mesma motorização, 
um quatro cilindros 1.598cc turbo com 
165hp e torque máximo de 24,5 kgf.m já 
aos 1.400rpm. O câmbio automático, tam-
bém igual para ambos, tem seis velocida-
des com modo esportivo e para uso em 

pisos escorregadios (quando aplicado, 
o câmbio inicia os trabalhos em terceira 
marcha). O conjunto de suspensão tam-
bém tem a mesma geometria, sendo que 
o do C4, um sedã, tem uma calibração 
adequada para aguentar o peso maior. 
Mas enfim, a plataforma é a mesma. Só 
que a proposta de cada um possui al-
guns degraus de diferença, sendo que 
um deles é o preço. O C4 Lounge Exclu-
sive tem preço de tabela de R$ 82.980,00, 
o DS4 sai por R$ 99.990,00, uma diferença 
e tanto que a Citroën justifica pelo perfil 
do segundo. Esse hatch faz parte de uma 
linhagem mais exclusiva da marca. A grife 
DS foi retomada há pouco e por aqui o 
cliente brasileiro tem quase toda a famí-
lia à disposição. O DS4, irmão do meio, 
foi apresentado em fevereiro de 2013 e 
sempre quis chamar a atenção pela ex-
clusividade. Só que com a chegada do C4 
Lounge, alguns argumentos se tornaram 
um tanto frágeis. Em vários pontos o C4 
Lounge oferece itens que deveriam estar 
presentes no DS4. A lista é extensa. Se 
ambos tem sensores de estacionamen-
to na frente e atrás, só o C4 tem câmera 

Com mais semelhanças do que 
diferenças, a escolha sobre estes dois 
Citroën é difícil. Um não entrega mais 

que o outro nem levando em conta só o 
custo-benefício.
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de ré. O sedã tem chave presencial, com 
partida num botão à lá Porsche, na parte 
esquerda do painel, o outro não. O irmão 
mais novo tem teto solar, o DS4 oferece um 
parabrisas panorâmico, com sistema que 
desloca o para sol, semelhante ao que se 
encontra no C3. Se ambos tem um painel 
e console idênticos, algumas das funções 
do computador de bordo são visualizadas 
na tela central de 7” (C4)  ou na microtela 
no centro do velocímetro (DS4). Ambos 
tem GPS. O C4 e o DS4 possuem uma lista 
de memórias de limites de velocidade que 
podem ser selecionadas mais diretamente. 
Em compensação, o DS4 tem um sistema – 
acionado no volante - que indica se a vaga 
onde você pretende estacionar é grande 
o suficiente. Só não estaciona para você. 
O DS4 também tem melhor acabamento. 
O couro do banco, que pode ser bicolor, 
é de melhor qualidade e tem mais deta-
lhes. Os bancos dianteiros tem sistema de 
massageador lombar. O couro usado no 
revestimento do volante também propor-
ciona uma sensação tátil melhor. E a parte 
externa no painel é mais bacana, apesar de 
ser ainda de material plástico flexível. Há 

uma profusão de logos DS no habitáculo, 
lá estão eles desde a soleira até a textura 
do forro das portas. Os pedais no DS4 tem 
acabamento em alumínio evocando maior 
esportividade. Ambos tem faróis de bi xe-
nônio autodirecionais, você gira o volante e 
eles viram junto (esse sistema não tem nos 
C4 mais simples com motor 2.0 flex) e siste-
ma de alarme de objetos nos pontos cegos. 
O que é ruim nos dois é a visualização dos 
instrumentos em condição de sol a pino. A 
transparência que está em frente aos mos-
tradores acabam refletindo a capa da colu-
na de direção, ofuscando as informações. 
Mesmo com a possibilidade de trocar as 
luzes de azul para branca e aumentar a in-
tensidade, fica difícil ver a quanto você está 
andando. Pode levar uma multa a 60km/h 
fácil. Segundo a assessoria não está previs-
ta nenhuma mudança, mas falando com 
gente de dentro da Citroën, você pode 
considerar isso como um talvez. Da mesma 
forma que o talvez possa ser o futuro sobre 
a instalação de uma câmera de ré no DS4. 
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Oficialmente não existe essa possibilidade. 
Outra pulga atrás da orelha. No centro con-
tagiros (à esquerda do painel) do C4 apare-
cia o símbolo do que seria um sistema de 
controle de distância para o carro que vai 
à frente. Estava lá, mas não funcionava. Se-
gundo a assessoria, tratava-se de uma não 
conformidade da unidade testada, que se-
ria uma pré-série. Pesquisando, essa função 
é disponível em versões lá de fora. Quem 
sabe um dia esteja disponível nos modelos 
brasileiros. Ao que parece deve ser fácil de 
disponibilizar. Andando, esses dois carros 
são muito parecidos, por mais esportiva 
que possa induzir a imagem do DS4, eles 
andam muito igual. O motor THP, desen-
volvido em conjunto coma BMW é muito 
elástico. O torque disponível em giros mui-
to baixos ajuda na agilidade. A princípio ia 
achar que o motor 1.6 seria pequeno para 
esses carros, principalmente para o C4, mas 
analisando ele possui 10hp a mais que 
o 2.0 do Honda Civic e 12hp a mais que 
o do Toyota Corolla. Nas acelerações de 
0-100km/h a diferença recai basicamente 
ao maior peso do sedã. Mas ambos fizeram 
essa marca por volta de 9,4-9,7s (nos dois 
casos com carro vazio, mas temperatura 

