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TECNOLOGIA
Tecnologia, sinal de preguiça. É bom mas, às 
vezes, atrofia o pensamento. Vou eu mandar 
um torpedo pelo celular. O telefone já não está 
mais em boas condições. O teclado ao invés de di-
gitar i mostra L, se tentar novamente aparece no visor 
JKJKJKJKJK. Não sou aficionado por Juscelino. Só quero 
escrever uma anotação, um texto para guardar, senão 
tudo vai se perder na raquítica memória. Tento ver se 
com alguns apertos o teclado volta a funcionar, mas, 
nada.  Desligo e ligo a coisa. Menos eficácia ainda. Qua-
se desmonto o celular e tudo continua JKJKJKJK. Come-
ço a ficar nervoso porque certamente vou me esquecer 
do texto cheio de redondilhas, perfeito como a música 
do Chico. Abro, aperto, viro o celular de ponta cabeça 
e ele só responde JKJKJKJK. Aí me lembro da base pri-
mária de um bom texto. Papel e lápis. Deixo de ser pre-
guiçoso, pego o bloco de sempre e começo a escrever 
letras. Menos as JKJKJKJK. g

Marcio Jumpei - Editor Chefe
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MD 902 EXPLORER
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Entre os helicópteros leves de dois 
motores, o AgustaWestland A109E 
Power e o A109S GrandNew fazem a 
festa quando se trata da preferên-
cia do mercado brasileiro. Entretan-
to, os produtos angloitalianos estão re-
cebendo uma carga pesada em termos 
de concorrência. A quantidade de Bell 
429 chegando ao Brasil bate na marca 
de 27 aeronaves e, meio que finalmente, 
temos um exemplar zero quilometro do 
MD 902 Explorer, com matrícula bra-
sileira e trazido pelo Helicentro, repre-
sentante exclusivo da marca no país. 
Os americanos começam a reconhecer 

O espaço disponível para os 
passageiros é o grande destaque 
no MD902. Um dos maiores da 
categoria.

CHEIRANDO A NOVO, ESSA MÁQUINA É 
           O GRANDE CONCORRENTE DO SEGMENTO

que no Brasil existe a possibilidade de 
vender bem o seu maior produto, já 
que durante bons anos viveram de en-
comendas de órgãos para-publicos ho-
landeses e alemães. Talvez tenham até 
perdido um pouco o tempo de bater 
forte no segmento corporativo, pois se 
não foram os primeiros a oferecerem 
um helicóptero biturbina leve (o MD 
900 voou pela primeira vez em 18 de 
dezembro de 1992 e naquela época já 
existiam as primeiras versões do Agusta 
A109),  em 1997, quando foi lançado o 
MD 902, este modelo já estava na van-
guarda da categoria. Com duas turbinas 
Pratt & Whitney PW207E de 710shp (foi 
o primeiro helicóptero a utilizar essa 
família de motores e que virou refer-
ência do segmento) o novo Explorer 
ganha 11% a mais na performance geral 
do que a versão anterior movida por 
duas PW206A de 621shp.  Sua cabine 
bem maior que a do A109 e do Euro-
copter EC-135, com 2,23m3  mais outro 
metro cúbico disponível no bagageiro, 
só agora ganhou um concorrente a 
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altura, com a chegada do Bell 429 que 
possui um total de área de 3,68m3. O 
MD 902 das fotos foi escolhido numa 
concorrência que envolveu o Bell 429 e 
o AgustaWestland A109 Grand. O EC135 
foi descartado pelo preço pedido na 
época e algumas limitações de perfor-
mance. Um dos grandes motes dessa 
escolha recaiu na simplicidade opera-
cional e nos planos de paradas para 
manutenção com maiores intervalos. 
O MD 902 é um produto que alardeia 
muito a questão da segurança. O siste-
ma Notar que elimina o rotor de cauda 

Para uma maior autonomia 
este exemplar do Explorer 
foi equipado com um tanque 
de combustível extra com 
capacidade de 350lbs.

é o destaque, mas também é preciso 
computar o rotor alto e os assentos para 
os pilotos que absorvem impactos de 
até 30g, o que significa aguentar tran-
cos em velocidades de até 10m/s. Os 
bancos dos passageiros que aguentam 
de 11 a 13g, aliás, são mais confortáveis 
que os do 429, o assento está numa 
posição mais horizontal. No concor-
rente a tendência é a pessoa ficar com 
os joelhos um pouco elevados, como 
numa picape, o que pode cansar em 
etapas longas. Outro ponto fundamen-
tal para a decisão foi a carga útil do MD 
902E. Este é o primeiro MD902 Explorer 
certificado para um peso máximo de 
6.770lbs (3.070kg). Antes essa marca 
era de 6.500lbs (2.948kg). O número 
para o Bell 429 é de 7.500lbs (3.401kg), 
entretanto, seu peso vazio, na configu-
ração requerida pelo cliente, chegou a 
5.100lbs (2.313kg) enquanto que o MD 
registrou 3.900lbs (1.769kg), ou seja, en-
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Uma nova investida da MD no 
Brasil já coloca dois Explorer no 
país. O consumidor agora tem 
que se acostumar com as novas 
formas dessas máquinas que 
trabalham em silêncio.

ensaio em voo
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quanto o Bell carrega 2.400lbs (1.088kg) 
no MD é possível levar 2.870lbs (1.301kg) 
entre piloto, passageiro, combustível e 
bagagem. No AgustaWestland Grand 
esse número gira em torno de 900kg. 
A autonomia deste Explorer está em 
3h10m devido a instalação de um 
tanque extra de 350lbs. Contando ap-
enas com o tanque normal de 602l a 
autonomia estava em 2h20, o que era 
um pouco curta. Um Agusta Grand con-
segue voar 4h31m com os 805l dos seus 
tanques e no Bell você permanece no ar 
até 4,5h utilizando todos os 969l que ele 
é capaz de levar. Com esses dados dá 
para ver como é parrudo esse MD e por 
isso mesmo foi bem recebido no merca-
do que vive de missões de resgate onde, 
mais que tudo, é preciso força para en-
frentar situações como uma decolagem 
ou mesmo manter um voo pairado em 
condições críticas. Para o mercado cor-
porativo isso pode significar uma deco-
lagem sem ter que fazer conta. As duas 
turbinas oferecem 550shp em regime 
máximo contínuo, perdendo um,  o out-
ro consegue manter até 700shp (restrito 
a velocidade de 100nós). Num típico 
voo com piloto mais três passageiros 

é possível fazer etapas de 500km sem 
muitas preocupações. O conforto para 
o passageiro é bom, o nível de ruído 
interno do MD, segundo o piloto desta 
máquina, é bem inferior ao do Bell 429 
e ainda mais se comparado ao Agusta. 
O nível de vibrações também é baixo, 
afinal, no rotor há cinco pás que ajudam 
nesse melhor equilíbrio. E não há aque-
la vibração pesada na transição do voo 
em cruzeiro para o pairado, como ac-
ontece nos Agusta. Para o piloto o MD 
902 é uma máquina muito estável e até 
ligeira. Atingir os 130nós é rápido, sendo 
que a boa velocidade para o voo de cru-
zeiro é de 120-125nós. Para alguns voar 
a mais que isso significa manter o nariz 
da aeronave um tanto quanto baixo o 
que pode incomodar os passageiros, 
que vão ficar numa posição meio incli-
nada. Para ajudar na harmonia do voo, 
o piloto conta com o VSCS – Vertical 
Stabilizer Control System, aquela dupla 
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enorme de estabilizadores verticais no 
cone de cauda, que nada mais é que um 
controlador de guinada. O helicóptero é 
curtinho, apesar da robusta cabine. No 
comprimento geral chega a ter 1m a 
menos que um Esquilo. O sistema au-
tomático facilita, e muito, o trabalho de 
pé e mão. O MD possui um bom piloto 
automático de três eixos, que dificil-
mente desacopla em áreas com muita 
turbulência. No painel deste MD ainda 
estava instalado um conjunto de instru-
mentos de padrão mais antigo, apesar 
de ter dois GPS Garmin GNS 430 e GMX 
200. Há TCAS, TAWS e radar disponíveis, 
mas na fábrica da MD, em Mesa (EUA), 
já existe uma versão em teste do 902 
com uma atualização de painel digital 
com três grandes telas Universal que in-
tegram os sistemas da aeronave no cen-
tro e as demais para as informações de 
voo. Com todos os processos de certifi-
cação, lá fora, a estimativa das entregas 

O painel totalmente instrumento 
do novo Explorer que chegou no 
Brasil. Provavelmente a fábrica vai 
disponibilizar um novo padrão com 
suíte de aviônicos digitais totalmente 
integrados no ano que vem.

13

das primeiras unidades atualizadas deve 
ser para o ano que vem. No Brasil você 
pode ter um MD902 por US$ 7,8 mil-
hões, equipado VIP. Preço ligeiramente 
mais alto do que é pedido pelo Bell 429 
(US$ 7,1 milhões – FOB), mas é preciso 
ver para quanto vai o modelo quando 
receber o novo painel. O Explorer é bem 
acabado, mas com algumas ressalvas, 
digamos, de estilo. Enquanto na cab-
ine de passageiros é possível obter um 
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bom padrão de configuração, com bem 
acabados bancos de couro, na frente a 
coisa é um tanto mais rústica. O encaixe 
das portas, na sua parte inferior, é como 
se alguém tivesse cortado uma peque-
na parte e há alguns detalhes como a 
profusão de parafusos expostos, as saí-
das de ar-condicionado e tiras de velcro 
em cores diferentes do padrão geral. 
São pequenos detalhes que não che-
gam a manchar a imagem do produto, 
que a cada dia está em maior conformi-
dade com um mundo que pede menor 
emissão de ruídos e depois vai pensar 
sobre a performance pura da máquina. 
Nesse quesito, o MD 902 Explorer faz o 
seu trabalho de forma discreta. g

Helicentro
Tel.: (11) 3751 2000

www.helicentro.com.br

ONDEACHAR 

MD902 Explorer

Fabricante: MD Helicopters
Preço: US$ 7,8 milhões
Motor: 2 Pratt &Whitney PW207E de 
710shp (550 shp em regime máximo 
contínuo)
Capacidade: um piloto e até sete 
passageiros
Diâmetro do rotor: 10,34m
Comprimento geral: 11,84m
Velocidade máxima de cruzeiro: 
132nós
Alcance máximo: 587km
Peso Vazio: 3.900lbs
Peso máximo de decolagem: 6770 
lbs

FICHA 
   TÉCNICA
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PrePare-se Para 
surPreender 

seus sentidos

APRESENTANDO O 5X:
O MAIOR E MAIS AVANÇADO 
FAlcON já PRODuzIDO.
A Dassault acaba de reinventar a experiência de 
viagem a bordo de um jato particular. 

Com a cabine mais larga da aviação executiva.

Velocidade máxima de Mach 0.90.
Alcance de 5.200 milhas náuticas / 9.630 quilômetros.
Capacidade de operar em pistas curtas, acessíveis 
somente a jatos menores. O menor consumo de 
combustível da categoria. E o principal benefício: 
uma aeronave de cabine ampla que pode ser utilizada 
em praticamente qualquer missão, curta ou longa.

O Falcon 5X foi projetado para surpreender você, 
e mudar o seu conceito sobre jatos executivos.

FALCON falcon5x.com

Rodrigo Pesoa • +5511.3443.7043 • rodrigo.pesoa@falconjet.com
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Dalmo é um senhor de porte fran-
zino. A pele está maturada pelo 
tempo, mas, o anda r ainda é firme, 
como firme também é a sua dis-
posição para ver o que acontece na 
sua cozinha. E ele faz isso há 50 anos. 
Nascido em Cunha veio com a família 
para o litoral de São Paulo acompan-
hando os patrões. Era meio que um ca-
seiro. Nesta época gostou do trabalho 
com as panelas e inventou de abrir um 
restaurante, o Dalmo Bárbaro e hoje, aos 

77 anos, possui três endereços, todos 
ao redor do Guarujá (SP). O primeiro foi 
aberto na estrada que liga essa cidade à 
Bertioga. O endereço ainda continua do 
mesmo jeito, simples, rústico, um ver-
dadeiro restaurante de beira de estrada 
não fossem as opções que saem da sua 
cozinha. Foi com ele que fez a sua vida. 
A sorte foi que esse litoral sul ingressava 
no seu auge de prestígio na década de 
1960. O jet set da sociedade se encontra-
va no Guarujá. Condomínios começaram 
a brotar perto das praias de Iporanga 

Turismo 1 - Bertioga/Sao Roque.indd   32 06/05/14   15:59
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ou São Pedro e o seu endereço era um 
dos melhores e mais próximo. O público 
foi mudando. No começo eram mais os 
pescadores a sentar à mesa. Foram troca-
dos por artistas de televisão, empresários, 
o pessoal da Fórmula 1 e políticos, que 
acostumaram a seguir para o restaurante 
do Dalmo. O segredo era simples, pratos 
de caiçara mesmo e tudo muito fresco. E o 
pessoal continuou a chegar para almoçar 
no seu restaurante. Do mangue quase 
que em frente, no canal de Bertioga, vem 
a matéria-prima para fazer o carro chefe 
da casa, a porção de marisco lambe-
lambe. Fervido no vinho branco vem com 
molho de tomate, cebola e alho. Umas 
folhas de salsinha e pronto. A coisa chega 
fumegante à mesa e ninguém, além de 
mim, olha que a baixela é daquelas sim-
ples de aço inox e a mesa é forrada com 
papel manteiga. É coisa de beira de es-
trada mesmo só que, ao invés de PF, tem 
uma entrada soberba. Valendo R$ 104,00, 
a porção agrada a quatro pessoas. Eu 
comeria tudo sozinho. Roberto, cunhado 
do Dalmo, faz a companhia na mesa. É ele 
quem gerencia a casa original enquanto 
o Dalmo está na filial da Praia da Enseada 

Tradicional há 50 anos, 
muita gente desce a serra 
só para saborear esses 
mariscos. Para facilitar, o 
Dalmo colocou um heliponto 
de frente ao seu negócio.

