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DEVANEIO DE
PASSAGEIRO

Hoje é dia de avião cair, disse o vidente. Ninguém 
acreditou, mas o crédito veio na primeira turbu-
lência. O passageiro ao lado fez o sinal da cruz 
antes da decolagem. Veio a vontade mórbida de 
virar para ele e, com um sorriso maroto no rosto, 
dizer que não adiantaria muito. Não sei não, mas 
eu juro que ouvi a atendente do balcão indagar 
o porquê de comprar passagem ida e volta. No vídeo 
falam aos caros passageiros que, em caso de pouso na 
água, o seu assento é flutuante e pode ser usado como 
salva-vidas. Mas se o pouso for em São Paulo, neste 
caso, o assento pode ser usado como...assento mesmo, 
para ficar esperando sentado o resgate no barranco de-
fronte. Espiando o jornal do passageiro, pela fresta dos 
assentos da frente, vejo a notícia de que Aldo Rebelo, 
ministro dos Esportes, pode ser substituído. Se ele, com 
aquele semblante de atleta, ocupa o cargo de ministro 
dos esportes, tudo pode. Vou fazer o sinal da cruz. g

Marcio Jumpei - Editor Chefe
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COMEÇARAM AS OBRAS DO 

AEROPORTO EXECUTIVO CATARINA. 

PERFEITO PARA QUEM NÃO 

PODE DEIXAR O TEMPO PASSAR VOANDO.

Decola a mais moderna infraestrutura aeroportuária executiva do Brasil.

Pensado especialmente para atender às aeronaves executivas existentes para

voos nacionais e internacionais, o Aeroporto Executivo Catarina tem controle

de tráfego próprio, pista de decolagem de 2.470 m2, terminal exclusivo para

aviação executiva com atendimento diferenciado. E o melhor: está a apenas

12 minutos de São Paulo de helicóptero e a 35 minutos de automóvel.

A construção e a localização geográfica do aeroporto executivo foram aprovadas nos termos do Ofício nº 354/2013/SAI/ANAC. Licença Ambiental de Instalação nº 2256. Processo SMA nº 69/2012.

www.jhsf.com.br

11 3702 2121
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NÃO TEM PREÇO
SAUDOSISMO
WACO ZQC-6
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UM CLÁSSICO AMERICANO VOANDO 
                            COMO NOS SEUS BONS TEMPOS
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nos. O espaço para as pernas dos passa-
geiros do banco traseiro é generoso. En-
trar é fácil, subindo pela asa inferior 
esquerda e usando uma enorme porta. 
Só a largura na frente para os dois pilotos 
é menor do que se espera. Duas pessoas 
de corpo mais avantajado vão ficar ba-
tendo os ombros. O ajuste para frente e 
para trás dos assentos dianteiros é feito 
por meio de uma manivela sob o banco. 

Se você não está com inveja por não 
ter feito esse voo, devia estar. Aqui 
está um reluzente Waco ZQC-6 feito 
em 29 de maio de 1936 e restaurado 
pela Rare Aircraft, empresa fundada 
em 1991 e especializada em dar nova 
vida a aeronaves clássicas, principal-
mente Waco. Coisa de americano. 
Eles fazem desde toda a parte em 
madeira da asa, até a reconstrução 
de metais, que pode ser um tanque 
de óleo ou de combustível. O motor é 
entregue como novo. Entelagem, pintu-
ras, tudo é de primeira. Esse Waco parece 
ter saído da linha de montagem original 
no mês passado. O acabamento da pin-

tura é coisa de mestre, feito para quem 
gosta de máquina boa e em perfeito fun-
cionamento. Os Waco aqui no Brasil são 
mais relacionados com o modelo CSO, 
biplano de cabine aberta, usado pelo 
Exército Brasileiro e pelo Correio Aéreo 
Nacional. O ZQC-6 faz parte de uma famí-
lia de aviões de cabine fechada para uso 
executivo, ou mesmo para pequenas 
companhias aéreas que surgiam naquela 
época. Se outros membros dessa família 
obtiveram êxito de vendas - o EQC-6 ba-
teu as 350 unidades - foram feitos apenas 

68 ZQC-6, o que torna esse exemplar 
dono de um valor inestimável, bem mais 
do que os US$ 350 mil pedidos pela Rare 
Aircraft. Observando esse avião a cada 
minuto, dá até certo receio de danificar 
algo. Riscar alguma coisa com caneta es-
ferográfica é pecado mortal. O ZQC-6 se-
guiu a tendência naquela época de apro-
ximar avião de carro. O desenho do 
interior, com lugar para até cinco pessoas, 
lembra muito os grandes sedãs america-
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Os pedais do copiloto dobram e se es-
condem no piso. Essa cabine é rica em 
detalhes, os manches têm forma de vo-
lante, redondos e conectados em uma 
estrutura em forma de Y. O seu formato, 
inclusive, influencia num modo de pilota-
gem que lembra um automóvel. A posi-
ção da pega é como se as mãos fossem 
ponteiros de relógio indicando dez para 
as duas. Para dar mais charme ainda, você 
olha uma manivela em cada uma das pa-
redes e acha que ela se parece com 
aquelas antigas de baixar o vidro da jane-
la. E são mesmo, você pode abri-las em 
voo. A curtição é colocar o cotovelo para 
fora. O comando de freio de estaciona-

mento também tem desenho com refe-
rência automobilística, com uma haste 
longa e alta lembra a da Kombi. A ergo-
nomia na cabine não é 100%, o copiloto 
tem algumas dificuldades como a visuali-
zação do velocímetro, muito à esquerda 
do painel, e o comando de passo da héli-
ce, também do lado esquerdo, separado 
das manetes de mistura e potência. Uma 
curiosidade, a parte central do painel é 
um conjunto separado de instrumentos 
(que inclui modernos rádios, GPS e trans-
ponder, uma licença poética para o uso 
mais seguro) que ficam fixados num sub 
chassi sobre amortecedores. E tudo trepi-
da muito quando o motor Jacobs L5 
R755B2, radial de sete cilindros que entre-
ga 275hp, está funcionando em marcha 
lenta. E surpreendente a fácil partida des-
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Muitos detalhes com referência 
automobilística. O freio de 
mão (no topo) e o vidro da 
janela que se abre igual aos 
de um carro, são impagáveis. 
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se veterano. Depois de algumas injetadas 
de combustível, magnetos ligados (meio 
fora de mão para o copiloto), foi só bater 
na ignição para o radial ganhar vida. E 
você fica estranhando que um avião da-
quele tamanho tenha apenas 275hp de 
motor. O Waco tem um corpanzil não 
muito alinhado com as asas. A fuselagem 
tem formato de caixote, quadrado, e as 
asas têm desenho quase semielíptico, 
instaladas defasadas. As inferiores estão 
bem atrás das superiores e a diferença de 
tamanho é considerável. Todo o desenho 
está concentrado na dianteira, na direção 
de um nariz atarracado, e você acha que 
a bitola do trem de pouso é um pouco 
estreita demais. O peso máximo de deco-
lagem é de cerca de 1.580kg. Para se ter 
uma ideia, alguns Cessna Skylane têm 
motor de 230hp mas sobem aos céus 