Os dois modelos chamam atenção, 
levando em conta o fator novidade e 
o estilo bem resolvido. Em termos de 

performance, o C4 se ajusta melhor na 
sua categoria do que o DS4.

externa em torno de 32ºC e numa altitude 
de 600m). As acelerações e comportamen-
to dinâmico são extremamente semelhan-
tes. Com o porta malas cheio, o C4 pode 
lhe transmitir uma sensação de querer sair 
mais de traseira, o que é natural. O DS4 é 
um pouco mais ruidoso por estar calçado 
em rodas de 18” enquanto que o C4 tem 
rodas aro 17”. No modo geral, o C4 Loun-
ge pareceu um milésimo mais confortável. 
Para os passageiros de trás as vantagens 
no C4 são óbvias, eles possuem saídas de 
ar condicionado, os vidros abrem (no DS4 
não, apesar de ter 4 portas) e o entre-eixos 
do C4, de 2,71m é superior aos 2,612 ofere-
cidos no DS4. Mas você vai me dizer que o 
estilo do DS4, um pouco até parecido com 
a fórmula usada pela BMW no X6, misturan-
do toques de SUV com hatch ou coupé, é 
que faz a diferença. O modo que embuti-
ram  as  maçanetas das portas traseiras me-
rece elogios. Realmente ele chama a aten-
ção. Até porque o número desses carros na 
rua sempre será menor que de C4. Desde 
março foram vendidos 600 DS4 no Brasil, 
número para não tirar o seu ar de exclu-
sividade. A diferença de preço pode estar 
aí, na sua exclusividade. Se bem que, entre 
os DS, este hatch é o que menos demostra 
uma diferença clara, o DS3 e DS5 são bem 
mais díspares do que se pode imaginar de 
um modelo da linha C da Citroën (se bem 
que ainda não saiu o C5 novo). O C4 tem a 
favor de si o cheiro da novidade. Sem dúvi-
das pelo preço cobrado, ele oferece tanto 
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quanto o Civic e Corolla ou até mais em ter-
mos de equipamentos. Só não tem a fama 
de inquebrável dos japoneses. O câmbio, 
com escalonamento igual para ambos os 
modelos, melhorou muito da antiga caixa 
de 4 marchas do C4 Pallas, auxiliou tam-
bém no consumo que na cidade chegou 
(em ambos os modelos) a médias que va-
riaram de 6,7 a 8,5km/l e na estrada baten-
do 12,4km/l andando na maciota. Talvez o 
DS4 tome o lugar do antigo C4 VTr, que 
era um modelo para amar ou odiar, devi-
do ao desenho de sua traseira chanfrada, 
mas com mais pitadas de sofisticação, en-
quanto que uma família que precisa de um 
espaço a mais de porta malas tenha uma 
tendência para o C4 Lounge. Decidir entre 
um e outro, é dúvida cruel, mas creio que 
se for considerar o custo benefício, o novo 
C4 Lounge leva um nariz de vantagem. g