DECOLAR COM SENTIDO CERTO PARA DOIS 
                ENDEREÇOS DE CARDÁPIOS GENEROSOS
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no Guarujá. Há ainda outro endereço na 
Rio-Santos, pouco antes da entrada de 
Bertioga, este sob o comando de um dos 
filhos do Dalmo. Foi o Roberto que nos 
explicou de onde vêm os ingredientes. O 
palmito pupunha que é servido picotado 
em finas tiras, cru e temperado somente 
com limão, sal e azeite (R$ 73,00) vem 
do litoral sul, perto de Cananéia. Bem 
cortado não tem nenhum sinal do am-
argo que é fácil encontrar nesse tipo de 
palmito. Essa salada acompanha bem o 
prato principal, o Peixe Scarpa, nome em 
homenagem ao Chiquinho Scarpa que 
foi, e ainda vai com uma certa frequên-
cia, ao Dalmo. São dois filés de pescada 
cambucu grelhados que vêm com mol-
ho de manteiga da roça com alcaparras 
(R$175,00) e servem de duas a três pes-
soas. Para acompanhar colocamos ao 
lado uma garrafa de vinho Pera Manca 
2010 (R$ 265,00). A carta de vinhos da 
casa é basicamente portuguesa. Se você 
acha que o ambiente é muito rústico 
para servir de cenários para esses pratos, 
o Dalmo da praia da enseada entrega 
um estilo moderninho, mais glamuroso. 
O cardápio é exatamente igual nos três 
endereços. Agora, só no restaurante ao 
lado do canal de Bertioga você tem um 
heliponto à sua disposição. Homologa-
do para seis toneladas desde 2010, tem 
dois spots e acaba sendo uma mão na 

roda para quem não quer enfrentar os 
tradicionais congestionamentos em 
épocas de férias ou feriados prolonga-
dos. De São Paulo é algo como 15 a 20 
minutos de voo. E depois de desembar-
car é só atravessar a estrada e se esbaldar 
nos frutos do mar da casa. Virou rústico 
chique assim. Decolando de São Paulo, 
em vez de aproar para o litoral e seguir 
em direção ao sudoeste como seguindo 
a rodovia Raposo Tavares, depois de um 
voo de outros 20 minutos, há mais um 
heliponto com gulodices para ser confer-
ido. Este fica na cidade de São Roque em 
plena Estrada do Vinho. A região já abrig-
ou 140 vinícolas nos anos dourados, en-
tre 1960 e 1980, mas, as transformações 
climáticas e a especulação imobiliária 
deram cabo da maioria delas, sobrando 

No topo a versão mais 
moderninha do restaurante no 
Guarujá. Mas em qualquer 
endereço as receitas são 
sempre as mesmas.
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a oferecer algumas alternativas, como o 
carré de cordeiro (R$ 71,40 individual) que 
é servido numa cama de mandioquinha 
e molho de redução de vinho com um 
forte toque de cereja. Prato de inverno. 
Para indicar algo mais leve, foi servida 
uma truta de verão (R$ 60,00 individual) 
de filé firme bem neutro, acompanhado 
de purê pedaçudo de batata, tudo rega-
do por um molho de tangerina. O doce 
do molho é balanceado pelo peixe que 
vem também com uma camada de fatias 
de avelãs tostadas. Este é realmente um 
lugar para uma esbórnia gastronômica e, 
sendo assim, a sobremesa pode ser um 

A cozinha portuguesa do Don 
Patto ganha algumas receitas 
contemporâneas. Ganha o cliente 
que passa a tarde lá.

turismo
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apenas 15. O heliponto está encravado 
na Vila Don Patto, que viveu da uva até 
2007, pois nasceu Vinícola Real D’ouro 
que muito provavelmente foi a primeira 
aberta ainda na década de 1940. Depois 
de acabar com os vinhedos a família Pat-
to resolveu abrir um restaurante que foi 
inaugurado em 2010. E a família sendo 
portuguesa, o cardápio começou com 
o bacalhau. Trouxeram um à mesa que 
leva o nome da casa.  São de 500 a 600gr 
de bacalhau de boa posta alta e que 
lasca dignamente (R$ 142,00 para duas 
pessoas). No ponto certo do sal, vem 
acompanhado de legumes e batatas ao 
murro. Para quem não deseja ficar restri-
to ao tradicional, o restaurante começou 
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curioso petit gateau português, feito de 
rabanada envolta numa calda de vinho 
com uma bola de sorvete de creme e 
castanhas. Sai R$ 13,20 e eu comeria dois. 
O Vila Patto não é só o restaurante, na 
parte de cima do terreno de 317 mil m2, 
há um lugar com redes para descansar, 
uma micro fazendinha para as crianças, 
uma sorveteria, a cafeteria, a adega e 
o empório. A casa ainda vende vinhos 
com rótulo próprio. Eles têm dois for-
necedores, um no Rio Grande do Sul e 
outro na Região do Douro em Portugal. 
Na cafeteria será feito um restaurante de 
carnes com 100 lugares. Nele serão fei-
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MAPA DE ROTAS
COMO CHEGAR:
Ir de carro para qualquer um dos três 
Dalmo Bárbaro é seguir em direção 
ao Guarujá. Inclusive, se o objetivo 
é ir para o que fica no KM 14,5 
da estrada SP-61 (Rodovia Manuel 
Hippólito Rego) e que todo mundo 
conhece como Guarujá-Bertioga, 
o melhor é alcançar essa estrada 
passando pelo centro do Guarujá, 
passando na frente da unidade que 
fica na Praia da Enseada.  O GPS 
talvez lhe indique um caminho vindo 
de São Paulo ou do litoral sul usando 
a Rodovia Cônego Domênico Rangoni 
e pegando a Rio-Santos e depois 
pegando a balsa para cruzar o canal 
em Bertioga. Esta alternativa só é 
válida se ocorrer algo muito incomum 
no trânsito dentro do Guarujá ou se 
você quiser chegar no Dalmo que fica 
no KM 233 da Rio-Santos. 
Para o Vila Don Patto é só seguir para 
São Roque pela Rodovia Raposo 
Tavares e no km 58,5 entrar na 
Estrada do Vinho, ou Estrada Municipal 
Sorocamirim, seguindo até o km 2,5. 
O lugar é fácil de ser achado e bem 
sinalizado.

DICA DO PILOTO:
O heliponto do Dalmo Barbaro (SSRD 
23º54’15”S/46º11’25”W) fica às 
margens do canal de Bertioga e 
está liberado para operações VFR 
diurno e tanto o heliponto, como os 
spots são de concreto. Não possui 
abastecimento. As rampas são bem 
abertas e sem obstáculos, basta ficar 
atento aos barcos que ficam ancorados 
no píer ao lado. 
Para o Vila Don Patto de 
helicóptero as coordenadas são 
23º33’47.94”S/47º8’5.25”W. O local 
é de grama e há biruta ao lado. O 
espaço para pouso é amplo e são 
duas rampas básicas, uma seguindo 
em paralelo à fachada do restaurante 
e outra vindo mais de oeste. Não há 
abastecimento.

ENDEREÇOS:
Vila Don Patto
Estrada do vinho, km 2,5 – São Roque
Tel.: (11) 4711 3001
www.viladonpatto.com.br

Dalmo Bárbaro
Rodovia SP-61 Guarujá-Bertioga, KM 
14,5
Tel.: (13) 3305 1288 / 1056
www.damobarbaro.com.br
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 A família Patto viu que o 
espaço do seu restaurante 
comportava um grande 
heliponto que vai ter a 
companhia de um hotel de 
charme.

tas noites de sexta e sábado com menu 
degustação, alta gastronomia para gru-
pos de no máximo 30 pessoas. Quando 
esses eventos não estiverem marcados, 
haverá as sextas com cardápio de co-
mida de boteco e as noites de sábado 
com pizzas gourmet. Com toda essa 
estrutura a família viu a importância de 
ter um local para receber quem chega 
voando. O heliponto está em processo 
final e certificação e deve receber baliza-
mento noturno.Sua área pode compor-
tar um futuro hangar. Estão de olho em 
investidores, até para transformar esse 
lugar num ponto onde as pessoas não 
só cheguem para passar a tarde, mas 
também para deixar as aeronaves. O de-
sejo é atrair para São Roque gente que 
voa mais esporadicamente, oferecendo 
um preço de hangaragem bem mais em 
conta que na capital paulista. Os planos 
são ambiciosos. O terreno comporta 
uma pousada de charme que deve ser 
aberta em meados de 2015. Serão 15 
quartos no padrão lua de mel. Então 
tem comida, tem beijo e tem dormida. 
De qualquer forma é destino que justi-
fica um belo voo, como o Dalmo Bár-
baro no litoral. Pertos da grande cidade 
souberam aproveitar seus espaços para 
lançar mão de uma estrutura que mui-
tos ainda não acordaram para ver como 
pode ser um atrativo a mais. g
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FEITA SOB MEDIDA

Em apenas dez dias você transforma uma pacata Triumph Bonneville T100 nesta verdadeira 
cafe racer. Essas motos no período pós-guerra eram a mais pura fórmula de diversão para 
quem era bacana e procurava dar mais sabor aos seus passeios montado numa moto. Em 
tempos modernos a Shybuia Garage customiza a moto para o padrão que você desejar. 
Nesta Bonneville 2013 eles colocaram piscas, retrovisores, lanterna em LED da linha da 
British Custom e somaram com produtos fabricados pela própria Shybuia. Na lista está a 
rabeca old school, o banco em couro creme, os suportes de farol e placa, o guidão cafe 
racer, a manta termoespecial em torno do escapamento, além da pintura em vermelho 
rosso. Finalizada, a moto se torna uma peça exclusiva, pois toda essa customização pode 
ser modificada pelo cliente. 

Preço da customização: R$ 10.000,00
Shybuia Garage
Tel.: (11) 3255 6645 / 9 7213 1912
http://shybuiagarage.blogspot.com.br
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ENERGIA SEMPRE À MÃO

A grande diferença da nova GPU Power Itaipu 1000 e 2000 da PCN 
é que essas fontes externas portáteis de energia trabalham com 
corrente trifásica, em 220 ou 380 volts, facilitando o seu uso. Para 
deixar mais prático ainda, o equipamento vem equipado com 
rodas para facilitar o manuseio.
Preço sob consulta
PCN
Tel.: (41) 3277 2133 / 3276 1415
www.pcngpu.com.br
 

PARA TODOS OS SENTIDOS

Marca ícone da moda, a Juicy Couture apresenta Viva La Juicy 
Noir, uma interpretação olfativa da fragrância de Viva La Juicy. 

Em edição limitada é comercializada desde janeiro na Sephora e 
estará à venda nas principais lojas do Brasil em março de 2014. O 
Viva La Juicy Noir destaca as notas de frutas vermelhas maduras 
e suculentas com acentos gourmand do perfume clássico e um 

toque de madressilva e sândalo.
Preços sugeridos:

Viva La Juicy Noir Eau de Parfum , 100 ml R$ 399,00
Viva La Juicy Noir Eau de Parfum , 50 ml R$ 299,00
Viva La Juicy Noir Eau de Parfum , 30 ml R$ 209,00

SAC: SAC@elizabetharden.com

ESTILO COSMOPOLITA

Nova Iorque é o pontapé inicial da nova coleção de bolsas da
Ateliermix, que já possui 36 pontos de vendas ao redor do Brasil. Os 

novos produtos têm uma paleta de cores bem marcantes como o 
amarelo, o azul, o lilás, combinando o couro com tecido, os padrões 

lisos com os estampados e os metais com a camurça, como pode ser 
visto nessa bolsa tiracolo com a alça em metal dourado.

Preço: R$ 299,00
Ateliermix

Tel: (11) 3599 8850 | 3082 2560
Showroom: Rua Consolação, 3527 - SP

www.ateliermix.com.br
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SEM TORRAR A PACIÊNCIA

O desenho atemporal da torradeira KitchenAid é só a primeira 
boa impressão que você terá do novo produto da linha Pro Line. 