ele sai do chão. O dia não está ajudando, 
a temperatura é de 31ºC, temos 173kg de 
humanos, tanques com 70 galões de 
combustível e o ar está turbulento. O 
ZQC-6 vai subindo inicialmente com 
600pés/min e chega aos 800pés/min 
mantendo o manifold com 19-20 polega-
das, 2.100rpm e uma velocidade variando 
entre 110-120mph. Nessa hora você esta-
rá gastando de 55 a 60 litros de gasolina 
por hora. Nivelando e ajustando o motor 

com 1.411kg. O Cessna tem área alar de 
16m2 enquanto que o Waco, biplano, 
possui 22,67m2. O curioso é que em ter-
mos de comprimento o Waco é menor 
que o Cessna, são 8,17m contra 8,68m. 
Ou seja, esse clássico tem um belo volu-
me que é preciso saber administrar. Ta-
xiar é até simples, mas é coisa para o co-
mandante, pela falta de comando de 
freio do lado direito. Alinhados na cabe-
ceira, a dica é dar uma última checada 
nos comandos, principalmente o de aile-
ron, pois o desenho das hastes do volan-
te induz você a acertá-lo como um Y, mas 
assim, os ailerons não estarão em neutro. 
Passo de hélice e manete à frente, o go-
vernador vai ajustando as rotações da hé-
lice. O avião levanta a cauda cedo, com 
30mph indicadas, e numa curta corrida 
sem flapes, com 80mph no velocímetro, 
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Na foto acima é possível verificar 
a difereça brutal de tamanho das 

asas. O trem de pouso, apesar da 
bitola um pouco estreita, se mostrou 

um conjunto muito parrudo.
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com todo o conjunto de estabilizador 
horizontal, não há tabs móveis nos pro-
fundores. Mas o avião começa a mostrar 
que é um certo tijolinho. Nos estóis foi 
feita a opção de não usar o flape (modelo 
split, que existe somente no intradorso 
das asas superiores e com duas únicas 
posições, baixado e levantado) porque o 
sistema não estava tão funcional assim. 
Havia o receio de ele permanecer travado 
embaixo, o que comprometeria o resto 
do ensaio. Com e sem motor a reação foi 
semelhante. A perda de sustentação 
ocorreu com 55mph, o nariz bem eleva-
do e sempre tendo um resto de coman-
do de aileron e bom de pedal. O estol é 
manso, com motor houve uma ligeira vi-
bração antes de o nariz cair. E se você não 
for decisivo na hora de elevar o nariz, o 
ZQC-6 fica meio embarrigado, num ritmo 
estola, não estola, em razão da diferença 

para trabalhar com 23 polegadas de ma-
nifold, girando a 1.900rpm, a velocidade 
chegou a 140mph. O nível de vibração é 
baixo e o som do motor é inebriante, 
meio que de máquina de costura. O co-
mando de aileron, que só existe nas asas 
superiores, é bem macio e o avião se 
mostra bem mais leve que o imaginado. 
A fuselagem com grande área não cola-
bora muito em atmosfera turbulenta, vi-
rando uma grande bandeira. Tirando o 
motor – tendo o deleite de ouvir o esca-
pamento pipocar lá fora - e compensan-
do para o melhor planeio, o Waco se es-
tabilizou com 80mph mantendo uma 
razão de descida de 500pés/m. O com-
pensador é bem atuante, o Waco mexe 
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Conheça nosso novo destaque. Com autonomia de 6.450 mn (11.945 km), ele conecta as rotas mais frequentes entre as 
principais cidades do mundo. Por exemplo: São Paulo a Los Angeles ou a Londres, ou Paris a Hong Kong. São mais de trinta 
layouts de cabine, e além disso ele possui a incrível e ciência no consumo de combustível e a capacidade de operação em 
pistas curtas pelas quais os Falcons são mundialmente conhecidos. Estamos sempre ampliando os limites do que um jato 
executivo pode fazer por você. Voe longe. Alcance mais.

APRESENTANDO O FALCON 8X.

MAIOR AUTONOMIA, 
MAIS ESPAÇO NA CABINE, 

MAIOR CAPACIDADE.

A MESMA EFICIÊNCIA LENDÁRIA.

WWW.DASSAULTFALCON.COM I RODRIGO PESOA: +5511 3443 7043 I  RODRIGO.PESOA@FALCONJET.COM
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Dassault Falcon Jet Corp.    d� c010159a   Proof 1
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de posicionamento das asas. No circuito 
de pouso esse avião pede que você seja 
rápido no gerenciamento da rampa. Com 
a velocidade de 80mph na final, estabili-
zado, é preciso ficar escorando a razão de 
descida com o motor. Mais uma vez ele 
quer se transformar em tijolo. Na última 
tentativa, usamos o flape e o avião man-
teve uma rampa com nariz bem para bai-
xo e, da mesma forma, foi preciso um 
bom gerenciamento da descida escoran-
do no motor. A melhor forma de colocar 
esse bicho no chão é com o pouso de 
pista. Quando tocar é só picar um pouco, 

sempre economicamente eficiente, mas 
excelente para ir namorar na sexta à noite. 
Dinamicamente existem coisas melhores 
como o Beech Staggerwing, entretanto, o 
ZQC-6 carrega a simpatia de ser mais ex-
clusivo. E melhor, apesar de ser um mode-
lo antigo, a Rare Aircraft dá suporte de 
pós-venda, até com instrução de manu-
tenção, como se fosse um avião novo, saí-
do do forno. O que na verdade chega a ser 
mesmo. Eles entregam assim. g

para assentar as rodinhas e deixá-lo de-
sembalar para baixar a cauda natural-
mente. Mas com atenção. A sua geome-
tria faz com que ele goste de engrenar 
curva na corrida e você também tem que 
ficar atento à baixa altura da asa inferior. E 
esqueça de fazer pouso de três pontos 
por precaução de não querer parecer 
uma galinha maluca sobre o asfalto. No 
começo é um pouco tenso, principal-
mente pela preocupação de não arra-
nhar nenhum milímetro de pintura. Mas 
com um pouco de prática, tudo se ajeita. 
Na hora de desligar o radial, uma dica do 
Carlos Edo, manter o motor girando a 
1.500rpm para deixar o óleo circulando 
no governador da hélice para então calar 
os cilindros na mistura. Se fosse um carro, 
o Waco ZQC-6 seria um sedã médio ame-
ricano dos anos 40 com muita lata, nem 