Poucas são as diferenças que o condutor 
de ambos carros vai perceber olhando 
para os painéis (esq. C4 Lounge e DS4 
abaixo). E realmente, é um detalhe aqui e 
outro acolá, a base é a mesma. 
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Escute só essa, o vinil está de volta. 
E está com tudo e não está prosa. 
A diferença do som, melhor em vários 
aspectos com relação ao gélido som di-
gitalizado, mais o fetiche de toda a ope-
ração feita para fazer tocar a sua música 
preferida e, ainda, o legal de ver ilustra-
ções, textos, fotos, encartes num formato 
grande, sustenta a vida dessa mídia que 
quase morreu no Brasil. Culpa do CD, fácil 
de carregar, mais bacana e com melhor 
qualidade que as fitas cassetes. Tudo pio-
rou com a possibilidade de baixar o MP3. 
Entretanto, nesse mundo onde música vi-
rou um arquivo a ser baixado como qual-
quer outro - tanto faz ser uma mensagem 
dizendo que você não está no escritório 

ou um soneto – ter uma coleção de bo-
lachas de vinil tomando espaço em prate-
leiras pode soar retrógrado. Mas também 
pode ser bacana. Tem disco preto, tem 
outro que pode ser azul, tem transpa-
rente. Um possui capa dupla que abre e 
você não precisa ter olhos de lince para 
ler a letra impressa em tamanho minús-
culo. Sim, porque no encarte do CD fica 
limitado ao formato da caixinha. No LP, 
com 12” de diâmetro, a capa tem que ser 
feita em formato grande, 31x31cm. Escutar 
música virou evento, não uma coisa que 
está lá tocando em meio a churumelas. 
Em 2010 voltou a funcionar a Polysom, em-

presa que estava fechada desde 2007 por 
conta de uma crise própria e hoje, reativa-
da, é a única fábrica de LP e compactos na 
América Latina. A atual capacidade é de 
produzir 28 mil LPs e 12 mil compactos. E 
isso não é um negócio para saudosistas, 
há um embasamento técnico vivendo 
em cima de um alicerce de romantismo. 
Não é raro ver gravações novas, digitais, 
que recebem acabamento de um som 
de vinil. Isso significa a inserção artificial 
daqueles chiados e pipocas, comuns nos 
LPs. Porém fica parecendo aquelas águas 
artificialmente gaseificadas. Nada como 
uma original. Dos sulcos dos vinis sai um 

UMA VERDADEIRA EXPERIÊNCIA TÁTIL  
 E AUDITIVA QUE SOA COMO MÚSICA

TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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som mais claro. agudos são agudos e 
graves têm um corpo diferenciado. Por 
isso há uma quantidade de bons músi-
cos voltando sua atenção e lançando 
novos álbuns nesse formato. a Polysom 
tem também relançado alguns discos 
ícones, como o primeiro dos Secos & 
Molhados e, recentemente, um trio de 
álbuns do ronnie Von. há ainda a Banda 
Black rio, Maria rita, Fernanda Takai, Pit-
ty, Jorge, quando ele ainda era só Ben, e 
Erasmo carlos. Mistura fina, boa de ouvir, 
com coisas antigas e outras novas. Bem, 
mas ninguém é perfeito, tem também 
uma caixa com uma seleção do melhor 
de Los hermanos. No entanto, nesses 
quase 25 anos em que as pessoas foram 
abandonando o vinil para ouvir música 
digitalizada, a tecnologia estagnou. Os 
toca discos não ganharam refinos que 
poderiam melhorar ainda mais o resulta-
do final da audição daquela sua bolacha 
preferida, porém, há a possibilidade de 
ter a conexão com um amplificador de 
válvulas ou até com um muito bom, mo-
derno, com placas de circuito integrado 
e mais pequenas caixas de som cheias 
tecnologia ultra moderna que vão jogar 
no ar a mais pura reprodução. aí é só 
aumentar o som. Vale a pena ouvir essa 
novidade como se fosse a única. g
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Venha para outros ares!
Decole com sua família para os encantos 
e a magia de Furnas em Minas Gerais.

O Furnaspark Resort foi totalmente planejado para oferecer 
diversão e descanso combinando requinte e sofisticação junto 
aos encantos e a magia do Lago de Furnas, conhecido 
carinhosamente como o Mar de Minas.

É a opção ideal para você, sua família e amigos aproveitarem bons 
momentos.