O aparelho possui acessório próprio para fazer sanduíche, uma 
função que mantém a torrada quente por até 3 minutos, caso ela 
não seja retirada do compartimento em 45s, e outra que permite 
torrar somente um dos lados do alimento. Ela também consegue 

descongelar o pão antes de tostá-lo. 
Preço: R$ 899,00

KitchenAid
SAC 4004 1759 (capitais e Regiões metropolitanas) 0800 722 1759 

(outras cidades)
www.kitchenaid.com.br

A PROTEÇÃO ESTÁ NA MODA

A jaqueta Tempest contém forro acolchoado à prova d’água e 
vento, protetores para costas, cotovelos e ombros e painéis de 
ventilação. A peça combina bem com qualquer modelo da linha 
Triumph, além de colaborar na segurança. Está disponível nas 
concessionárias de São Paulo, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, 
Florianópolis, Ribeirão Preto, Belo Horizonte e Porto Alegre.
Preço sugerido: R$ 1.100,00
Triumph
www.triumph.com.br

DE ACORDO COM OS NOVOS TEMPOS

A IWC lançou uma série especial do modelo Português 
Cronógrafo Clássico em apoio à ação humanitária da Laureus 
Sport for Good Foundation, que pretende oferecer melhores 

condições de vida às crianças carentes ao redor do planeta, 
através de projetos desportivos. Na edição especial foi 

adotado no mostrador, o azul Laureus. No fundo da caixa 
há uma gravura feita a partir de um trabalho da adolescente 

russa Masha Nikulina, de 16 anos, vencedora de um concurso 
mundial. Parte do que for arrecadado com a venda dos 1.000 

exemplares desse relógio será revertido aos projetos da Laureus 
Sport for Good Foundation.

Preço sob consulta
Boutique IWC

Shopping JK Iguatemi
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - SP

Tel.: (11) 3152-6610
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FOTO CLÁSSICA

A foto vai ficar boa, mas muitos vão querer ficar olhando para a câmera 
sem parara. Com linhas clássicas, totalmente vintage, da época em que 

a fotografia começou a se tornar arte, a Fuji X100S por dentro é um 
show de tecnologia. Possui sensor de 16.3mp e com sistema de autofo-

co super rápido. A l;ente fixa é uma 23mm e ela pode fazer vídeos em 
full HD e pode ser conectada à um microfone ou controle remoto.

Preço: R$ 4.300,00
Angel Equipamentos Fotográficos

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

www.angelfoto.com.br

O CHARME AOS SEUS PÉS

 As botas vazadas vieram com tudo para dar aquele ar moderno na hora 
de compor seu visual. Cores e saltos variados dos modelos da Dumond 
foram escolhidos para quem não dispensa o sapato mais alto mas tam-
bém para aquelas que preferem o conforto de um modelo mais baixo, 

como esse par, que pode ser usado tanto numa produção mais românti-
ca como em algo mais vanguardista.

Preço: 399,00
Dumond

www.dumond.com.br

DE OLHO NESSE LANCE

O tom nude dá as caras nas armações e deve seguir como tendência 
até o final do inverno, deixando o preto e o marrom para trás. Grifes 

como Valentino, Emilio Pucci, Burberry e Versace já aderiram à cor. 
Mais fáceis de combinar do que as opções coloridas, os óculos nude 

impõem um ar moderno ao look e dão um charme extra às peles 
bronzeadas.

Preço: 
Spektre R$ 699,00

IT! Eyewear R$ 339,00
eÓtica

Rua Guaraniúva, 72 – São Paulo
Tel.: (11) 3064 3003

www.eotica.com.br
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SURPRESAS
CAIXINHA DE
QUEST KODIAK
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TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: MARCIO JUMPEI

Por enquanto ele é uma dúvida. 
Poucos sabem o que é Quest, o que 
é Kodiak e muitos olham para ele 
achando que estão de frente para 
uma nova versão do Caravan. Não 
é pra menos, ele é a cara do avião da 
Cessna. O conceito é o mesmo, asa alta 
semi cantilever, trem de pouso de perna 
dura, turboélice, não pressurizado. Sim-
ples de operar e fácil de manter. Só que 
ele é menor. De comprimento mede 
10,42m e de envergadura possui 13,72m. 
O Caravan mede 11,46m e tem 15,87m 
de envergadura. O projeto desse avião 
começa em 1998, quando Tom Hamil-
ton, cofundador da Sttodart-Hamilton 
que fazia os Glastar e Glasair, e mais 
David Voetmann viram que existia um 

mercado, formado por organizações 
missionárias com fins humanitários, 
para uma aeronave que operasse em 
lugares inóspitos. E o que existia para 
ser voado era velho, versões do DeHav-
illand Beaver com motores PT6, alguns 
Helio Courier e até Cessna 185. O Cessna 
Caravan ou o Pilatus PC-12 eram dema-
siados caros para essas organizações, 
que de tanto acreditarem na proposta 
para a construção de um novo tipo de 
aeronave que lhes atendesse, foram a 
base financeira para o desenvolvimento 
e certificação do Quest Kodiak. Em 2004 
foi feito o primeiro voo do protótipo e 
a certificação veio três anos depois. E 
há alguns anos a Quest fez a primeira 
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Ford F-4000 toda equipada e com cab-
ine totalmente fechada. E você vai fazer 
o seguinte com ele. Colocamos qua-
tro pessoas a bordo, 1.460lbs de com-
bustível, mais ou menos três quartos 
de tanque, nada de carga, num dia de 
temperatura amena. O Kodiak nem se-
quer reclamou para decolar da pista de 
Ubatuba, litoral norte paulista. Sem frear 
na cabeceira 09, foi só levar à frente a 
manete da PT-6A-34 de 750shp que ele 
começa uma curtíssima corrida até al-
cançar 55nós e sair do chão com vigor. 
Mal gastou a metade dos 940m da pista, 

A enorme porta traseira 
facilita tanto o embarque 
de passageiros como 
de carga, mostrando a 
versatilidade do projeto.

aparição no Brasil, na Labace, e estava 
em busca de um representante aqui no 
país. Neste ano foi aberta a Quest Air-
craft do Brasil, com base em São José 
dos Campos, bem ao lado do aeroclube 
de lá. Feito para entrar em pistas curtas, 
sem qualquer preparo, o avião chega até 
a surpreender pelo nível e acabamento, 
pelo menos nesse demonstrador. Troux-
eram um na versão executiva. Foram 
espertos, pois o brasileiro gosta de ter 
um veículo cheio de mimos, mesmo se 
for encher o seu interior com pegadas 
de lama. E também essa foi uma forma 
de mostrar que o Kodiak se presta para 
outras missões, fora do ambiente para 
qual foi inicialmente forjado. Você tem 
aqui um avião que custa US$ 2,250 
milhões (preço FOB) e que veio com 
ar- condicionado, radar meteorológico, 
bagageiro externo, sistema de oxigênio 
para todos e configurado com dez as-
sentos (o básico vem com seis), todos 
com acabamento em couro. Você pode 
olhar para ele e imaginar uma picape 

VERSÁTIL, SURPREENDE TANTO NAS 
                    HORAS DE TRABALHO COMO DE LAZER
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e não era uma decolagem de alta per-
formance. A subida foi feita com 80nós e 
mantendo uma razão de 1.000pés/m, ti-
rando o flape, o avião acelera até 110nós 
mantendo a mesma razão de ascensão. 
Na turbina 95% de Ng, um ITT de 707ºC 
e na hélice, 2.050rpm. Ele sobe melhor 
que os Caravan mais antigos de motor 
de 675shp (ainda não voamos o novo 
Caravan EX com motor de 867shp), com 
mais decisão. Na subida já dá para con-
ferir um dos sistemas de ajuda ao voo, 
o compensador de profundor do Kodiak 
é automático. Tirando ou acionando o 
flape, ele vai fazer a compensação sozin-
ho. Claro, você ainda vai ter o comando 
manual pela enorme roda do lado es-
querdo do pedestal onde estão também 
as manetes ou pelo comando elétrico 
no manche esquerdo para afinar o avião 
do seu jeito. O Kodiak tem uma cabine 
muito completa. A suíte de aviônicos 
Garmin G1000 vem com tudo que se 
tem direito, não há sistemas opcionais. 
E as três telas fornecem visão sintética 

As aletas dorsais são uma 
apêndice que mostram a 
preocupação com o controle da 
aeronave em baixas velocidades.

do terreno e, claro, como o avião foi 
elaborado para voar em circuitos de de-
colagem e pouso bem apertados, está 
disponível os alertas de aproximação in-
devida com o solo. Por esse mesmo mo-
tivo a cabine está ligeiramente à frente 
das asas, o que garante uma excelente 
visão externa. Fazer os circuitos de tráfe-
go é fácil, mesmo para quem está senta-
do no lado direito e fazendo curvas para 
a esquerda. O avião é largo, a fuselagem 
possui 1,37m de largura internamente, os 
assentos dos passageiros são separados 
por corredor. Inclusive, se você não quis-
er acessar a cabine de comando pelas 
portas dianteiras, o acesso é alto, meio 
parecendo boleia de caminhão. Dá para 
chegar lá entrando pela enorme porta 
de carga na traseira que, nesta versão, 
já vinha com uma escadinha embutida 
para facilitar o embarque. Os coman-
dos do Kodiak são bem harmoniosos, 
em voo de cruzeiro eles são de neutros 
para pesados e a ergonomia do manche 
é boa. E são ativos mesmo em baixas 
velocidades. Ele possui um desenho 
duplo de asa, como num Cirrus, a parte 
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mais externa abriga os ailerons e esses 
permanecem com grande atuação no 
pré-estol. Para ajudar, as asas têm gera-
dores de vórtices na mesma linha dos 
ailerons. Dando dois dentes de flape 
(cerca de 20º), e mantendo um pouco 
de motor, dificilmente ele vai estolar em 
velocidades acima de 55 nós. Pena que 
o voo de demonstração foi curtíssimo, o 
desejo era poder brincar mais com esse 
avião. A sensação é de que com flape 
todo embaixo (35º), o Kodiak vai contin-
uar a voar com um mínimo de potência. 
Estolar nessa configuração só mesmo 
sem motor algum. Pelos números da 
Quest, o Kodiak pode voar numa veloci-
dade máxima de 183nós, um bocado, 
pois o Cessna Grand Caravan EX vai a 
185nós, os Caravan 208 e 208B voam a 
178 e 173nós. Numa viagem em regime 
econômico, a velocidade pode ser es-
tabelecida em 135nós, a 12.000 pés e, 
segundo a tabela da Quest, o consumo 
estará em 33 galões por hora e o alcance 
chegará a 1.132nm (uma autonomia de 
8,4h). Voando um pouco mais depressa, 
dá para manter 174nós na mesma alti-
tude. O consumo neste caso vai subir 
para 48galões por hora e o alcance será 
de 1.005nm (autonomia de 5,8h). O cus-
to da hora de voo, segundo a Quest, é 
de R$ 1.993,68, pouco mais baixo que os 
do Caravan 208 e 208B (R$ 2.074,80 e R$ 
2.099,00, segundo a Quest). Ele vai voar 

O painel Garmin1000 vem 
completo de fábrica. A cabine 
é grande, confortável e com 
ergonomia bem elaboraada 
para facilitar a vida dos pilotos. 
Na página ao lado bagageiro 
externo de boa capacidade.

ensaio em voo
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no mesmo padrão que um Beechcarft 
Baron, só que podendo levar muito mais 
gente e coisas, além de operar em pistas 
bem mais curtas. Um recanto no Mato 
Grosso ou mesmo no Pier JTR (Guapé- 
MG), que visitamos no mesmo dia do en-
saio. Lugar de pista bem estreita e com 
apenas 720m, apesar de asfaltada. Para 
um King Air C90 ela começa a ficar ap-
ertada. Teve gente que foi com um King 
Air 350 com nove pessoas a bordo e saiu 
de lá na forçada de barra. Com o Ko-
diak, mesmo com dez pessoas a bordo, 
a decolagem será mais tranquila. O cir-
cuito de pouso pode ser feito a 120nós 
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e finalizado com dois dentes de flape e 
mantendo 75 nós sem muito esforço. 
Em Ubatuba, só usando o passo beta 
da hélice, o Kodiak percorreu menos 
da metade da pista até parar completa-
mente. Um piloto bem acostumado, us-
ando todo flape e mais reverso, deverá 
fazer o pouso em campos normalmente 
usados pelo pessoal da aviação experi-
mental. Dá para imaginar o horizonte 
de possibilidades de uso desse avião. Se 
você encomendar um Kodiak hoje, eles 
vão lhe prometer a aeronave na porta 
do seu hangar de 30 a 45 dias depois. Já 
existem 115 Kodiak voando no mundo, 
um bom número para pouco tempo de 
comercialização. No Brasil quem tiver a 
intenção de comprar um, vai perguntar 

como será o pós-venda, pois do outro 
lado do ringue haverá uma Cessna e a 
tradição da TAM no mercado. Lição de 
casa para o pessoal da Quest aqui. Mas, 
mesmo parecendo, não é totalmente 
claro que o Caravan pode ser um con-
corrente do Kodiak, da mesma forma 
que você não pode comparar uma Land 
Rover Defender com uma Range Rover 
Evoque. Mas que esse novo produto 
tem um potencial e latente campo de 
trabalho aqui no Brasil, isso é certeza, 
tanto em missões específicas (lança-
mento de paraquedismo, por exemplo) 
como em algum cotidiano rural. g

Quest Kodiak

Fabricante: Quest Aircraft
Preço: US$ 2,250 milhões (FOB)
Motor: 1 Pratt&Whitney PT6 A-34 de 
750shp
Capacidade: um piloto + nove pas-
sageiros
Envergadura: 13,72m
Comprimento: 10,42
Peso Vazio: 3.770lbs ( 1.710kg)
Capacidade dos Tanques: 320 
galões
Peso máximo de decolagem: 
7.225lbs (3.277,21kg)

FICHA 
   TÉCNICA

Quest Aircraft do Brasil
Tel.: (12) 3944 0787 / (11) 98115 2999

www.questaircraft.com.br

ONDEACHAR 
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Na península, o 
empreendimento vai de 
vento em popa, mas quem 
chegou primeiro foram 
os pratos da paraense 
Janaína, e fez sucesso.