Waco ZQC-6

Fabricante: Waco Aircraft Company
Motor: Jacobs L5 R755B2 de 275hp a 
2.200rpm

Capacidade: 1 piloto + quatro passageiros

Envergadura: 10,67m asa superior 
7,8m asa inferior

Comprimento: 8,17m

Velocidade de cruzeiro máximo: 166mph

Teto de serviço: 17.000pés

  FICHA 
TÉCNICA

Rare Aircraft Ltd
www.rareaircraft.com

ONDEACHAR
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PARA PRESERVAR A MEMÓRIA TODOS 
                   PRECISAM  CONTAR UMA BOA HISTÓRIA

Marco César Spinosa é advogado, 
professor e tem uma escola de en-
sino infantil, fundamental e médio. 
Vanderlei Guedes não é formado. 
Fez o ensino superior do cotidi-
ano. Os dois vivem do passado. Para 
quem vê o mundo imediatista, volátil e 
pouco preservacionista, os dois são um 
alento. Nenhum deles trabalha em mu-
seu, mas ambos gostam de preservar 
a história. Encontramos com o Spinosa 
num domingo pela manhã. Do saguão 
do prédio onde mora, na zona sul de 

São Paulo, sai um soldado da Força 
Expedicionária Brasileira, a FEB, que lu-
tou junto aos aliados na Itália durante a 
Segunda Guerra Mundial. Estão lá o ca-
pacete, a vestimenta completa, a bota. 
Diante de nós está uma pessoa interes-
sada em mostrar o que se passou com 
aquele grupo. Os americanos fazem 
muito bem isso e, constantemente, os 
gaúchos sabem o que é isso. Eles fazem 
a Semana Farroupilha. Em setembro 
você os vê vestidos com roupas típi-
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cas mostrando, num festival anual, o 
que eles têm diariamente de cultura, 
culinária e origem. A personagem do 
combatente foi montada para contar 
uma história. Spinosa forjou esse inter-
esse desde moleque, por meio do plas-
timodelismo. Para cada miniatura que 
fazia, existia uma pesquisa histórica, o 
que foi feito daquela máquina, para que 
existiu, onde existiu. Essa corrida atrás 
de minúcias migrou para o que ele faz 
hoje. É uma atividade que traz para o 
presente um determinado período da 
história.  Poderia ser medieval ou con-
temporânea, mas a escolha recaiu na 
FEB. Esse tema especí�co começou em 
2009, com o projeto Caminhos da FEB, 
criado pelo músico João Barone. Ele, 
outras duas dezenas de pessoas mais 
dois jipes, foram embarcados para a 
Itália para percorrer os caminhos que 

19 

os brasileiros �zeram em combate entre 
1944 e 1945. O projeto serviu também 
para aglutinar várias pessoas que, ao re-
dor do Brasil, tinham o mesmo interesse. 
Formou-se uma comunidade. De 2009 
até hoje, três do grupo original formado 
pelo Barone, voltam todos os anos para 
a Itália, sem ganhar um tostão, para fazer 
a reencenação da época da tomada do 
Monte Castelo. Em 2014, passaram pelas 
comemorações dos 70 anos da Invasão 
da Normandia. O dia D passa com todos 
os detalhes pelos olhos marejados do 
Spinosa, que estava de pé às cinco da 
matina, caracterizado, em plena praia 
de Omaha, onde aconteceu o con�ito. 
A nossa praia foi em São Paulo mes-

Ao olhar para a personagem, você 
está sendo transportado para outra 
época, sem livros, sem pesquisa 
na  internet. Ao vivo a história é 
melhor contada.
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mo. As pessoas param, olham, nutrem 
simpatia. Não é um sentimento tão 
orgulhoso quanto o visto nos Estados 
Unidos, onde o respeito pelos ex-com-
batentes é forte. Um soldado, mesmo 
na mais baixa patente, é herói lá fora. 
Aqui existe o respeito, sem dúvida, mas 
a intensidade, se não é menor, é menos 
comum de ser vista. Spinosa participa 
de des�les como os de sete de setem-
bro, onde é o�cialmente convidado, o 
que chancela a validade da proposta. 
É uma forma diferente ao Google, de 
mostrar às pessoas, independente de 
qual geração, o que foi aquilo. Muitas 
vezes com riqueza de detalhes, que não 
são perceptíveis através do arquivo do 
computador. É forma semelhante a essa 
experiência, o encontro na rua com o 
Vanderlei Guedes. Cachimbo aceso, co-
lete, gravata borboleta, chapéu clássico 

na cabeça. O lugar é o espaço cultural 
Casa das Rosas, umas das últimas con-
struções originais da Avenida Paulista 
(SP), que combina perfeitamente com a 
proposta da personagem Don Guedes, 
alterego do fotógrafo que, nas décadas 
de 1980 de 1990, saiu do país numa 
pegada meio beatnick, meio mochileira. 
No começo foi para escrever um livro de 
viagens, tudo na base da carona.  Con-
heceu um grupo de fotógrafos herdei-
ros do movimento francês de maio de 
1968 e trabalhou para uma ONG inter-
nacional que tratava da questão da falta 
de moradia. As desigualdades sociais 
começaram a ser o foco de suas lentes. 
Baixou em Israel, viu os problemas dos 
palestinos. No Brasil publicou livros e foi 
vivendo da foto. Montou um ateliê para 
dar aulas e ser a base dos seus trabalhos. 
A função, na visão do Vanderlei, estava 
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além de ganhar dinheiro. Em 1996 
começou a sincronizar o seu ganha-pão 
com o ambiente da cidade. Onde hoje é 
uma lan house, no �nal da Avenida Pau-
lista, existiu a livraria Belas Artes, reduto 
de parte do intelecto urbano daquela 
época. O fotógrafo montava exposições 
na escadaria em frente e servia chá. Era 
a janela para mostrar o seu portfólio 
e um meio de conseguir mais trabal-
hos e dar acessibilidade da fotogra�a 
ao povo. Restaurou uma câmera clara 
de 1860, daquelas de grande formato, 
lambe-lambe para alguns, e partiu para 
fotografar o patrimônio arquitetônico 
de São Paulo. Usando o novo equipa-
mento, montou um projeto de livro 
de fotos da cidade para o aniversário 
de 460 anos, e que deve sair em 2015 
ou 2016. As fotos 8x10’ também virar-

am produto. As pessoas começaram 
a ter interesse em pagar R$ 90,00 por 
um retrato em estilo antigo. A graça é 
ter algo feito por processo totalmente 
analógico, e o Guedes ainda quer via-
bilizar o uso de chapas de metal sen-
sibilizadas com nitreto de prata. Tudo 
faz parte da intenção de alimentar e 
manter o interesse pela preservação 
do patrimônio, mesmo por meio da 
mostra do descaso e a degradação que, 
principalmente em São Paulo, devasta 
a história. Esta, curiosamente, numa 
época de tão fácil acesso à informação, 
anda meio curta. Se parece com dé�cit 
de memória recente. A caracterização 
do soldado ou do fotógrafo é ferramen-
ta mais palpável. Eles dois não pararam 
no tempo. Somente não o deixam se 
apagar com o passar dos minutos. g