S 20°32’10” - W 045°36’17”  
Altitude: 2.588 ft
Rod. Ar lindo de Melo, Km 11
Formiga, MG

AEROPORTO SWVW:

37 3329.2900
reservas@furnaspark.com.br
www.furnaspark.com.br

RESERVAS E INFORMAÇÕES: 

0

5

25

75

95

100



TEXTO: MARCIO JUMPEI 
FOTOS: DIVULGAÇÃO

ILUSTRAÇÃO: SOPHIA CHASSOT 

Imagine a situação. Você está voando 
quando percebe que um dos motores 
do seu bimotor não está bem. Mas 
maravilha, há uma pista bem ao seu 
alcance. Só que pouco antes do pouso 
você vê que carros entraram à sua frente, 
na pista salvadora. Mesmo com apenas 
um motor funcionando, você é obrigado 
a arremeter senão é batida na certa. Sem 
potência suficiente, ele não aguenta, e 
desesperadamente, cai segundos depois. 
Você está morto. Testemunhas que não 
quiseram identificar-se relataram que o 
Piper Seneca I de prefixo PT-KGK, caiu sob 
essas circunstâncias na Lagoa do Marine 
perto do aeroporto de Maricá matando 
duas pessoas, o piloto Adelmo Louzada 
de Souza e o juiz Carlos Alfredo Flores da 
Cunha, que estava tendo aulas de voo. 
Notícia grave, pois os veículos seriam do 
poder público e essa ação, segundo re-

latos de pessoas que trabalham no aero-
porto, vem acontecendo periodicamente 
e teria como objetivo impedir que aero-
naves utilizassem o aeroporto que é mu-
nicipal. Cerca de 15 minutos antes, uma 
outra aeronave também de instrução teve 
que arremeter, o piloto em matéria publi-
cada no G1, disse que dois carros estavam 
na interseção já quase dentro da pista e 
como ele não sabia das intenções daque-
les veículos, teve que fazer novo procedi-
mento. Depois de pousado viu que dois 
carros da Guarda Municipal de Maricá o 
seguiram até o local de estacionamento. 
O caso teria começado quando um avião 
de instrução caiu sobre algumas casas 
no centro da cidade matando o instrutor 
e ferindo o aluno no dia 11 de setembro. 
Washington Luiz Cardoso Siqueira, prefei-
to da cidade, determinou o decreto 171 
no mesmo dia, proibindo as operações de 
aeronaves, o que não pode ser feito pela 
prefeitura e sim por órgão da aeronáuti-
ca como o DECEA ou da ANAC. Equipes 
da Guarda Municipal foram deslocadas 
ao aeroporto para garantir essa proibi-
ção. Consultando a Anac, a assessoria de 

Entrada

Dez 
ônibus 
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imprensa do órgão disse, via email, que a 
prefeitura fez um pedido para a desapro-
priação comercial do aeródromo junto 
à SAC – Secretaria de Aviação Civil e isto 
está em processo de avaliação. No perfil 
do prefeito no Facebook, do dia 19 de 
setembro de 2013, ele postou que estava 
fechando o aeroporto para, segundo ele, 
frear bagunças e irregularidades que se 
perpetuavam há décadas. Para ele o ae-
roporto teria um destino mais nobre. Ao 
invés de consumir recursos públicos sem 
dar retorno de impostos, a proposta do 
prefeito era de fazer esse aeroporto como 
um polo de desenvolvimento ligado ao 
turismo e indústria do petróleo. O prefeito 
Washington Quaquá, como ele é conheci-
do na Região, teve mandato cassado em 
março de 2013 por ordem da juíza elei-
toral da 55ª ZE, Juliane Mosso Beyruth de 

OS FATOS QUE OCORREM NO AEROPORTO 
 SERVEM DE MAU EXEMPLO AO PAÍS

que em solo, tiveram muita dificuldade 
para simplesmente retornar no aeroporto, 
impedidos por guardas municipais e por 
pessoas da defesa civil, sempre fortemen-
te armados. Era preciso ir até a prefeitura 
de Maricá para obter uma autorização 
para entrar no recinto do aeroporto. Um 
outro piloto, instrutor de voo, relatou que 
foi ameaçado na frequência livre de rádio, 
por uma pessoa que não se identificou, 
mas que dissera que se ele insistisse em 
pousar em Maricá, poderia ser recebido à 
bala. Esse fato gerou um relatório de peri-

Documento vai, documento vem. 
E a rotina do aviador em Maricá sofre 
com os abusos de poder. No topo, 
o hangar do aeroclube recebendo 
intervenção do poder público. 
O mesmo que aborda, já na pista, 
todas as aeronaves que por lá chegam.