Num dia você acorda querendo 
mandar tudo às favas e se manter 
longe de todos. Nós damos a dica. 
Vá passar o tempo no Pier JTR. O lu-
gar realmente é longe. A cidade mais 
próxima é Guapé. Estamos em Minas 
Gerais, mas Belo Horizonte fica a 304km. 
De São Paulo são outros 459km. Ribeirão 
Preto fica mais perto, 252km. No cen-
tro sul do estado mineiro Guapé está, 
como o Pier JTR, às margens da represa 
de Furnas, que além de produzir energia 
elétrica através da usina hidrelétrica de 
mesmo nome, vive da economia basea-
da em fazendas e no turismo. A represa 
nasceu em 1958 para prover de água 
a usina hidrelétrica de Furnas. O nome 
vem das corredeiras que lá existiam e 

serviu para batizar a empresa dona da 
usina, que entrou em funcionamento 
em 1963. O reservatório banha 34 mu-
nicípios e do lado leste da barragem é 
formado com as águas do Rio Grande e 
ao sul pelos Rio Verde, Sapucaí e Macha-
do. Debaixo destas águas sumiram não 
só áreas de plantio como as corredeiras 
de Furnas. Um estudo feito em 2010 
junto aos pescadores locais mostrou 
que pelo menos três espécies de pei-
xes não deram mais as caras na represa. 
Curimba, jaú e o dourado foram os mais 
citados. Como é a maior extensão de 
água do estado, é chamado de Mar de 
Minas, mas nos últimos tempos anda 
meio com as águas baixas. Em fevereiro 
foi registrado o menor nível desde 2001, 
ano que o Brasil começou a enfrentar os 
apagões. O lago está a cerca de nove 
metros abaixo do seu nível normal. 
Em 2001 chegou a ficar 12m abaixo, e 
pelo jeito, tudo caminha para uma nova 
quebra de recorde. Ainda assim, por en-
quanto, a navegação não está prejudi-

Turismo 2 - Pier JTR.indd   34 06/05/14   16:05

3539

cada. Menos mal, pois o turismo náutico 
é bem fomentado na região. Os cânions 
perto da cidade de Capitólio, como a 
área do clube e do bairro Escarpas do 
Lago, são os destinos mais populares. 
Há embarcações de grande porte para 
uma represa, as maiores estão na classe 
dos 50 pés e não há quem nunca tenha 
aportado a sua no Pier JTR.  O lugar fica 
dentro do que é hoje o empreendi-
mento Terramare, um loteamento feito 
em cima de uma península onde existe 

uma fazenda com um haras. Foi inau-
gurado em 2007 pela paraense Janaína 
Resende, mulher do Jayme Resende, 
dono da fazenda e sócio do Terramare. 
Do Escarpas do Lago, de barco, são 20 
minutos de navegação e do hotel Fur-
na’s Park, 60 minutos.  A paraense não 
deixou de lado o que sabia fazer nas 
panelas e misturou um pouco com o 
que de mineiro tem a região. Os peixes 
são o carro chefe da casa. Há a traíra sem 
espinhos assada na grelha, por exem-
plo. Acabamos fotografando a tilápia, 
também grelhada, que vem com molho 
de alcaparra e champignon mais uma 
salada mista e arroz (R$ 81,90 serve duas 
pessoas). O peixe é comprado de fazen-
das da própria represa e os vegetais são 
cultivados ao lado, de forma orgânica. 
Normalmente vêm com molho pesto e 
queijo fresco, também produzido no lo-
cal. A porção é bem generosa, com qua-
tro filés de tilápia que não têm nada de 
sabor barrento, tão típico de peixe de 
água doce. A salada também vem em 
grande quantidade. Como o lugar abre 
basicamente para o almoço, afinal é 
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A melhor forma de chegar 
ao Pier JTR é navegando 
pelo ar ou pelas águas da 
represa de Furnas.
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outra coisa navegar à noite e a maioria 
prefere mesmo transitar pelas águas de 
Furnas durante o dia, o JTR é lugar para 
ficar consumindo beliscos antes de o 
prato principal chegar. Na foto você vê 
uma porção de batatas chips que mes-
mo sendo orgânicas e virem em grande 
quantidade, custar R$ 29,90 é um tanto 
exagerado, afinal, são meras batatas. 
Outro petisco é o Camarão Rosa da 
Mamãe, porção bem servida e com 
tempero muito bem feito, acompan-
hado de farofa do Pará. Custa R$ 92,90. 
Não é barato, mas proporcionalmente, 
e levando em consideração o produto, 
vale mais a pena. Essa porção de cama-
rão tem um toque mais presente das 
origens paraenses da proprietária. Uma 
pessoa poderia, sem dúvida, degustar 
esse petisco como um prato principal, 
pedindo alguma guarnição como com-
plemento. Na parte dos líquidos a casa 
não tem uma carta de vinhos muito 
elaborada. Segundo o pessoal do JTR, o 
que mais sai são as caipirinhas, a maio-
ria de vodka. Uma caipiroska com vodka 
nacional custa a partir de R$ 15,90. Com 
o produto importado o preço segue a 
partir de R$ 18,90. Mesmo valor do sex 
on the beach fotografado. O JTR até 
possui uma piscina, mas ela é de uso 
privado dos donos da casa. Se bem 
que com a represa logo ali, a piscina faz 
pouca falta. Para quem acha que o JTR 
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fica meio isolado, eles têm uma pista de 
pouso bem ao lado. Asfaltada e certifi-
cada, possui 720m de extensão e é in-
dicada para aeronaves de até 5.700kg. 
Um Quest Kodiac operaria facilmente 
lá, mesmo com lotação máxima e clima 
quente. O aeródromo tem pista meio 
que ladeira abaixo. Se o vento for de 
través, a condição melhora para pousos 
ladeira acima e decolagens seguindo 
para baixo. Agora se o vento estiver alin-
hado e obrigue as decolagens subindo 
o morro, deve ser feito um bom plane-
jamento para evitar sustos. Já houve 
casos de operações com aeronaves do 
porte de um King Air 350, mas não é 
a coisa mais recomendável a ser feita, 
principalmente para decolar dali com 
o máximo de ocupação. Há também 
a conversa de que o JTR será comple-
mentado com uma pousada, mas não 
há previsão de quando seria a abertura. 
Mesmo sem onde pernoitar, o JTR anda 
cheio. Aos finais de semana lota os seus 
600 lugares, o que mostra que a comida 
é boa, fazendo valer a viagem. g
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MAPA DE ROTAS
COMO CHEGAR:
Da cidade de Guapé existe uma 
parceria com a balsa da prefeitura 
que faz ligações com o píer principal 
do empreendimento Terramare. De 
lá é só seguir pela via principal para 
chegar ao JTR. A balsa faz a ligação 
em quatro horários ao longo do dia, às 
07h00, 12h00, 16h15 e 20h00.

DICA DO PILOTO:
Para quem é da aviação leve o 
Terramare. Onde o píer JTR fica, tem 
um aeroporto certificado ( SWFV 
20°43’ 21.30” S/ 45°51’54.50”W) 
possui pista asfaltada de 720m 
(600m nos dados da Anac) e PMD 
para aeronaves até 5.700kg. Dizem 
que vão fazer balizamento noturno. 
As rampas são ótimas e a atenção 
fica mais pelo comprimento da pista. 

Ao lado existe um grande pátio 
de estacionamento, mas não há 
rádio ou outro meio para contato 
com o restaurante. Para que seja 
providenciado o traslado  de carro até 
o JTR, é preciso ligar antes.

MELHOR ÉPOCA:
Se não quiser pegar chuva evite 
a temporada entre outubro e 
dezembro, épocas mais propensas às 
precipitações. Fora isso a região tem 
tempo bem estável.

ENDEREÇOS:
Pier JTR
Condomínio Terramare – Guapé – MG
Tel.: (35) 9942 9842
Aberto de segunda a segunda das 
11h00 até 18h00
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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

A Audi quer o Brasil para si e o mer-
cado exige que ela faça por merecer. 
Para isso, a marca diz que vai pro-
duzir aqui. A indústria vai erguer uma 
fábrica em São José dos Pinhais (PR) e de 
lá espera entregar mais de 30 mil carros a 
cada ano, depois que a linha de produção 
estiver a todo vapor, isso em 2018, três 
anos depois que for entregue o primeiro 
produto nacional. Quem deseja tanta 
participação precisa de volume de ven-
das, por isso escolheu fazer no Brasil o A3 
em sua versão sedã, mostrado no Salão 
de Xangai em abril de 2013. O Audi A3 
sedã está para o A4 assim como o Honda 
City está para o Civic. Um degrau apenas 
de separação, visando dois públicos dis-
tintos. São para casais sem filhos, jovens, 
que precisam de espaço de porta-malas 
maior (425l) que o oferecido nos hatches 
do mercado. O desenho pouco careta 
também ajuda a conquistar esse público 
de perfil mais esportivo. O modelo do 
teste foi feito na Hungria, mas, esse sedã 
será um dos Audi montados no Brasil jun-
to com o utilitário esportivo Q3. Entretan-
to, a fábrica ainda não divulgou se a con-
figuração do A3 brasileiro será a mesma 
do importado mostrado nesta matéria. O 
que devia existir no carro, e que não está 
em nenhum dos para-choques, são sen-
sores de estacionamento. Também não 
há câmera de ré, quer dizer, pelo menos 
não de série já que é possível instalar 
esses dispositivos nas revendas. As ima-
gens da câmera desta forma, porém, não 
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As linhas do novo A3 Sedã 
ficaram bem resolvidas com 
uma traseira bem integrada 
ao resto da carroceria. No 
interior o mesmo espaço 
encontrado na versão hatch.

serão mostradas no monitor retrátil e sim 
num outro, adaptado. Fora isso o carro é 
bem completo. O sistema que gerencia 
as funções do veículo, com cinco mo-
dos de condução, o acesso ao GPS, áu-
dio ou telefone está com o seu manejo 
todo visualizado pela tela de 7” e é bem 
comum aos demais Audi que você en-
contra nas ruas, inclusive tem sistema de 
comando vocal. O motorista tem ajustes 
elétricos no banco, o passageiro não. As 
pessoas que vão no banco de trás terão 
que lembrar que esse carro é um com-
pacto e não um A4, portanto, o espaço 
– apesar de existir 2,637m de entre eixos 
– nem sempre é o mais adequado. Pelo 
menos eles têm saídas de ar- condicio-
nado (digital e de dupla zona na frente) 
que melhoram o conforto. O carro, ape-
sar de ter piloto automático, não oferece 
um gerenciador de distância do veículo 
da frente. Isso fica para modelos maiores 
e mais caros da marca. O A3 sedã, da 
mesma forma que o A3 Sportback, tem 
sistema que desliga o motor em paradas 