O fotógrafo é bom de retrato, as 
dele e as que são captadas pelo 
seu olhar. A escolha pelo modo 
analógico de fotografar faz parte do 
conteúdo de duas imagens.

Grupo de Reencenação 
Monte Castelo

http://montecasteloreencenacao.
blogspot.com.br/

Vanderlei Guedes
Tel.: (11) 97364 0882

https://www.facebook.com/
vanderleig?fref=ts

ONDEACHAR
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PEQUENA NOTÁVEL

Acredite, isso é uma Honda de 150cc. O modelo foi customizado para se transformar 
nessa Scrambler pela Chimpa TMC que é uma parceria entre a Chimpa, que comercializa 
acessórios automobilísticos e o ex-piloto de F1 Tarso Marques que já é conhecido por tra-
balhos de customização de motocicletas. A parte ciclística e mecânica ainda continuam 
originais. As rodas são também originais e os pneus da Honda Bros. O tanque também 
continua no formato original, recebendo somente um acabamento nas laterais por conta 
da retirada das aletas de fábrica. Outro destaque é o escapamento com ponteira dupla e 
saída alta. O resto pouco lembra a pequena moto. Esse modelo divide o catálogo com a 
Cafe Racer que possui versões com motor 125cc e 150cc. A Scrambler custa R$ 15.900,00 
e pode ser �nanciadas em até 24 vezes no cartão de crédito. A Porto Seguro já possui 
planos para os produtos da Chimpa TMC e recentemente foi �rmado um acordo com a 
Moto Honda Remaza para que todos os produtos ChimpaTMC estejam disponíveis nesta 
rede presente em diversas Regiões do Brasil.

Chimpa TMC
Tel.: (11) 3842 9211
www.chimpatmc.com.br
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FORMAS AOS SEUS PÉS

Texturas feitas à mão, cortes laterais que valorizam o formato do 
pé e detalhes com ornamentos em metais caracterizam os novos 
modelos da coleção primavera verão de calçados da Carrano. As 
formas mais orgânicas com muitos formatos curvilíneos garante 
um visual sexy. Como matéria prima, o couro aparece em 100% 
dos produtos desenvolvidos com destaque para elaboração de 
técnicas manuais que simulam a textura píton além de aplicações 
com pedrarias que reforçam o DNA da marca nos 300 novos mo-
delos de sapatos.

Carrano
SAC: (51) 2125 1540
www.carrano.com.br

POTÊNCIA EXTRA

A Go Power está lançando seus GPU com garantia de 
3 anos, entrada trifásica bivolt de 220/380Vca ajustável 

externamente e com � ltro DC de alta performance, o 
que proporcional segurança mesmo com queda da 

rede de energia. Os equipamentos também possuem 
ajuste na corrente de saída com limitação automática, 

evitando erros por parte do operador.

Preços:
Gopower 2500 � lter - R$ 18.900,00
Gopower 2000 � lter - R$ 16.800,00
Gopower 1600 � lter - R$ 14.300,00

Go Power
Tel.: (31) 2568 2020

www.gopower.ind.br

FRESCOR EM PLENO VERÃO

A Carven Parfums lançou sua nova fragrância para a coleção prima-
vera-verão. A proposta do Carven L’ Eau de Toilette é evocar o verde 
com um tema floral fresco, com muitas notas cítricas e um tanto de 

almíscar. Uma excelente sugestão para os dias mais quentes.

Preços sugeridos:
Carven L’Eau de Toilette 30 ml - R$ 179,00
Carven L’Eau de Toilette 50 ml - R$ 244,00

Carven L’Eau de Toilette 100 ml - R$ 329,00

www.topinternacional.com.br
www.epocacosmeticos.com.br

www.sephora.com.br
SAC: 0800 9709877

 

www.topinternacional.com.br
www.epocacosmeticos.com.br

www.sephora.com.br
SAC: 0800 9709877
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MOBILIDADE ÚNICA

O Airwheel é um monociclo elétrico sem guidão que se movimenta 
de acordo coma inclinação do corpo do condutor. Ele possui con-
trole de velocidade a 18km/h e se a inclinação for maior que 45º ou 
a bateria estiver com menos de 15% de carga, um sistema soa um 
alarme. O Airwheel tem estrutura de alumínio e rodas aro14. Existe a 
versão Q3 com duas rodas.

Preço: R$ 2.610,00
EP Power

www.eppower.com.br

MISTURA DE CORES

Os mixers de mão da KItchenAid serão mais que uma mão na roda 
em sua cozinha. Com uma paleta de cores com cinco variações, 
Empire Red, Crystal Blue, Tangerine, Majestic Yellow e Green Apple, 
a novidade une ergonomia, design e praticidade em um só produto. 
Trabalha com duas velocidades e já vem com um copo próprio de 
700ml com tampa e base antiderrapante. O braço removível produ-
zido em aço inoxidável assegura total higienização da peça. 

Preço sugerido: R$ 379,90 (cada)

KitchenAid
Tel.: 4004-1759 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-722-1759 
(outras cidades)
www.kitchenaid.com.br

LUZ DE JÓIAS

O nome Noor refere-se a um dos maiores diamantes do mundo KOH-
1-Noor, a sonoridade também tem referência a palavra luz em persa. A 
marca é da designer Rosi Giustino que trabalha com joalheria desde os 

13 anos, um universo que inclui toda família. Desde 2010 ela partiu para a 
marca própria buscando novos conceitos.