Freitas Guimarães sob acusação de abuso 
de poder nas eleições de 2012 quando 
ofereceu R$ 300,00 para cada pessoa que 
fosse no lançamento do programa Renda 
Social. Por conta desse ato, foi condenado 
e se tornou inelegível por oito anos. Ele 
recorreu da sentença, o que foi acatado 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Rio de Janeiro em 19 de setembro. Ain-
da existem outros 25 processos contra o 
prefeito no Tribunal Regional Eleitoral. Se-
gundo André Almeida Monteiro, auditor 
do aeroclube de Maricá, o aeroporto era 
de interesse de empresas privadas com 
operações no pré-sal. Em 2012 os alvarás 
das empresas estabelecidas no aeroporto 
estavam vencendo, mas mesmo com o 
pagamento de taxas para continuar a fun-
cionar, a prefeitura revogou todos os alva-
rás e fechou o acesso por terra ao local. 
As encrencas começaram a ocorrer. Um 
dos vídeos mais vistos depois do aciden-
te fatal do Seneca, foi o do pouso de um 
Embraer Carajá no dia 10/10. O piloto nos 
relatou que teve que arremeter devido a 
presença de veículos e pessoas na pista. 
Ele teve fazer diversas órbitas e no limi-
te do por do sol, conseguiu pousar. Esse 
piloto e outros fizeram relatos similares 
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go enviado à Anac. O órgão declara que 
recebeu várias denúncias relativos à Mari-
cá, mas não sabe dizer quantas são, e es-
sas foram repassadas ao Ministério Público 
Federal e à Polícia Federal para averigua-
ções, mas sem data para a conclusão. Até 
o fechamento desta edição também não 
havia saído o laudo do acidente com o Se-
neca como também não houve nenhum 
retorno da assessoria de imprensa da pre-
feitura para comentar os fatos. Os pilotos 
da Região estão também se unindo para 
entregar uma representação formal junto 
à ANAC, SAC, Comando do Emaer e DE-
CEA em Brasília contra o convênio entre 
Prefeitura de Maricá e a Secretaria de Avia-
ção Civil. Enquanto isso a justiça do Rio de 

bombeiros em caso de emergências. No 
dia 29 de novembro o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro determinou a suspensão 
das restrições impostas pela Prefeitura as 
empresas baseadas no aeroporto e que 
o acidente com o Cessna do Aeroclube 
não seria justificativa para o fechamen-
to daquele espaço. O acesso terrestre ao 
aeroporto foi liberado no 7/12 e no dia 
9/12 começou a liberação dos 8 hanga-
res existentes, lacrados com correntes e 
cadeados. Segundo André Monteiro, um 
inquérito junto à Justiça Federal será aber-
to contra o prefeito. N esse perrenhe todo 
não há nenhuma restrição oficial para 
pousar ou decolar do aeroporto de Mari-
cá que pode ser sim, uma alternativa aos 

Janeiro determinou uma liminar em 22/11 
para a retirada do veículo da secretaria 
de municipal de transporte que impedia 
o acesso das aeronaves a um hangar de 
manutenção no aeroporto. No começo 
de novembro, a prefeitura andou estacio-
nando dez ônibus urbanos estacionados 
junto ao portão principal do aeroporto. 
Segundo pilotos, esses ônibus podem 
atrapalhar o aceso de ambulâncias ou de 

aeroportos do Rio de Janeiro na época da 
Copa do Mundo. Um aeroporto que pode 
ser, de fato, um modo de você acessar seu 
negócios ou, de fazer você e outros em-
presários a serem estimulados a empre-
ender algum projeto naquela Região. Mas 
que dessa forma, só estimula a procura de 
outros campos a serem explorados. Neste 
caso, perde não só a aviação, mas sim o ci-
dadão, que vota e paga seus impostos. 
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Final de tarde e lá vai ele. Já faz “déca-
das” que entardeceu e o helicóptero 
com o cmte. Hamilton, 57 anos, deco-
la em busca de imagens, como diria 
o Datena. Ele é mineiro nascido em São 
Francisco, às margens do rio de mesmo 
nome. Morou lá até os seus 5 anos e de-
pois mudou-se para São Paulo, acompa-
nhando a família. A mãe tinha doença de 
chagas. Chegaram quase sem nada, e fo-
ram morar num lugar muito humilde, uma 
favela. Desde pequeno já tinha o sonho 
de voar, mas, começou a vida acadêmica 
fazendo engenharia elétrica. A ideia era 