PRODUTO DA RETOMADA DA PRODUÇÃO 
              NO BRASIL NÃO É UMA MERA ADAPTAÇÃO
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Na mesma tela escamoteável é 
possível checar as informações de 
GPS, o sistema de entreternimento, 
telefonia e sistemas do veículo. Boa 
parte com comando vocal.
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cada cinco quilômetros, o alemão man-
teve a média de 7km/l tendo picos de 
9km/l na cidade. O A3 sedã trabalha 
bem os seus 180cv. A injeção de com-
bustível dupla, indireta na ponta do co-
letor de admissão e direta na câmara de 
combustão, mais os controles variáveis 
de válvulas e o turbo, resultam em mais 
que potência extra. A entrega do torque 
máximo também foi beneficiada, os 
25,49kgf.m já aparecem aos 1.250rpm 
e a melhor faixa de utilização vai até 
5.000rpm. Traduzindo, as acelerações 
são extremamente harmoniosas e pro-
gressivas. Andando a 120km/h com o 
motor  girando a 2.300rpm o consumo 
chegou a 12,21km/h com picos média 
de até 15,3km/l. A direção de assistên-
cia eletromecânica é leve, ótima para 
dentro da cidade. Selecionando o modo 
Dynamic, mais esportivo, ela se torna 

mais longas, esperando o semáforo abrir, 
por exemplo, melhorando o consumo 
urbano. Para ajudar o câmbio desse 
Audi é bem esperto e a gente percebe 
melhor isso quando comparado direta-
mente com outro sistema mais simples, 
sem dupla embreagem. Dias antes do 
teste estávamos a bordo de um Peugeot 
308CC também com câmbio automati-
zado. O Audi, principalmente no modo 
Efficiency, faz a sequência de passagem 
das sete marchas bem mais rapida-
mente, buscando o funcionamento no 
mais baixo regime de giros. Com pé di-
reito leve, ele vai fazendo as trocas antes 
mesmo de atingir 2.500rpm e num trân-
sito livre vai ficar trabalhando lá pelos 
1.500rpm andando a 60-70km/h. O do 
308, de seis velocidades, que também 
é igual aos Citroën DS4, C4 Lounge, 
Peugeot 3008 e RCZ, é um tanto mais 
relutante, demorando mais tempo para 
a troca de marcha. Se você é daqueles 
que gostam de alimentar o motor a 
conta-gotas é melhor fazer a troca de 
marchas manualmente no Peugeot. No 
Audi não é preciso. Nem usando as bor-
boletas atrás do volante você será tão 
certeiro ou rápido. Enquanto o francês 
chegou a beber um litro de gasolina a 
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mais pesada, rígida. Podia até ser até um 
pouco mais para combinar com o com-
portamento do carro. Ok, ele não é um 
esportivo puro, mesmo nesse modo. É 
valente, afinal, 180cv são mais do que 
suficientes para fazer andar rápido um 
carro de 1.295kg. Entrar forte numa curva 
não causa temores e não há reações aris-
cas da sua frente. Poderia ter tração tra-
seira, mas, isso é para a BMW, ou, quem 
sabe, uma tração nas quatro rodas, mar-
ca bem alinhada com os produtos Audi. 
Contudo isso alteraria demasiadamente, 
para cima, o valor na etiqueta. De imóvel 
até atingir 100km/h ele levou 7,56s, na 
melhor passada marcou 7,24 com dois 
a bordo, temperatura de 27ºC e a uma 
altitude de 680m. Fazendo retomadas a 
partir de 60km/h ele atinge 120km/h em 
7,74s. É realmente prazeroso dirigir esse 
Audi, mesmo achando que ele podia 
ter um pouco mais de fru-frus a bordo. 
O A3 Sportback é do mesmo jeito, você 
gasta uma hora pelo menos para ler e 
entender como foram largamente usa-
dos aços ultrarresistentes que vão mel-
horar não só a segurança como também 
a rigidez do conjunto, melhorando a di-
rigibilidade. Ou, então,  como as soldas 
são executadas com o maior capricho. 
E isso custa o dinheiro que seria usado 
na instalação dos sensores de ré. Talvez 
isso desagrade as pessoas acostumadas 
aos seus iPhones cheios de aplicativos e 
que de vez em quando usam o aparelho 
para fazer ligações telefônicas. A Audi diz 

que não existe no A3 sedã chapa alguma 
em semelhança às encontradas no A3 
hatch. Nem a parte de dentro do capô 
é igual. Reparar nisso é um verdadeiro 
jogo dos sete erros, mas, o novo estilo 
da Audi é claro. Vincos mais pronuncia-
dos dão mais vigor ao estilo desse carro. 
Tudo é mais retilíneo, dos faróis aos can-
tos da grade dianteira. E é agradável de 
ver. A escolha por esse modelo na linha 
de produção no Paraná também aliviou 
uma concorrência dentro da própria casa 
Se a Audi produzisse a versão hatch, iria 
bater de frente com o novo Golf GTI pois 
seriam muito semelhantes e, provavel-
mente, tanto a VW como a Audi iriam 
perder com isso. Com o sedã nada disso 
acontece. E ele pode ficar ainda mais in-
teressante. A versão com motor 1.8 que 
custa, por enquanto, com preço de lan-
çamento, R$ 116.400,00 (mais barato que 
o Mercedes Bens CLA, que sai por R$ 
150.500,00), pode ter, quem sabe, uma 
opção com motor 1.4 de 122cv custando 
provavelmente próximo a R$ 100 mil. 
Não vai andar tanto mas, desfilando na 
rua, ele ainda continuará um A3 sedã e 
ninguem vai notar a diferença. g

Onde achar.
Audi

www.audi.com.br

ONDEACHAR 

A Audi deve alcançar um bom 
volume de vendas deste modelo 
pelo bom preço pedido, bem 
abaixo da concorrência, e deve 
melhorar com a chegada às lojas 
da versão com motor 1.4 custando 
abaixo de R$ 100 mil.
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

TALHADO

PERFEIÇÃO
COM
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A marca é do arquiteto francês Oscar 
Ono e chega no Brasil com um produto 
diferenciado, o piso butique. A madeira 
é basicamente carvalho europeu certi-
ficado e de desenho nobre. A cor origi-
nal da madeira é manipulada para tons 
mais requintados e complexos. A paleta 
possui 40 variações e as lâminas dos pi-
sos são entregues em quatro larguras 
de 9 a 22cm com espessuras de 12, 16 
e 20cm. O carro chefe é o Gris Flamand, 
um cinza com veios em meios tons de 
fina elegância. Mas há versões em tons 
mais próximos à cor natural da madeira, 
bem ao gosto mais geral do brasileiro. 
Para você saber como todo o processo 
de confecção é extremamente artesa-
nal, somente cinco pessoas na Holanda 
cuidam do que se pode chamar de 
colorização do Gris Flamand. A marca 
chegou recentemente ao Brasil e faz um 
atendimento digno dos seus produtos 
que levam, em geral, 90 dias para serem 
preparados e possuem 25 anos de ga-
rantia contra a delaminação. Os preços 
variam de R$ 298,00 o m2 para os 
produtos básicos com 12mm. Os mais 
espessos são tabelados de R$ 398,00 a 
R$ 650,00 o m2.

Oscar Ono
(atendimento com hora marcada)

Rua Cônego Eugênio Leite, 933 cj 101 
– São Paulo

Tel.: (11) 3294 8094
www.oscarono.com

ONDEACHAR 
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Muitos já se tornaram pilotos depois de 
uma infância alegrada pelos aeromod-
elos e as miniaturas da Casa Aerobrás. 
Com 71 anos de fundação, a magia 
pouco mudou na loja no centro velho 
de São Paulo. O cheiro de madeira balsa 
é o mesmo, idem é o brilho nos olhos 
de quem quase se debruça nos balcões 
para escolher um novo modelo para 
montar. O Piper J3 com envergadura de 
90cm e que pode ser movido por elás-
tico ou motor elétrico é feito a partir da 
planta mesmo (R$ 16,00 a cópia), você é 
quem vai moldar a madeira, cortar toda 
a estrutura, colar e montar. Ou seja, vai 
fazer o mesmo processo de fabricação 
que um avião de verdade.

Casa Aerobrás
Rua Major Sertório, 192 – São Paulo

Tel.: (11) 3255 0544
www.casaaerobras.com.br

ONDEACHAR 
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Talvez o tempo tenha esquecido o 
quanto um móvel de madeira é bacana 
e quão escultural também ele pode ser. 
Móveis esculturas é o que faz o marce-
neiro Paulo Alves. Ganhador de prêmios 
como o de 2009 dado pelo Museu da 
Casa Brasileira com a linha Atibaia, ou o 
do Ibama, pelo uso da catuaba, madeira 
que não era considerada por não ser no-
bre e que agora virou moda na indústria 
moveleira. As suas peças são feitas sob 
encomenda e medidas, algumas exclusi-
vas. Na foto o banco Tato, feito em catua-
ba maciça e com acabamento em verniz 
à base d’água. Mede 1,80m por 70cm. As 
pernas palito, bem anos 60, são um de-
talhe à parte. Custa R$ 4.670,00.

Marcenaria São Paulo
Rua Harmonia, 815 – São Paulo

Tel.: (11) 3032 4281
www.marcenariasp.com.br

ONDEACHAR 
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ANDAMENTO
CURSO EM
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Santa Catarina é terra de gente 
bonita, mas, é bom você tirar um 
pouco o foco da praia e voltar aos 
negócios. A modificação no cenário 
industrial brasileiro, com novos polos 
sendo formados fora dos locais tradicio-
nais como São Paulo ou Minas Gerais. O 
estado de Santa Catarina será base da 
fábrica da BMW em Araquari. Há um 
novo estaleiro sendo levantado em 
Itajaí para atender a indústria do pré-
sal, a Schaefer Yatchs, em Florianópo-
lis, faz embarcações para o mercado 
de luxo com modelos valendo até R$ 
10 milhões. Esse povo quer voar mais 
alto do que nunca. Para isso Santa Ca-

tarina agora tem um núcleo de desen-
volvimento aeronáutico. A empreitada 
foi estruturada pelo empresário Cesar 
Olsen, a Fiesc - Federação das Indús-
trias de Santa Catarina, mais o Senai e 
o próprio governo daquele estado. A 
proposta vai além de formar profission-
ais para o setor que demanda constante 
aprimoramento e qualificação de mão 
de obra. Essa história começou há sete 
anos com a insistência de alguém que, 
antes de tudo, tinha muito entusiasmo 
sobre a aviação. Cesar Olsen foi procurar 
a diretoria da Fiesc para ver se desen-
volvia algo no segmento e recebeu 
carta branca para planejar algum pro-
grama. Só não tinham verba para isso. 
Mexendo seus pauzinhos o empresário 
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Estrutura de dar inveja de tão 
completa. A formação de novos 
técnicos aeronáuticos é fato em 
Santa Catarina. O mercado 
agradece e se abastece desses 
novos profissionais.

conseguiu um terreno de 6.000m2  
com um prédio de 2.300m2. A coisa 
começava a engrenar. Nesse espaço foi 
abrigada a Escola de Aviação do Senai 
SC com curso de formação técnica es-
pecializada para mexer em aviônicos e 
toda a estrutura de motores e aeronaves. 
Conseguiram um Embraer Bandeirante 
inteiro com a FAB e nele os alunos po-
dem ter noção prática de como é a 
manutenção de toda uma aeronave. A 
parceria com a FAB, que começou com 
a aproximação do pessoal da base aérea 

de Florianópolis, ainda garantiu a doação 
de dez turbinas, turbo-eixos, transmis-
sões, hélices, painéis, radares e um tanto 
de partes que se fossem orçadas no mer-
cado comum somariam cerca de US$ 1 
milhão. Os alunos tem à mão também 
curso de inglês, o teórico, e a parte práti-
ca de pilotagem de aviões e helicópteros, 
tanto para as carteiras de PP como de PC 
e rotineiramente fazem intercâmbio na 
Escola de Aeronáutica em Guaratinguetá. 
Em contrapartida nessa parceria, cerca de 
50 militares puderam cursar as aulas de 
inglês em Santa Catarina. A estrutura da 
escola também possui um simulador Red 
Bird de avião com movimento em 3 eixos 
e estão esperando a entrega de um para 
helicóptero com movimento em cinco 
eixos. Essa ação chamou a atenção da Su-
perior Air Parts, fabricante de motores que 
alimenta, e muito, a aviação experimen-
tal. Ana Fontes é brasileira mas mora no 
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A Superior já é parceira 
de todo esse programa de 
formação de profissionais 
aeronáuticos. Deve ampliar 
sua participação em breve 
admirada com todo o trabalho 
feito até agora.
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Texas e é o contato da marca no Brasil. Ela 
conhecia a Wega Aeronaves, cliente ca-
tarinense que constrói um experimental 
de alta performance. Eles usam o motor 
da marca deles nesse avião. Ela nos con-
tou que o contato serviu de ponte para 
conhecer o programa numa visita ao Se-
nai, em 2013. Do que ela viu interessou-se 
em dar o apoio e trouxe o presidente da 
Superior, Tim Archer, para conferir com 
os próprios olhos todo o investimento e, 
assim, foi firmado um acordo de parceria. 
A Superior doou um motor XR-360 ao Se-

nai para que ele seja usado pelos alunos 
no programa de instrução de montagem 
e desmontagem. O Celso Olsen mesmo 
é cliente da Superior, pois já comprara 
esses produtos para colocar em alguns 
aviões que já tinha. Essa proximidade 
vai gerar a formação de mecânicos que 
possam lidar com os motores Superior 
no mercado brasileiro. E se você olhar 
no perfil da Superior vai ver que ela faz 
parte de um grupo de capital chinês  de 
Beijing (o mesmo que quase comprou 
a Hawker Beechcraft) desde que foram 
absorvidos em 2010, época que quase 
foram à bancarrota. Na carteira estão oito 
empresas, entre elas a Brandly, fábrica de 
helicópteros tripulados e não tripulados 
e que tem o modelo B2B como produ-
to mais conhecido. Dá para imaginar o 
quanto de simbioses podem ser feitas 
entre um grupo desses e as propostas 
articuladas pela Fiesc e Senai. g
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A maior embarcação feita em 
série no Brasil quer ser também 
um exemplo no acabamento 
e perfeição dos detalhes. 
Arquitetura de interior e projeto 
geral com grife contribuem para 
que a novidade faça a diferença.