Anel prata com arabescos com zircônia e pérola shell 

Preço: R$ 591,80

Noor
Pátio Higienópolis – São Paulo

Tel.: (11) 3823 2525
www.noorjoias.com.br

Pátio Higienópolis – São Paulo
Tel.: (11) 3823 2525

www.noorjoias.com.br
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OFICINA VERDE

O Bio-Circle é um sistema de limpeza de peças comercializado no Brasil 
pela Metroliner que tem como principal vantagem não ser nocivo à saúde 
e ao meio ambiente. Tudo é feito com base no uso de uma colônia de bac-
térias que elimina a graxa e resíduos de óleo transformando-os em água e 
num subproduto que pode ser reciclado evitando assim o uso de solventes 
comuns que além de poluidores podem ser prejudiciais a saúde.
Preço sob consulta

Metroliner Tecnologia e Qualidade
Tel.: (19) 3849 7956
www.metroliner.com.br

SABOR TORRADO

A KitchenAid traz para o Brasil novo modelo de torradeira. O desta-
que são suas fendas extra-largas com 3,8 centímetros e na função 
bagel, é possível preparar deliciosos pães de hambúrguer, torrados 
por dentro e aquecidos por fora. O sistema de elevação é manual o 
que facilita na remoção das fatias. As novas torradeiras vem em duas 
opções de cores, Countor Silver e Empire Red, a mesma da icônica 
Stand Mixer.

Preço sugerido: R$ 449,00 (cada)
Kitchenaid
Tel.: 4004-1759 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-722-1759 
(outras cidades)
www.kitchenaid.com.br

SABOR TORRADO

ETERNA COMEMORAÇÃO

O espumante XB é a grande novidade da Freixenet no Brasil. Produzido integralmente 
nas caves subterrâneas da Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos (RS), XB foi elaborado 

seguindo rigorosamente o método tradicional champenoise, o mesmo utilizado na 
elaboração das cavas Freixenet, na Espanha. Um blend das uvas Chardonnay e Pinot 

Noir, o XB envelheceu 9 meses sobre as leveduras e possui a coloração amarelo-palha 
e nuances esverdeadas. Possui alto frescor conferido pela acidez equilibrada e tem 

aromas de frutas de polpa branca, como pêssego, maça verde e melão.

Preço: R$ 42,00.
Qualimpor: 

SAC Qualimpor: 0800-702449
www.qualimpor.com.br
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FINOESPORTE
MD530F
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TEXTO: EDMUNDO REIS
FOTOS: MARCIO JUMPEI
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Ele chega a ser um clássico, é o 
puro espírito MD. Desde a época 
do Hughes 500 esses helicópteros 
em forma de ovo são sinônimos de 
agilidade. É aquele baixinho invo-
cado, o armador do jogo de bas-
quete que compensa a baixa altura 
com a rapidez com que costura a 
quadra. No Vietnã, eram usados 
como unidades de observação 
e ataque leve. Voando, parecem 
moscas varejeiras que pairam, e 
num piscar de olhos, mudam a sua tra-
jetória ganhando velocidade quase que 
instantaneamente. O modelo que você 
vê nas fotos é especial pelo conjunto da 
obra. Atualmente é o MD com melhor 
relação peso-potência do catálogo civil. 
No bojo desse helicóptero foi instalada 
uma turbina Rolls-Royce 250-C30 de 
650shp, sendo restrita a 425shp para a 
decolagem e 350shp em ritmo máxi-
mo contínuo. Isso para trabalhar uma 

aeronave com peso máximo de deco-
lagem de 1.406kg (para um peso vazio 
de 722kg). Se você quiser saber de uma 
comparação, o MD530F em termos de 
performance pura, seria algo como um 
Esquilo B2. O MD 500E, seu irmão de 
motor menor C20R/2 de 450shp, pode-
ria ser o equivalente ao Esquilo BA (se 
equipado com a C20B de 420shp se-
ria um Esquilo B). Só que se o MD530F 
fosse um carro, o comportamento e 
estilo seria digno de um esportivo de 
grosso calibre, uma Ferrari ou uma Lam-
bo. Um Esquilo teria o per�l mais próxi-
mo de um sedã familiar. A esportividade 
é o que pode decidir a compra. O seu 
dono é uma pessoa que deseja, antes 
de tudo, pilotar a máquina, até mesmo 
porque a melhor parte desse helicópte-

e en  ne e   o o o  de d  
onv n on  n e n o o n ve  de 
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ro �ca na frente, com os comandos à 
sua disposição. Essa pessoa pode, even-
tualmente, abrir as portas traseiras para 
o embarque de algum passageiro, mas 
não será costumeiro. O passageiro não 
poderá reclamar que falta um bagagei-
ro para levar as sacolas de compras. Ele 
não reclamaria disso se fosse convidado 
a ganhar uma carona numa Aventa-
dor último ano.  Tampouco reclamaria 
do zunido vindo da transmissão que 
passa no túnel colocado bem na altura 
dos ouvidos, característica da família 
MD500/600. O MD530F é assim. Even-
tualmente pode ser usado para levar 
a bordo os cinco humanos, como de-
termina seu projeto, mas o costumeiro 
é ver esse helicóptero com apenas os 
dois ou três assentos (o do meio só 

serve para alguém muito magrelo ou 
uma criança) dianteiros ocupados. Esse 
exemplar do 530F está bem completo 
em termos de opcionais. Foi instalado 
ar-condicionado, há um Garmin GNS 
400 e outro 430 no painel ainda bem 
analógico, e um tanque extra de com-
bustível. Atualmente, a fatura por algo 
equivalente sai por US$ 2,750 milhões 
(FOB). Um Bell 505 com interior execu-
tivo tem preço por volta de US$ 1.200,00 
(FOB), um Bell LongRanger tem preço 
básico de US$ 2,445 milhões (FOB) e 
equipada executiva o valor chega a US$ 
2,8 milhões (FOB), um Esquilo B2 custa 
aproximadamente US$ 3 milhões (sem 
impostos). O conforto é de carro italiano 
esportivo, tudo muito justo. A grande 
área de janelas e para-brisas garante 
boa visão externa e colabora para não 
existir a sensação de claustrofobia. Para 
quem está do lado de fora, o MD 530F 