ganhar dinheiro com a engenharia para 
depois poder comprar um avião e voar 
pelo Brasil afora. Sonho de criança mesmo. 
Só que na década de 1980 a vida de enge-
nheiro não estava fácil. Paralelo a isso ele já 
estava estudando aviação. Em 1983 acom-
panhou um voo de helicóptero que levava 
um Papai Noel e viu que aquilo era o que 
desejava fazer. Iniciou o curso sozinho para 
tentar passar na banca do DAC. Acabou 

entrando na antiga ESA – Escola Superior 
de Aviação, no Campo de Marte. Tiradas as 
carteiras em 1986, foi ver o que dava para 
fazer com esse ofício. Viu que no cinema 
americano o uso do helicóptero era cor-
riqueiro e que podia oferecer algo seme-
lhante. Um comercial aqui e outro acolá, 
chegou a montar uma produtora para fa-
zer imagens aéreas. Comprou uma câmera 
que usava na mão mesmo, colocando tá-
buas no helicóptero para dar apoio ao tri-
pé e ao equipamento. E foi ficando conhe-
cido. O grande diferencial era saber fazer 
tomadas usando o helicóptero. Começou 
a ser muito chamado, tanto pelas produ-
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A ação faz parte do roteiro 
original do cotidiano do Cmte. 
Hamilton, tanto faz se for para a 
cena do jornal vespertino como 
nas suas propostas de seriado.
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equipamento, chegou a ter contrato com 
três canais de TV ao mesmo tempo. Teve 
sociedade com o próprio Gugu e com o 
Datena em alguns helicópteros. O piloto 
então foi absorvendo cada vez mais esse 
cotidiano televisivo. Foi atrás do diplo-
ma de jornalismo e cursou a faculdade 
em 2000, mesmo já tendo a carteira da 
função por mérito de trabalho. E sempre 
achou que podia aproveitar esse gancho 
da captação de imagens aéreas. Ele – e as 
emissoras também - sabem muito bem o 
quanto isso chama a atenção. Se alguém 
vê uma imagem aérea num telejornal sabe 
que algo de especial está sendo mostrado, 
até mesmo pelo custo de mandar um he-
licóptero para fazer a tomada. No começo 
dessa década fez o Viva Ação, na Rede TV!, 
programa exibido aos sábados que che-
gou a alcançar picos de 6 pontos no ibope. 
Hamilton contracenava com celebridades 
e com o boneco de um macaco. O progra-
ma deve voltar na Record News. Chegou a 
fazer um projeto de série de ação para a te-
levisão, com 28 capítulos, bem destinado à 
molecada. O título original era Falcon, mas, 
depois virou Herói Nacional. O Hamilton 
fazia o papel de um piloto de helicóptero 
com um cotidiano bem parecido ao dele 
na vida real. A fantasia começava quando 
esse piloto revelava uma identidade secre-
ta. Ele era um agente e, claro, o helicóptero 

to, que morava perto da casa do Hamilton, 
propôs a ele a ideia de lançar do helicóp-
tero paraquedinhas para uma promoção 
do seu programa. Você deve ter visto isso 
numa tarde de sábado. O Hamilton teve 
até que desenvolver um miniparaquedas 
todo diferente porque, na forma tradicio-
nal, a coisa não dava certo e nunca caía no 
lugar onde devia. Feita a engenharia aero-
dinâmica, os paraquedas conseguiam cair 
exatamente no lugar onde deviam. Esse 
quadro deu muita visibilidade ao uso do 
helicóptero e, consequentemente, ao pró-
prio piloto. O primeiro helicóptero já equi-
pado de fábrica para uso em TV foi um Ro-
binson Newscopter, que chegou em 1999. 
O Hamilton nos contou que muitas das 
configurações do Newscopter é resultado 
de várias conversas – e discussões – suas 
dentro da própria Robinson. Com o novo 