Comece a guardar seu dinheiro 
para um baita presente no final de 
ano. A Intermarine vai lançar o seu 
maior produto. Com 29,15m de com-
primento, o Intermarine 95 será a 
maior embarcação produzida em 
série no Brasil. O superyatch será 
oferecido com dois arranjos bási-
cos, o Quintessence e o Fascination 
e as diferenças estão nas apresen-
tações do flybridge, deque principal 
e inferior. O Quintessence vai oferecer 
cinco suítes, enquanto que o Fascination 
terá uma a menos mas  complementada 
por uma sala multiuso. Claro, tudo pode 
ser muito bem arranjado ao gosto do 
freguês, mas, o que chama a atenção do 
desenho de projeto feito pelo estúdio 
Luiz de Basto é a faixa envidraçada que 
percorre os costados da embarcação, tra-
zendo muita luz natural nas suítes,  que 
têm a decoração assinada pela arquiteta 
Patrícia Anastassiadis. O Intermarine 95 
foi planejado para abrigar até dez pes-

soas em pernoite ou 30 em passeios, isso 
fora os quatro tripulantes. O flybridge é 
um lounge a céu aberto. No modelo top 
possui até uma hidromassagem. Nesta 
área podem ser servidas refeições ou 
simplesmente promover um happy 
hour e, em ambas as versões, você pode 
contar com um hardtop que na Fascina-
tion recebe um complemento em vidro 
cobrindo a área de estar. A sala de estar 
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São dois os padrões de 
configuração, nada básicos, 
e que podem ainda receber 
especificações exclusivas de 
cada cliente. Mas antes de tudo, 
conforto nunca faltará.

3561

possui dois sofás e mesa de centro e é 
conectada com a cozinha por duas por-
tas de vidro deslizantes. A sala de jantar 
pode acomodar até oito pessoas. O la-
vabo, que fica nesse piso, pode ser aces-
sado diretamente pelo passadiço para 
evitar que os passageiros, mesmo mol-
hados, tenham que atravessar o salão. O 
posto de comando também fica no mes-
mo salão e conta com duas poltronas e 
dinnette. Um duplo para-brisa contribui 
para melhorar a iluminação interna. No 
deque inferior, na versão Quintessence, 
estão cinco suítes. A master, bem no cen-
tro da embarcação, oferece uma cama 
king size e, como não poderia deixar de 
ser, possui enormes janelas com vista 
para o mar. Nela foram colocados dois 
banheiros e um grande closet. A suíte vip 
fica na proa e possui também uma cama 
king size. A Intermanrine 95 ainda possui 
outra suíte à boroeste, com cama queen 
size logo à frente da escada de acesso. 
Outras duas suítes com cama de solteiro 
estão disponíveis para os convidados. Os 
tripulantes são acomodados em outras 
duas cabines que têm sala para refeições, 
cozinha, banheiro e lavanderia. Na versão 

Fascination a suíte de casal localizada à 
boroeste é substituída por uma sala 
multiuso que possui TV, bar, dois sofás e 
mesa de centro. Além de uma rouparia 
com armários e máquina de lavar e se-
car roupas, o resto da configuração é a 
mesma da versão Quintessence. Esse 
superyatch é equipado com uma plata-
forma de popa com guincho hidráulico 
de 2,40m de comprimento que pode 
elevar um bote ou um jet ski. A plata-
forma também pode ser usada como 
uma mini praia a bordo. A praça de proa 
possui um generoso sofá em U com 
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mesa para refeição mais o bar. E, mesmo 
pensado para aproveitar ao máximo as 
condições de clima tropical, o sistema de 
ar-condicionado é parrudo, com capaci-
dade de 208.000 BTU, desumidificador 
e circulador de ar externo. A engenha-
ria desse superyatch foi encomendada 
e concebida para ser homologada em 
qualquer parte do planeta. Todas as 
peças feitas em fibra de vidro foram 
laminadas por infusão que, segundo a 
Intermarine, garante redução de peso e 
maior rigidez estrutural. Houve ganho 
na performance e consumo de com-
bustível. A Intermarine 95 é impulsiona-
da por dois motores de 2.600hp ou de 
2.200hp que permitem uma velocidade 
máxima de 33/31nós sendo que a veloci-
dade de cruzeiro é de 27/25 nós. Mesmo 
grande, o peso de deslocamento da In-

NOVO PADRÃO APORTA NA COSTA BRASILEIRA 
       PARA QUEM DESEJA O MÁXIMO DE CONFORTO

termarine, vazia, é de 88 toneladas. Deve 
ter boa manobrabilidade, pois, possui 
bow-thruster e stern-thruster hidráulicos 
que vão facilitar a atracação. O calado 
máximo é de 1,65m sendo que a altura 
máxima acima da linha d’água é de 6,6m. 
De qualquer forma a novidade vai não só 
chamar as atenções por si só, mas, pela 
sua elegância no desenho,  majestoso 
em qualquer condição de mar. g
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Aproveitando a participação na 
Fidae 2014, que acontece no final 
de março no Chile, a Bombardier 
programou um tour de demonstra-
ções do novo Learjet 75 pelas ban-
das de cá. Mostrar ao vivo é outra 
coisa mesmo. O Learjet 75 nada 
mais é que uma atualização do Le-
arjet 45XR, com novos winglets, 
turbinas, aviônicos e detalhes de 
interior de cabine de passageiros. 
O novo jato leve é impulsionado por 
duas turbinas Honeywell TFE731-40BR 
de 3.850lbs que substituíram as TFE731-
-20AR que entregavam 3.500lbs cada 
no Learjet 45XR. Com os 10% a mais de 
potência, melhorou a performance de 
pista, reduzindo em cerca de 12% o com-
primento necessário para decolagem, 
segundo a Bombardier. A boa medida 
considera 1.353m para decolar com esse 
jato ante os 1.536m pedidos pelo Learjet 
45XR. Com a nova motorização o Learjet 
75 consegue subir diretamente para 45 
mil pés (para um teto máximo opera-
cional de 51.000pés) em cerca de vinte 
e quatro minutos. A versão anterior, no 
mesmo tempo, chegava a 2 mil pés mais 
embaixo. A velocidade de cruzeiro alta é 

de mach 0.81 e a de longo alcance bate 
no mach 0.75. Os novos winglets ajuda-
ram na questão da autonomia. Agora 
ele pode cumprir etapas de até 2.040nm 
(3.778km) com quatro passageiros a bor-
do. Segundo Fernando Lacerda, homem 
da Bombardier no Brasil, você não tem 
que fazer muitas contas para usar o Lear-
jet 75 por aqui. Com lotação de oito pas-
sageiros, tanque cheio e mais bagagem, 
ele consegue fazer São Paulo – Manaus 
sem problemas. Saindo de Fortaleza é 
possível chegar na Ilha do Sal e se não for 
possível pousar lá, dá para alternar para 
Dakar. Outro ponto que contribuiu para 
essa performance veio de carona com a 
substituição da suíte de aviônicos. O Lear-
jet 75 possui um conjunto Garmin G5000, 
batizado por eles de Vision Flight Deck, 
com três grandes telas de 14 polegadas, 
sistema de visão sintética da área sobre-
voada e FMS com telas de comando tátil. 
E todos os manuais podem ser digitais, 
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NA PURA ESSÊNCIA É UM ARROJO DE JATO, 
                     MODERNIZADO PARA SER ACLAMADO

Lider Aviação
Tel.: (11) 5090 4015

www.lideraviacao.com.br

ONDEACHAR 

Novo winglet proporcionou maior 
envergadura. Essa é uma das 
alterações em cima do antigo Learjet 
45XR que resultou no atual modelo. 
Outra modificação foi a troca da 
suíte de aviônicos.

nada de carregar papéis a bordo. Impres-
sionante é ver como deu para colocar as 
enormes telas no mesmo painel do Le-
arjet 45. Mais impressionante é ver como 
é fácil a adaptação a esse sistema quem 
está acostumado a voar monomotores a 
pistão de nova geração, como o Cirrus, 
que usa aviônicos de mesma base de con-
ceito. Com esses novos instrumentos hou-
ve uma perda de cerca de 90kg sendo que 
no geral o novo Learjet é 106,59kg mais 

leve. O peso máximo de decolagem se 
manteve em 21.000lb (9.752kg). O interior 
também está cheio de novos mimos para 
o passageiro. A galley tem desenho novo 
e como as novas telas de  7” do sistema 
de entretenimento de bordo, o closet ao 
lado do banheiro, a luz indireta de cabine 
por LEDs, tudo é de série. As medidas de 
cabine continuaram as mesmas, pois o 
charuto da fuselagem é o mesmo, o pé di-
reito ainda continua com 1,50m para uma 
largura total de 1,56m. Os assentos têm 
um detalhe aqui e outro acolá, diferen-
te das encontradas anteriormente, mas 
o visual é bem mais claro. Custando US$ 
13 milhões, já existem conversações para 
a venda de pelo menos dois no Brasil. O 
novo Learjet 75 vai ficar num patamar 
entre o Citation XLS (1.858nm de alcan-
ce entretanto menor) e o futuro Latitude 
(3.000nm de alcance e com maior cabine) 
e ainda alimenta o legado do nome que 
foi basicamente a origem do conceito de 
jato executivo. Peça já o seu. g
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Denis Schwarzenbeck
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Av. Sylvia da Silva Braga, 415 - Hangar 5
Jardim Santa Mônica | CEP: 13082-105 | Campinas | SP | Brasil

22° 51’ 29.960”S 47° 6’ 40.108”W LIBERDADE EXTRA

A liberdade como a ausência de limitações, 
movimentar-se sem impedimentos e capaz 
de realizar o que se quer.  Nos céus uma nova 
forma de voo que vai além do conhecido. 
Chegou o Extra, feito para a sua liberdade.

A VIDA COM UMA
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BOTA LIBERTINES 
R$ 1.100,00

moda
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FOTOS: FERNANDO BENVENUTI
ASSISTENTE DE FOTOGRAFIA: JONAS JONHIS

STYLIST: CESAR CORTINOVE 
BEAUTY: FÁBIO CARNEIRO

PRODUÇÃO EXECUTIVA: RENATA PIROLA

SEMDAR

AO
CHANCE

PÉFRIO
A inspiração londrina aos pés da criado-
ra da coleção inverno 2014 dos sapatos 
Viviela London. A artista plástica brasi-
leira está morando em Londres há doze 
anos e tem seu atelier em Wimblendon 
e coloca agora seus produtos em ende-
reços brasileiros. Os materiais foram os 
mais variados usando couro de tilápia, 
bovino e piton. E nas botas de cano 
alto, ankle boots, oxfords, slipers, ana-
belas e scarpins possuem traços sofis-
ticados e provocadores, bem britânico. 
Os nomes dos produtos, com referên-
cias as bandas do mais fino rock inglês 
dão outro toque moderno aos 50 mo-
delos, todos feitos em série limitada. g
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BOTA COLDPLAY 
R$ 925,00
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SAPATO THE BEATLES
R$ 625,00
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BOTA ROLLING STONES
R$ 850,00

moda
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BLACK SABBATH
R$ 625,00

VIVIELA LONDON:
SHOWROOM

ALAMEDA DOS MARACATINS, 1217 – 
CJ911 - SÃO PAULO – SP

TEL.:  (11) 3564 7001

WWW.VIVIELA.COM.BR

ONDEACHAR
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CORES E
SABORES
ENTRE

A preocupação com a estética do 
lugar vai dos pratos à decoração. 
Complexo, o cardápio da Mercearia do 
Conde faz há mais de duas décadas, uma 
mistura das cores da Ásia Central. Os 
temperos tem muita influência daquela 
Região, com um pé na Tailândia, que 
tanto também influencia a linha contem-
porânea da gastronomia. Alguns toques 
da cozinha nacional também são usados. 
No final, as opções viram experiências  
quase que inexplicáveis, ou melhor, se-
ria um pouco perda de tempo explicar, 
melhor saborear. E apesar de leves, não 
se sai empanturrado deste restaurante, 
qualquer prato é bem servido. E seguem 
o padrão de detalhismo da decoração 
da casa, cheios de histórias, para ficar ad-
mirando entre uma conversa e outra.
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Torta integral de cenoura e queijo em-
menthal com salada verde, pera, salsão e 
tomate cereja. A torta (R$ 48,00) é total-
mente neutra, o queijo é bem discreto e 
quase suplantado pelo doce da cenoura 
faz um bom conjunto com o molho po-
tente, de mostarda Dijon da salada. O cu-
rioso são as fatias de pera que quebram 
um tanto a personalidade desse molho. 
Um bom acompanhamento pode ser o 
suco de tomate bem temperado.
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Nhoque de mandioquinha com molho 
de tomate hiper fresco e um perfumado 
manjericão. A graça fica na apresen-
tação com a massa servida num cestin-
ho de parmesão. Custa R$ 52,00 e muita 
gente opta por um suco de tangerina 
(R$ 11,00) para acompanhar. A tangerina 
não sendo tão cítrica não entra em con-
flito com o molho vermelho da massa. 
Uma opção de bebida poderia ser um 
vinho rosé.
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O enorme prato vem com uma porção 
de arroz jasmim com legumes cozidos 
ao curry vermelho feito na casa (R$ 
45,00). Entre os legumes estão a abo-
brinha, a vagem, tudo muito crocante 
e um toque bem no estilo da casa, a 
chef Flavia Mariotto, colocou lichias e 
uvas verdes.  É sempre um toque doce 
fazendo contraponto com algo muito 
potente como o apimentado do curry, o 
próprio arroz, cozido sem sal, também é 
feito para esse fim. Para essa complexi-
dade gastronômica foi então pedido um 
vinho mais para o poderoso, um Killka 
Malbec 2011 (R$ 79,00) da argentina Bo-
degas Salentein.
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Mercearia do Conde
Rua Joaquim Antunes, 217 – São 