Entre os opcionais instalados está o 
kit corta cabos (abaixo). A cabine 
frontal é o lugar preferido de quem 
compra um helicóptero desses, feito 
para ser pilotado.
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COMPACTO EM TAMANHO E ENORME NA 
            PERFORMANCE ELE ATRAI QUEM DESEJA VOAR

apesar do rotor de cauda simples, emite 
um nível de ruído não muito alto. É bem 
mais silencioso que um Bell JetRanger, 
um Robinson R66 e não é muito mais 
ruidoso que algum Eurocopter com 
Fenestron. A MD tem no catálogo 
um rotor de cauda com quatro pás 
opcional, algo semelhante ao visto no 
Bell 429, prometendo menor emissão 
de ruídos. Vimos um desses há alguns 
anos na fábrica da MD em Mesa (EUA). 
Realmente é mais silencioso, mas algu-
mas pessoas nos contaram que o equi-

pamento não compensa. Menor e�ciên-
cia e uma boa dose de di�culdade para 
balancear as quatro pás determinaram 
seu pouco sucesso. Por menos emissão 
de ruídos, a escolha mais racional seria 
o MD520N com sistema Notar. A com-
pra de um MD com rotor de cauda con-
vencional em vez de um com sistema 
Notar, sem rotor, tem a ver com a agili-
dade de comando, superior, mais direto 
do sistema convencional. A amplitude 
de comando de pedais no MD530F é 
menor que a usada no MD520N, que 
tem comportamento mais parecido 
com avião. O motivo dessa prioridade 
pela agilidade no modelo vem de ber-
ço. Esse helicóptero nasceu militar, foi 
feito para in�ltrar-se em espaços peque-
nos e por isso tudo nele é muito com-
pacto. No MD530F o rotor principal tem 
8,38m de diâmetro e o de cauda possui 
1,55m de diâmetro. Respectivamente 
35cm e 15cm a mais que o conjunto do 
MD500E. As pás do rotor principal são 
maiores em seis polegadas. Por conta 
disso, na extremidade do cone de cau-
da, foi colocado um adendo de oito po-
legadas que aumentou a distância que 
separa os dois rotores. Curiosamente, 

o o o  n  o o e 2 0 30 
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o comprimento de fuselagem do 500E 
é de 7,28m, 24 centímetros a mais que 
o do 530F. Para você ter uma melhor 
noção, um Helibras Esquilo B2 tem 
10,23m de comprimento de fuselagem 
e o diâmetro do rotor principal de três 
pás é de 10,69m. O voo do MD530F, 
como todos da família de monoturbinas 
MD, é feito em cima do compensador, o 
comando em forma de chapéu chinês 
no topo do cíclico. É gostar ou não. 
Uma informação de dentro da própria 
MD, cerca de 60% das pessoas que ex-
perimentam esse modo de pilotagem, 
aprovam, e 40% não gostam. O piloto 
tem que fazer condicionamento físico 
no dedão. O helicóptero não tem sis-
tema hidráulico, portanto, os coman-
dos não são leves (o MD600N é ligeira-

mente mais pesado que o 530E) e por 
isso a ajuda do compensador é primor-
dial. É preciso um certo costume para o 
acionamento. O piloto comanda o cícli-
co para qualquer lado e vai seguindo o 
movimento acionando o compensador. 
O ritmo é sempre esse. E não existe no 
chapéu chinês uma atuação diagonal 
para os comandos. Dando um exem-
plo, se o cíclico for para a direita e para 
frente, na diagonal, o chapéu chinês é 
atuado para frente e depois para o lado. 
E assim ele vai voando, bem esporti-
vamente. O disco minúsculo das cinco 
pás do rotor garante, além da agilidade, 
rápidos ganhos de velocidade e baixo 
nível de vibração. Em compensação, 
como o MD600N, em alta rotação o 
530F é de se pousar na sombra abaixo, 
mas não existe muito trabalho para evi-
tar o disparo da rotação. Na MD o piloto 
instrutor da casa mostrou algumas, dig-
amos, excentricidades possíveis de ser-
em feitas com o 530F. Num exercício de 
perda de rotor de cauda, o normal é que 

a pessoa tente colocar o helicóptero o 
mais rápido possível no chão, baixando 
o quanto antes o coletivo e, se possível, 
ganhando velocidade para atenuar a 
tendência da máquina em girar des-
controladamente. O instrutor colocou o 
aluno em uma situação impressionante, 
mostrando que mesmo girando de 
forma bem abrupta, era possível ainda 

O rotor principal tem a cabeça e a 
montagem bem compacta. No interior 
lugar  para dois na parte traseira. 
Esses devem utilizar sempre os fones 
de ouvido para burlar o zunido da 
transmissão.
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MD530

Fabricante: MD Helicopters
Preço: US$ 2,750 milhões (FOB)
Motor: um Rolls-Royce 250-C30 de 
650shp
Capacidade: um piloto + quatro 
passageiros
Diâmetro do rotor principal: 8,38m
Comprimento geral: 9,80m
Velocidade máx. de cruzeiro:134nós
Alcance máx.: 260nm (a 5.000pés)
Peso vazio: 722kg
Peso máxi. de decolagem: 1.406kg

FICHA
TÉCNICA

manter a aeronave controlável, mudan-
do a trajetória do voo. Chegava a ser as-
sustador. A força centrífuga querendo 
jogar todo mundo para fora do heli-
cóptero e ele ainda dizendo que dava 
para ir para a direita ou esquerda, como 
um pião, subir ou descer. Maior curiosi-
dade, em determinada hora o instrutor 
começa a mexer no cíclico como se ba-
tesse uma massa de bolo, isso de forma 
muitíssimo violenta, em outra o cole-
tivo foi levantado e baixado de forma 
histérica. Essas técnicas nada ortodoxas, 
meio que compensavam o giro do heli-
cóptero. Como dizem, crianças, nada 
de tentar fazer isso em casa. O pouso, 
acredite, era suave, sem fechar a manete 
de potência e com o helicóptero gi-
rando devagar. Os esquis do MD530F, 
pelo seu desenho, grande curso de am-
ortecedor, ângulo e bitola, ajudam a não 
deixar o helicóptero tombar. Ponto para 
a segurança. O MD530F tem um con-
sumo de 130l/h. Com o tanque extra de 
combustível, com capacidade de 80l, a 

autonomia vai para 02h25m de voo. A 
instalação desse tanque extra não al-
tera em nada o CG da máquina, apenas 
restringe a carga útil em 65kg. Para um 
voo mais tranquilo, a velocidade de cru-
zeiro econômico pode ser estabelecida 
em 125nós. Se estiver com pressa, o 
bom número é de 130nós. Número para 
lá de respeitável para um monoturbina. 
Mais que isso, o piloto terá que seguir 
para um biturbina de custos e operação 
muito mais complexos e que, além de 
tudo, não oferecerá o nível de satisfação 
de pilotagem que esse MD entrega. g