toras, como pela aeronáutica. Segundo Hamil-
ton, numa época ele chegou a ser detentor da 
“nobre” condição de recordista de multas nos 
ares desse Brasil. Na década de 1990 tudo era 
muito adaptado: ia de bateria de caminhão 
para alimentar os equipamentos às antenas 
colocadas nos esquis. O pessoal de uniforme 
azul não achava muita graça nisso e dá-lhe 
OTN para pagar no banco. O próximo passo foi 
buscar mercado nos canais de televisão, mas, 
os custos eram muito altos e as pessoas não 
estavam acostumadas ou não sabiam qual o 
retorno que uma imagem aérea poderia dar. 
Até que um dia o apresentador Gugu Libera-
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era superequipado. Você pode tirar um 
paralelo com tantos “Trovão Azul” e “Águia 
de Fogo” que passaram pela telinha e fi-
zeram muita criança virar comandante de 
verdade. O Hamilton sabe o quanto pode 
tirar de uma exposição de mídia. Tem fei-
to diversos trabalhos junto aos pequenos. 
Publica periodicamente um gibi com his-
tórias educativas. Faz visitas às escolas – 
quando possível de helicóptero – e nelas 
dá palestras sempre de cunho educacio-
nal. Hoje ele possui dois helicópteros Ro-
binson Newscopter e ainda gerencia a vida 
de um Esquilo e de um terceiro Newscop-
ter, de outros proprietários. Nunca quis ir 
para a aviação executiva, preferiu manter 
o foco na TV. Sua experiência forjou uma 
metodologia de trabalho, não faz pairado, 

sempre está fazendo as tomadas num giro 
bem lento. Ele tem um monitor na altura 
do horizonte que auxilia a sua visualiza-
ção da cena. O Hamilton diz que 70% da 
sua atenção é a aviação: os instrumentos 
no painel, o tráfego que passa ao largo, 
urubus e a condição de voo da aeronave. 
Muitas vezes ele deixa de atender ao cha-
mado, via rádio, do diretor do programa 
para não perder a atenção na sua aviação. 
Ele já teve duas panes, uma com uma falha 
de rotor de cauda e uma de turbina. Em 
todas as vezes ele estava com desloca-
mento, o que permitiu a devida recupe-
ração. O deslocamento também alivia o 
incômodo com a vizinhança. Em tardes de 
verão, com as tempestades, o macete dele 
é se posicionar atrás do mau tempo. Assim 
vai conseguir captar as cenas, os estragos, 
sem comprometer a segurança de voo. 
No verão passado, na Zona Norte de São 
Paulo, Hamilton chegou a mostrar uma 
pesada chuva de granizo que chegou a 
acumular 1m de gelo nas ruas. Para isso foi 
dar a volta na nuvem, chegou a ir até Itu, 
(90km distante) para cercar o evento. De 
frente era impossível. Resultado das 15 mil 
horas de voo na carteira, 1.100h por ano. 
Uma média que hoje diminuiu para qua-
tro horas diárias, muito porque a metade 
do seu cotidiano está voltada para os tra-
balhos de educação. Talvez reflexo da sua 
própria condição quando era uma dessas 
crianças que hoje ele faz fascinar. g
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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



Angel Equipamentos Fotográficos
Rua 7 de Abril, 125, loja 29-31

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

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

A Canon não brinca em serviço. Basicamente, a nova câmera 
EOS 70D é uma semi profissional com recursos dos modelos 
ponta de linha da marca. Ela possui o sensor auto focus da EOS 7D, 
o visor articulado de 3" e com comando tátil da EOS 700D (Rebel TSi) 
e sistema de transmissão de arquivos via wi-fi da EOS 6D. Mas o de-
talhe principal é o sensor de APS-C com 20.2mp de resolução. Ela tra-
balha com sensibilidade de até ISO12.800 (expansível até ISO 25.600) 
e pode bater até 7 fotos por segundo. Fazendo vídeos a resolução é de 
1920x1080. Com uma simples lente 18-55mm é possível fazer muita 
coisa com essa câmera e com resultados de qualidade extremamente 
profissional. O kit na Angel sai por R$ 4.700,00, o que pode ser um eq-
uipamento ideal para começar uma carreira, ou indicado para aqueles 
que desejam fazer fotos com um nível maior de qualidade. g
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Tel:11-2171-9289 / contato@sommaaviation.com.br

VENDA DE AERONAVES

IMPORTAÇÃO DE PEÇAS

iPhone App.