Paulo
Tel.: (11) 3081 7204

www.merceariadoconde.com.br
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o prêmio máximo com a proposta de 
um dispositivo com estofamento de ar 
que facilita o embarque e desembarque 
de cargas e bagagens dos porões das 
aeronaves comerciais, baseado nas me-
sas de hóquei. Essa semana de eventos 
mostrou que a Airbus não queria que 
o Fly Your Ideas se fechasse somente 
à premiação. A ação poderia implantar 
uma semente de interesse em algum 
dos alunos participantes e de carona 
no passaporte do grupo da USP, eles 
desembarcaram no campus de São 
Paulo. Aproveitamos a visita para saber 
mais do que se pode dizer ser a grande 
inovação do momento na aviação. Num 
tempo em que a eficiência  até tirou a 
graça do desenho das aeronaves em 
geral, para os engenheiros não há ap-
enas um foco. A novidade existe para 
atender o mercado, olhando tanto 
para quem vende o bilhete, como para 
quem o compra. Para os pais do en-
genheiro Gary Wicks, viajar de avião na 
década de 1970 era um sonho, um luxo 
para poucos, e hoje essa aviação tem 
que atender uma demanda bem maior 
que, a priori, só quer saber e necessita 
de um meio de transporte rápido e, se 
possível, barato. A concepção dos voos 
dos anos 70 ainda existe, só é preciso 
pagar a mais para estar na Executiva 
ou na Primeira Classe. A Inovar foi tra-
balhar com diversos segmentos. A esse 
conceito estão sincronizados elemen-

Aviação inova para não cair na 
mesmice. Entre 10 e 14 de março a 
Airbus deslocou dois engenheiros 
para falar de inovação aos alunos 
da USP, em São Paulo. Gregor Dirks e 
Gary Wicks trouxeram ao Brasil a primei-
ra edição do Airbus Innovation Week 
com uma série de palestras interativas. 
O objetivo era mostrar, através do que 
é estudado na aviação, como uma ideia 
pode ser tornar realidade e como pensar 
para ter inovações que sejam realmente 
plausíveis. Essa ação é complemento do 
prêmio Fly Your Ideas, promovido pela 
Airbus com colaboração da Unesco. Se 
você leu a edição 41 da HiGH, soube que 
a equipe Levar da USP ganhou em 2013 
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FABRICANTE AERONÁUTICO VOLTA À 
              SALA DE AULA PARA FALAR DE NOVIDADES

tos como, a aerodinâmica, os motores, 
o consumo de combustível, a questão 
da menor emissão de poluentes e até o 
que o passageiro pede ou não pede em 
termos de conforto, conectividade e en-
tretenimento. Tudo baseado nos cenários 
econômicos mundiais, pois têm que pas-
sar pelo crivo da viabilidade. Tirar leite de 
pedra para fazer produtos e atender des-
de uma empresa de perfil de baixo custo 
operacional, como a EasyJet ou uma 
voltada à excelência de serviços, como a 
Etihad. Ter o poder de manipular bem a 
customização tem sido vital para a saúde 
da indústria aeronáutica. E muitas vezes a 

Em uma semana de palestras 
a Airbus abriu as cortinas 
do que pode ser a inovação 
da aviação para alunos que 
vão ser a futura geração de 
engenheiros e pensadores. 
E isso vai desde novas 
propostas de entretenimento a 
bordo até novas concepções 
de modo de navegação.

inovação não está nem visível aos olhos 
do passageiro. Para esses engenheiros, a 
graça pode ser tudo o que está por trás 
de uma galley, da fiação ao esquema de 
fazê-la mais modular e funcional. Entre-
tanto, esses mesmos engenheiros estão 
sendo pagos para pensar nas expecta-
tivas das pessoas em geral e como isso 
pode afetar ou direcionar os próximos 
projetos. Os passageiros talvez tenham 
trocado o cardápio do serviço de bordo 
pelo menu de aplicativos. E isso faz parte 
dia a dia do pensamento de quem trabal-
ha com a inovação. Estudar e ver o com-
portamento, as necessidades dessa nova 
geração, também é uma oportunidade 
de negócio, saber como essa conec-
tividade pode afetar ou não as viagens 
de negócios. De repente, nos próximos 
anos, a conectividade possa ser um fator 
primordial a bordo. O desafio ao aluno, 
então, é conseguir uma boa equação 
nesse cálculo de peso e balanceamento, 
entre essa visão do que esteve apresenta-
do naquela semana de março, com o que 
pode ser aplicado em grandes setores, 
sejam lá quais forem eles. g

Airbus
http://videos.airbus.com/channel/

iLyROoafYVEC.html

ONDEACHAR 
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O centro de convenções de Ana-
heim, na Califórnia, abriu seus 
portões no dia 26 de fevereiro para 
abrigar por três dias mais uma 
edição da Heli-Expo. Foram 19 mil 
visitantes fazendo negócios e vendo as 
novidades no setor da aviação de asas 
rotativas. A edição deste ano marcou 
a retomada do crescimento da aviação 
geral mundial em linha com o novo 
fôlego que as economias mundiais já 
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TEXTO: RODRIGO DUARTE
FOTOS: RODRIGO DUARTE,

RAPHAELA BIESUZ E DIVULGAÇÃO,

vêm ensaiando, puxadas pela recuper-
ação norte-ameicana. Segundo estu-
dos da NBAA (National Business Avia-
tion Association), se o PIB americano 
crescer mais de 2% ao ano o impacto 
positivo na aviação geral será absolu-
tamente visível. Nos números oficiais 
dos organizadores da Heli-Expo, neste 
ano os negócios da feira passaram da 
casa do US$ 1,5 bilhão. As projeções de 
crescimento do setor também apontam 
para um aquecimento no mercado de 
troca de aeronaves, impulsionado pelos 
novos desafios de se chegar mais longe, 
mais rápido, com mais passageiros e 
com maior economia. O grande negó-
cio que fomenta esse desenvolvimento 
é o da exploração de óleo e gás, que 
no Brasil é liderado pela Petrobras. Se-
gundo estudos apresentados durante 
o evento, nos próximos cinco anos 
mais de 5.000 novos helicópteros serão 
entregues ao mercado mundial e uma 
importante parte dessas aeronaves será 
de biturbinas médios, como o Bell 525 
Relenteless e o AgustaWestland AW189, 
focados justamente nesse mercado. En-
tre os helicópteros executivos o grande 
lançamento veio pegando leve. O Bell 
505 JetRanger X em nada lembra seu 
antecessor. Com uma frente em bolha, 

será concorrente direto do Robinson 
R66 e do Airbus Helicopter EC120 Co-
libri. Teve gente que chamou o novo Bell 
de cruzamento de Colibri com Fairchil-
dHiller FH1100. O painel possui uma suíte 
G1000H e a motorização fica a cargo de 
uma turbina Turbomeca Arrius 2R de 
504shp em regime máximo de deco-
lagem e 457shp em máximo contínuo. 
O conjunto de transmissão é semelhante 
ao do LongRanger, como também são 
os rotores principal e de cauda, o que 
você pode traduzir como boa disponibi-
lidade de uso de potência dessa máqui-
na. E pelos números extraoficiais, 170 
vendas só durante a feira, a vida do novo 
Bell (US$ 1,050 milhão básico, e cerca 
de US$ 1,2 milhão equipado) deverá ser 
vencedora. A Helisul, por exemplo, enco-
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mendou na feira três desses novos 505, 
além de um Bell 429, outro modelo que 
chamou a atenção no estande da Bell só 
que na nova versão com rodinhas (WLG-
Wheel Landing Gear). Ele possui sistema 
de trem de pouso retrátil, totalmente 
elétrico, de manutenção mais simples, 
mais leve que o sistema hidráulico e que 
permite ao helicóptero voar 4 nós mais 
rápido do que a versão com esquis. Cu-
rioso foi o caminho da AgustaWestland. 
Andou justamente no sentido contrário 
ao concorrente americano, e apresentou 
o A109 Trekker, um biturbina GrandNew  
(duas PW207C de 815shp) mas com trem 
de pouso de esquis. O A109 Trekker  vem 
equipado com painel totalmente digital 
Garmin G1000HTM com três telas, tendo 

As assinaturas de compra ou 
pedidos de novas aeronaves 
mostra quanto o mercado 
brasileiro de helicópteros ainda 
está aquecido e absorvendo 
novos modelos.

SEMPRE HÁ UMA NOTÍCIA PARA 
               MOVIMENTAR A FEIRA DOS HELICÓPTEROS

sido excluídos todos os instrumentos 
analógicos e as antigas seis telas de CRT 
que, além de pesadas, eram de difícil 
manutenção. Outro modelo que vem 
despertando a atenção do mercado é o 
suíço Skye SH-09 para cinco passageiros 
e um piloto, que está sendo desenvolvi-
do pela Marenco. O projeto usa estrutura 
em material composto, mecânica de fácil 
manutenção, e baixo custo de produção. 
Por possuir portas e janelas praticamente 
em uma peça única, proporcionará um 
visual panorâmico ímpar. O seu primei-
ro voo de testes poderá acontecer no 
primeiro semestre de 2014.  Outra notí-
cia para os brasileiros. A EFAI, escola de 
pilotagem mineira, trabalhou em silên-
cio, mas, assinou a opção de compra de 
dois Guimbal Cabri G2. Esse helicóptero 
francês é do porte de um R22, motoriza-
do com um Lycoming O-360 com 180hp 
restringido para 145hp e pesa 420kg 
vazio. Seu rotor principal com 7,2m de 
diâmetro é tripá e o traseiro é carenado 
Fenestron. Boas novidades, então, desta 
que é a principal feira de helicópteros do 
planeta. Boa porque, ao que parece, mes-
mo não voltando ao estupendo cenário 
de 2008, pode ser que o mercado esteja 
voltando a trabalhar nos trilhos. g
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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

Ao final de um trabalho em Anápolis 
(GO) era preciso ir até Goiânia para 
embarcar num voo para São Paulo. 
Com pouco tempo disponível não 
havia a possibilidade de sequer alu-
gar um carro ou pegar um ônibus 
para seguir viagem. A escolha recaiu 
num lotação que saía bem de frente ao 
hotel. Não era um transporte oficial, le-
galizado. A coisa foi feita a bordo de uma 
Santana Quantum ano bem velho, pou-
co lavado, com cinco companheiros mais 
o motorista. Pneus novos, nem pensar. 
Nada de cinto de segurança e muita fé. 
Custou mais barato que o próprio ônibus 
intermunicipal e deu tempo de pegar o 

voo. É sabido que essa prática é comum 
em Anápolis. Muitos leitores vão achar 
que nunca usariam esses serviços fora da 
lei, com receio de algum acidente e de 
colocar as suas vidas em risco. Talvez, 
mas por incrível que pareça, boa parte 
não relutaria em usar um táxi aéreo sem 
registro, não homologado, para fazer um 
voo. E, assuste-se, sabendo que é a mes-
ma coisa que usar a Quantum de Anápo-
lis. No meio, eles são conhecidos como 
Taca, minam a saúde financeira das em-
presas legalizadas e colaboram para ele-
var mais os índices de registros de aci-
dentes. Há quatro anos os serviços 
básicos de táxi aéreo sob demanda, ou 
seja, aquele onde a pessoa freta uma 
aeronave para fazer um voo esporádico, 

TACA NA
CABEÇA
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O mundo da aviação 
coorporativa que engloba o 
taxi aéreo é um cenário rico 
e cheio de conforto, mas está 
sendo dilacerado por um 
setor que usa das mesmas 
armas, só que sem padrão 
operacional.

respondia por cerca de 20% da receita 
das empresas desse setor. Atualmente 
esse índice chega a apenas 2%. O pas-
sageiro migrou para o uso do avião do 
amigo ou do amigo do amigo e paga 
um dinheirinho por fora. Mas se olhan-
do aquele avião, às vezes bem pintado, 
até limpo, poucos problemas são 
demonstrados a respeito do uso de um 
Taca, mas os bastidores podem ser alar-
mantes. Uma empresa séria de táxi aé-
reo trabalha submetida a rigores das leis 
da Anac. Não é permitida tripulações 
que façam trabalhos avulsos ou free 
lancer, os critérios de manutenção são 
bem mais rigorosos, é pedido constante 
treinamento tanto de pilotos como de 
mecânicos. Num Taca nada disso existe. 
Você pode fretar um serviço e ele pode 
ser feito com qualquer aeronave dis-
ponível. Ok, pode ser com aquele heli-
cóptero novo em folha do amigo mas 
pode ser numa aeronave que não voa 
há dez anos e que na semana passada 
deram um jeito de o motor voltar a fun-
cionar e você nem vai saber disso. No 

país do jeitinho o costume de utilizar esse 
tipo de gambiarra voadora, ao que 
parece, é bem aceito. Mas não deveria. 
Pelos números apresentados pela ABTAer 
– Associação Brasileira de Táxis Aéreos e 
Oficinas de Manutenção, a aviação geral 
deste País possui uma frota de 8.947 aero-
naves, os táxi aéreos regulares absorvem 
uma frota de 1.578 aeronaves. A aviação 
geral acusou um índice de acidentes de 
1,62% sobre o total da frota, número se-
melhante ao 1,08% registrado sobre a 
frota de táxi aéreo. Porém, cada aeronave 
de táxi aéreo voa muito mais. Em 2012, 
nos principais aeroportos brasileiros, o 
índice de movimentação das aeronaves 
da aviação geral foi de 33,5 voos por 
aeronave enquanto que o táxi aéreo 
acusou 85,6 voos por aeronave. Ou seja, 
a aviação de táxi aéreo sofre propor-
cionalmente muito menos acidentes. 
Esses serviços genéricos também têm a 
ver com o aumento da frota. Muitos op-
eradores de primeira viagem, mal asses-
sorados por vendedores que só pensam 
na comissão que vai chegar aos seus 
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O usuário do taxi aéreo precisa 
ter em mente que é um serviço 
onde a demanda por alto nível 
de manutenção e proeficiência 
de tripulantes vem em primeiro 
lugar, antes de preço de tabela 
ou imediatismo de horários.