Helicentro
Tel.: (11) 3751 2000

www.helicentro.com.br

ONDEACHAR
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

Faça isso rápido. Pegue um mapa, um 
globo terrestre e, de olhos fechados, 
aponte com o dedo o lugar das suas 
próximas férias. Você conhece essa 
brincadeira. Geralmente dá errado. 
Você nunca escolhe os alpes suíços, 
Paris ou Viena. Mas, pode ser pior e 
eu lhe digo como. Você pode ser des-
pachado para Mairinque. Ninguém 
pensa em passar férias lá pela simples rea-
lidade de que não há nada o que se fazer 
na cidade. É perto de São Paulo, cerca de 
65km indo pelo caro tapete de asfalto da 
rodovia Castelo Branco. Não deve ser um 
lugar ruim de morar, afinal, tem gente de 
bem, trabalhadora, morando nela. Há ca-
sas de espaço bem generoso em grandes 
condomínios de ambiente reservado. No
Wikipédia lê-se que a cidade progrediu 
depois que implantou um parque indus-
trial, mas tem muita gente que embarca 
num ônibus fretado para trabalhar diaria-
mente em São Paulo. No limite do municí-
pio com Araçariguama, à beira da estrada, 
tem o shopping outlet Catarina, recém-
-inaugurado e que tem marcas premium 
nas vitrines. Acaba virando ponto de refe-

rência. Você chega, para, compra um pou-
co de elegância para usar no casamento 
que você está indo e segue em frente. 
Mas aí que está. Mairinque, novamente, 
se tornou apenas um nome numa placa 
deixada para trás. Mas espere, há um con-
vite para você passar um final de semana 
nessa cidade. O lugar, diz o convite, faz 
parte do guia Roteiros de Charme que, 
pelo nível de chatice – no bom sentido 
-  nas exigências para se tornar membro, 
faz você achar que pode ser uma ilha de 
conforto extremo e que vale sim, gastar o 
grande dinheiro do pedágio. O Confraria 
Colonial fica nos arredores da cidade, um 
pouco afastado do centro, num bairro 
que não carrega o nome de periferia. O
terreno é equivalente a uma chácara. Há 
ruas e moradias no seu entorno. No topo 
de uma colina tem a casa do dono do 
supermercado de Mairinque. Deve estar 
vendendo bem. Anteriormente o espa-
ço do Confraria não abrigava nada, mas 
agora tem um hotel com cara de minei-
ro. Com uma forte influência de cidades 
como Tiradentes (MG), a arquitetura usa e 

ESPIRITO´
DE MINAS

39

turismo 2.indd   39 08/12/14   11:43



abusa de peças vindas de demolições de 
fazendas centenárias mineiras. Coisa de 
paulista, que pega um lugar no meio do 
nada, bota umas palmeiras para decorar 
e já fala que está em Miami. No Confraria 
Colonial, passado o portão, você chega 
em Minas Gerais. Está lá o fogão à lenha, 
mas é só um apoio decorativo num salão 
de jantar temático, pois a cozinha de ver-
dade é moderna. Os quartos têm pegada 
rústico chique. São 30 apartamentos em 
quatro categorias que na básica Villa do 
Marquês, tem 16m2. A maior, denomina-
da Imperial, possui 50m2, mas a maioria 
tem 22m2. E básica é uma forçada de bar-
ra, já que em todas as unidades a cama 
é de um conforto bem acima da média, 
lençois em algodão egípcio, travessei-
ros de plumas de ganso, colchões com 
cobertura também de plumas. Padrão 
Roteiros de Charme. A suíte Imperial tem 
uma jacuzzi e piscina privativa, algumas 

unidades das categorias Villa do Marquês 
compensam o menor espaço com uma 
decoração mais divertida e aconchegan-
te. Em qualquer uma, o recado está dado, 
o Confraria Colonial é um recanto para 
descanso. Bom, isso se você não for num 
meio da semana e, coincidentemente, ser 
o único hóspede, nosso caso, dentro de 
um hotel que usou esse tempo para dar 
uma geral na casa e se preparar para um 
final de semana com evento corporativo e 
lotação máxima. As tentativas de repor as 
energias perdidas em três dias de estrada 
eram interrompidas com os gritos de uma 
funcionária na varanda ao lado querendo 
saber se a outra estava ouvindo chamá-
-la pelo rádio. A outra não ouvia, mas nós 
sim, e bem claramente. No torpor daque-
le momento entre acordado e querendo 
muito dormir, o pesadelo nos deixava 

turismo

40 | nov • dez | 2014

turismo 2.indd   40 08/12/14   11:43

Paraíso mineiro em pleno Estado 
de São Paulo. o heliponto em fase 
de finalização, não se preocupe, 
não contará com os postes de 
iluminação nas suas laterais. 

alerta, sem conseguir descansar. Se não 
se faz isso, a alternativa é ir almoçar. O 
hotel oferece um bufê com uma pegada 
de cozinha mineira, temática ou caseira. 
Como na nossa visita inexistia outra pes-
soa para ser servida, foi entendido que o 
serviço seria menor. Sem problemas, só 
que curioso foi que o restaurante come-
çou a nos servir uma sequência de pratos 
sem perguntar o que gostaríamos de co-
mer. Veio uma salada de folhas e, como 
prato principal, uma picanha com molho 
madeira, arroz, feijão e batatas rústicas fri-
tas. Perfeito, mas talvez eu quisesse comer 
macarrão ou, então, fosse vegetariano. 
Questionado, o atendente disse que na 
entrada era perguntado o que o hóspede 
gostaria de comer. Só que não foi o caso. 
Ok, dia de hotel vazio e as pessoas mais 
preocupadas em arrumar os apartamen-
tos. Faltou foco no atendimento. No jantar 

doas e coco com um terrine de mandio-
quinha acompanhado de lagostin feito 
na manteiga de amaretto. Leve e bem 
interessante a emulsão e o terrine. Para 
os carnívoros houve um tornedore de 
mignon sobre uma cama de espaguete 
chapeado com flor de coentro e tomate 
cereja. Veio acompanhado de farofa de 
brioche e erva doce. Todas as refeições 
estão inclusas na diária. O hotel tem uma 
bela adega no subsolo do restaurante que 
pode ser usada como espaço mais priva-
tivo se o lugar estiver tomado por algum 
grupo maior de convenção. A decoração 
desse lugar é bem intimista. Fora o pro-
grama de comer, namorar e dormir, o 
Confraria Colonial chamou a atenção pelo 
fato de ter construído um heliponto. Ideia 
boa, porque é possível usá-lo sem efe-
tivamente se hospedar. Já que de voo a 
separação para os grandes centros como 

aproveitamos para fazer as fotos do que 
pode ser oferecido ao hóspede. Se a casa 
não estiver muito cheia, há a possibilidade 
de você experimentar o bom menu con-
fiança organizado pelo chef Paulo Gomes. 
Com quórum alto, volta o serviço de bufê. 
Na sequência de confiança desta vez, de 
preferência sob consulta prévia, vimos 
uma salada de folhas orgânicas, aspar-
gos selvagens, rodeando um mil folhas 
com camarão e queijo ementhal. Como 
prato principal foram duas opções, um 
robalo com emulsão de leite de amên-

Campinas ou São Paulo é de cerca de 15 
minutos, o Confraria se transforma num 
destino para ir com o cliente num almoço 
de negócios. Entretanto, outro grande de-
talhe não está à vista do público. O dono 
do estabelecimento é fascinado pelo 
tema sustentabilidade. O Confraria está 
numa região muito afetada pela seca do 
sudeste. Na vizinha Itu, a falta de água é 
extrema. Alguns funcionários que são de 
lá foram liberados para tomar banho no 
hotel que não sofre com a crise de abaste-
cimento por ter minas d’água no terreno e 
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MAPA DE ROTAS
COMO CHEGAR:

Apesar de o centro de Mairinque ter acesso mais fácil pela Rodovia 
Raposo Tavares, a chegada ao Confraria Colonial é mais simples pelo 
km 68,5 da Rodovia Castelo Branco e em seguida cortando um bairro. 
Há placas indicativas em todo o caminho que, na última parte, é feita 
por rua de terra.