3591

bolsos, acabam se assustando posterior-
mente com o cotidiano das despesas 
que envolve uma aeronave. Conse-
quentemente acabam oferecendo as 
suas aeronaves para fazer um voozinho 
para um conhecido. Tem até piloto que 
recomenda ao patrão que faça desse 
costume um expediente para aliviar as 
contas.  E há aqueles que trabalham no 
mercado paralelo e ponto final. Em Mato 
Grosso, uma licitação está sendo denun-
ciada pela ABTAer junto ao Ministério 
Público daquele Estado. No ano passado 
foi aberta pela Secretaria de Estado de 
Administração uma concorrência para 
contratar uma empresa para fazer voos 
para o poder executivo. Ganhou a única 
concorrente, a Sal Transportes e Turismo 
Ltda. Foram cinco lotes de contratos que 
somaram R$ 8.441.750,00. O problema, 
segundo a representação apresentada 
pela ABTAer, é que a Sal não possuía ou 
não apresentara o seu Cheta - Certifica-
do de Homologação de Empresa de 
Transporte Aéreo. Sem o Cheta, segundo 
a Anac, nada de trabalhar com trans-

porte aéreo público. Curiosamente a em-
presa consta normalmente na lista de 
táxi aéreos da Anac (http://www2.anac.
gov.br/empresas/taxi.asp). Consultando 
o CNPJ inscrito na concorrência, a razão 
social da Sal aparece como Wue Táxi Aé-
reo, Transportes e Turismo Ltda que tem 
como sócios administradores Alexssan-
dro Neves Botelho e a Sal Locadora de 
Veículos Ltda-me. Segundo a denúncia, 
essa empresa estaria utilizando aero-
naves não registradas como de uso de 
táxi aéreo. Inseriram nos documentos até 
uma foto de um Piper Seneca de 
matrícula PT-EZT que, pelo Registro Aé-
reo Brasileiro, pertence a Alexssandro Bo-
telho e estaria sendo utilizado nos voos. 
A aeronave não é registrada para ser usa-
da para esse fim. Na denúncia a empresa 
também utilizaria de uma brecha no 
contrato que possibilitaria a contratação 
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de uma empresa de agenciamento de 
viagens para fazer o atendimento. Essa é 
justamente a atividade econômica se-
cundária da Wue. Tentamos um contato 
com a Wue mas o único número de tele-
fone disponível é da Sal locadora e a pes-
soa que atendeu disse que o sócio Alexs-
sando não ficava naquela empresa. E se a 
ABTAer faz a denúncia, ela também recla-
ma da morosidade da Anac nos processos 
de averiguação. A Anac abriu uma gerên-
cia para lidar com esse problema, chama-
se GGAF e foi criada há um ano com três 
funcionários e atualmente já conta com 
150. Segundo a Anac a atribuição primária 
da GGAF é de planejar fiscalizações e até 
desenvolver mecanismos para esse fim. 
Em comunicado a Anac declara que tem 
as Operações de Fiscalização da Aviação 
Geral que apuram as denúncias encamin-
hadas. O órgão diz, via assessoria de imp-
rensa, que algumas fiscalizações já foram 

O serviço de taxi aéreo clandestino 
não escolhe o porte ou tipo de 
aeronave. Tem gente que até propõe 
voos com aeronaves da categoria 
experimental.
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O COMÉRCIO PARALELO DE VOOS CORPORATIVOS
INVADE E CORRÓI O SETOR DE TÁXI AÉREO
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suficientes para interromper os serviços 
de alguns Taca mas, algumas vezes, há a 
fase de defesa e recurso legais dos autua-
dos. Sem mencionar onde a Anac disse 
que já foi feita a autuação de uma oper-
ação de voo panorâmico irregular com 
ajuda policial. Fiscalizando ou não, está 
sendo formada outra denúncia de que 
existem pelo menos 30 aeronaves na 
região Norte catalogadas como sendo 
utilizadas como táxi aéreo clandestino e, 
pior, que estão sendo feitas ameaças de 
morte para quem denunciar a prática. A 
Anac declarou que denúncias desse tipo 
também são encaminhadas à Polícia 
Federal e ao Ministério Público. Para você 
ver como o mercado está refém dessas 
ações, durante a apresentação do novo 
Learjet 75 em Congonhas, pergunta-
mos ao Eduardo Vaz, presidente da 
Líder Aviação, um gigante desse setor 
no Brasil, se haveria a possibilidade de a 
empresa ter um desses jatos para com-
por a frota de seu táxi aéreo afinal a Líder 
é, no Brasil, a representante exclusiva da 
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Bombardier, fabricante do Learjet 75.  No 
mínimo seria uma forma de promover o 
novo produto. A resposta foi um quase 
não, seguido da justificativa. O Taca 
prejudica tanto o setor que até mesmo 
para a Líder colocar o jato nesse serviço 
poderia se tornar uma operação inviável. 
Segundo Heron Nobre, diretor de freta-
mento e gerenciamento da Líder Avi-
ação, a empresa perde cerca de 300 
voos ao ano para o Taca. Se uma Líder 
sente essas dificuldades, imagine uma 
empresa que possui apenas uma aero-
nave num rincão desse país. A burocra-
cia e as altas exigências também podem 
influenciar na criação de novas Taca. Em 
congressos da própria ABTAer não é raro 
ver alguém do setor reclamando que as 
leis exigem a mesma coisa, tanto faz ser 
uma companhia aérea como a TAM ou 
um táxi aéreo que tem somente um 
Piper Minuano. Os custos operacionais 
certamente sobem a níveis insupor-
táveis. Em contato com a Associação 
eles nos listaram alguns dos problemas 
que as empresas sofrem com a Anac. De 
cara reclamam do tempo de resposta do 
órgão a qualquer processo, como as 
aprovações de manuais de aeronaves (em 
média são 28), na inclusão de aeronaves 
nas especificações de operação, em pro-
cessos de habilitação, cheque e recheque 
de tripulantes. E muitas solicitações que 

Acima, Eduardo Vaz, presidente da 
Líder Aviação que nos explicou como 
o TACA dificulta os negócios do 
setor legalizado. Em quatro anos as 
perdas dos taxis aéreos para serviços 
clandestinos foi brutal.
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deveriam ser resolvidas em horas ou pou-
cos dias, acabam demandando meses. 
Para você ter uma ideia a Tropic Air com-
prou um Phenom 300 novo para ser usa-
do como táxi aéreo e recebeu a aeronave 
em agosto de 2013. Entretanto, segundo 
Gustavo Pizzi, diretor da empresa, a in-
clusão da aeronave na EO – Especifi-
cação Operativa – um documento emiti-
do pela Anac que licencia a aeronave 
para operar dentro do táxi aéreo e que 
sem isso ela não pode ser usada como 
tal, saiu somente seis meses depois. Para 
uma empresa que tem a projeção de 
usar um jato por 30horas/mês, voando 
cerca de 20 mil quilômetros e cobrando 
R$ 22,50/km, dá para imaginar o tamanho 
do buraco que é ficar esperando seis me-
ses para receber um documento que nos 
Estados Unidos leva menos 30 dias para 
ser emitido. A Anac respondeu que foram 
feitas melhorias centralizando os atendi-
mentos na Agência do Rio de Janeiro e 
criando um sistema online e que, em al-
guns casos, os processos são indeferidos 
porque os documentos enviados não es-
tão de acordo com o requisitado. Outras 
reclamações ouvidas da associação en-
volvem algumas taxas. A Anac, por exem-
plo, cobra R$ 9.782,00 para fazer um 
cheque de tripulante em curso no exteri-
or. Esse valor cobriria as despesas com 
passagens e estadia do inspetor. Contudo 

Nas reuniões da ABTAer (no topo) como 
a que ocorreu na Helimarte, no ano 
passado, são frequentes os pedidos 
das empresas de taxi aéreo para que 
a ANAC simplifique a burocracia e 
exigências operacionais.
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se o cheque envolver dois pilotos ao 
mesmo tempo, mesmo necessitando 
apenas um único inspetor, é cobrado o 
valor dobrado e não proporcional. Com 
isso, não querendo enfrentar tais dificul-
dades, muita gente prefere atuar de for-
ma alternativa. Segundo Heron Nobre 
não é raro ele encontrar empresários, 
potenciais clientes seus, que acreditam 
estarem usando aeronaves em oper-
ação legalizada, mas que não estão 
devidamente homologadas. Ele acha 
que o combate a esse tipo de atuação 
só vai melhorar quando, além da fiscali-
zação, for feito um pesado programa de 
conscientização do usuário. Enquanto 
isso o Taca vai lucrar sozinho, afinal, 
sempre vai existir o próximo cliente e 
esse é o grande perigo. g

O presidente da ABTAer, Milton Arantes, 
tem tido trabalho constante para 
combater um comércio que não tem 
cara, voz, uniforme e nem pintura que 
o diferencie das empresas legalizadas 
e que funcionam dentro de rígidos 
parâmetros de certificação.
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Com nova sede e novo formato a EAB Air Show dá um passo importante para o crescimento e 
desenvolvimento do evento assim como para a implantação do novo Cluster Aeronáutico de Maringá.

NA EAB AS MUDANÇA SE TRANSFORMAM EM VANTAGENS

     MODERNO E AMPLO AEROPORTO, COM CONTROLE DE TRÁFEGO 
     AÉREO COMPATÍVEL COM UM EVENTO DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO
 
     PISTA DE 2.100 MTS E 13.000 MTS DE PÁTIOS;

     TORRE DE CONTROLE PRÓPRIA
      
     AEROPORTO SOB ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

     ESTACIONAMENTO PARA MAIS  DE 2.000 AERONAVES VISITANTES

     LOCAL GEOGRAFICAMENTE ESTRATÉGICO: PRÓXIMO ÃS GRANDES    
     CAPITAIS ECONÔMICAS DO BRASIL E A TRÊS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

     FÁCIL ACESSO AÉREO COM MAIS DE 12 VÔOS COMERCIAIS 
     DIÁRIOS DAS EMPRESAS AÉREAS GOL E AZUL

O MUNDO DA AVIAÇÃO POUSA NO NOVO 
CLUSTER AERONÁUTICO BRASILEIRO

28 A 31 DE AGOSTO
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O mar inspira canções, pinturas e textos. O selfie fica sempre 
perfeito. O mais cotidiano vira cenário para a moda. Pouco 
é preciso para uma foto sair boa. Um pouco de luz, e pimba, 
está feito o quadro para colocar na parede. Talvez seja por 
isso que tanta gente siga para o mar em feriados enfrentan-
do congestionamento, atravessando tormentas de estresse. 
Tudo vale a pena, o mar é lindo. Tarefa fácil para a Canon Rebel T3, 
câmera perfeita para iniciantes, feita para quem deseja gastar o mí-
nimo e ter um resultado de alto desempenho. Qualquer profissional 
teria uma T3 como equipamento de suporte. Ela possui sensor CMOS 
de 12.2 megapixel, snao 63 zonas de medição de foco, grava vídeo 
em Full HD e possui um conveniente guia de recursos para dar uma 
ajuda a cada clique. Na Angel ela está em promoção, por R$ 1.450,00 
ela vem com lente 18-55mm mais uma bolsa e cartão de memória de 
4gb. Vale muito bem como investimento inicial de carreira. g
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Hospitalidade calorosa, serviço atencioso, cozinha requintada. É fácil se apaixonar pela Suíça – mesmo 
antes que você possa vislumbrar os Alpes. Voos diários para a Suíça e outros 50 destinos em toda a 
Europa. Saiba mais sobre nosso produto e serviço visitando swiss.com

Hospitalidade tão famosa
     quanto nossas paisagens.
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