DICA DO PILOTO:

O Confraria Colonial tem um espaço para pouso de helicóptero nas 
coordenadas 023º26’770”S/047º14’077”W. Não estranhe, na foto da 
matéria, os postes de iluminação na beirada do lugar, estes foram 
retirados. Fora isso, a rampa de aproximação é livre de obstáculos se 
vindo pelo setor sul, mas é preciso �car atento a um para-raios no topo 
de uma caixa d’água na lateral do terreno.

MELHOR ÉPOCA:

Como todo o Estado de São Paulo, as épocas entre outubro e maio 
seriam as mais chuvosas, mas de dois anos para cá, a estiagem tem 
imperado, o que é melhor para aproveitar o lugar, mas complica o 

abastecimento de água. De qualquer forma o hotel com boa estrutura 
de descanso (com uma grande área de sauna, salão de jogos e spa) faz 
você querer uma imersão, não ligando para a meteorologia.

TARIFAS:

Finais de semana comuns
Suíte Villa do Marquês - diária para o casal: R$ 743,82 
Suíte Visconde - diária para o casal: R$ 808,50
Suíte Conde - diária para o casal: R$ 869,00
Suíte Imperial - diária para o casal: R$ 1280,00
Todas as diárias com pensão completa. Bebidas são cobradas à parte. 
Crianças até cinco anos acompanhadas de dois adultos é cortesia, de 
06 a 12 anos pagam 30% do valor da diária e acima de 12 anos será 
cobrado o valor da cama extra-adulto, 50% a mais do valor do duplo. 
Esses valores são válidos até 23/12.  A partir de janeiro sobem 10%.

ENDEREÇO:

Confraria Colonial
Rua dos Gaviões, 151 – Bairro Dona Catarina – Mairinque – SP
Tel.: (11) 4708 9915 / 99929 4488 - www.confrariacolonial.com.br

turismo

por tomar atitudes que são mais que eco-
logicamente corretas. A água da piscina é 
reciclada. Durante o trabalho de limpeza, 
foram instaladas duas enormes cisternas 
para fazer a decantação e separar a sujei-
ra. O líquido é então reutilizado na pró-
pria piscina. Os chuveiros possuem um 
sistema digital de aquecimento. Assim, 
não há o desperdício na mistura da água 
fria com a quente, fazendo economia de 
energia. A paixão pelo assunto resulta em 
pesquisa. Estão planejando uma captador 
da água de banho no piso com um siste-
ma de purificação para que o líquido seja 
usado novamente no próprio quarto. Até 
mesmo os dejetos da descarga, levados 

para um recipiente específico, poderão 
ser usados como base de produção de 
gás metano que será utilizado, por exem-
plo, no aquecedor das águas dos quartos. 
No lugar existia um campo de golfe que, 
pouco usado, virou área de replantio com 
espécies da Mata Atlântica. A trilha que 
fizeram nela é melhor aproveitada pelos 
hóspedes. Está aí, mais do que hotel de 
alto padrão, estão formulando o lugar que 
você vai por conta da responsabilidade 
social ou ambiental. Ainda não é mote 
para convencer o público, mas, se bem 
trabalho, pode vir a ser. De quebra você 
desfruta do conforto. Isso se a moça da 
varanda conseguir usar o rádio direito. g

O lugar é rico em detalhes 
na decoração, o que faz você 
a ser quase transportado 
espiritualmente para outras 
redondezas.
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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

ESPECIALIDADE
DA CASA
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De qualquer ângulo que você olhe essa 
Ducati, ela impressiona. Em todos os la-
dos a agressividade e agilidade estão 
mais do que estampadas. Imagine uma 
moto equipada com um bicilíndrico que 
mais parece as magrelas monocilíndricas 
fora de estrada. Mal dá para acreditar que 
no tradicional quadro de treliça tubular 
tem uma usina de 821,1cc que entrega 
110hp a 9.250rpm e torque máximo de 
9,08kgf.m aos 7750rpm. Ela pesa nada, 
175kg (peso seco). Uma Yamaha XT660Z 
com ABS pesa 196kg, nas mesmas condi-
ções, e o seu monocilíndrico gera 48cv. A 
XT 1200Z com seu tanque enorme, tem 
um motor de 112cv e pesa 261kg (peso 
líquido). Números que mostram o quanto 
pode ser brava essa italiana. Não queira 
discutir com ela. Não mesmo, ainda mais 
se você estiver em cima dela e for baixi-
nho. Quem tiver menos de 1,70m sofre 

para colocar os pés no chão com ela pa-
rada. O banco está a 870mm (ou 850mm 
com o opcional mais baixo) do solo. Se 
por acaso tiver um buraco no asfalto – e 
juro, apesar de as prefeituras não acredi-
tarem, isso existe – passar o ridículo de 
ser visto com a moto tombada sobre si 
não é difícil. Se for fazer manobras com 
essa Hypermotard usando os pés, como 
numa vaga de estacionamento, melhor 
não montar nela. O pezinho também é 
outro ponto que não ajuda muito. Seu 
desenho e posicionamento não facilitam 
o acionamento. É um bocado trabalhoso 
�car equilibrando a moto e estender o 
apoio ao mesmo tempo. Talvez com isso 
ela avisasse da urgência em permanecer 
andando, como se fosse um cachorro 
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Apesar da inicial vocação para uso 
urbano, é nas estradas cheias de 

curvas que essa Ducati se sente mais 
à vontade. O conjunto suspensão, 

motor e chassis foi feito para 
mudanças de trajetórias rápidas.

ansioso para dar a volta no quarteirão. E, 
realmente, andando o mundo se trans-
forma. Ela é tão ágil como uma fora de 
estrada de baixa cilindrada. O posiciona-
mento do corpo, atacado, instiga a pilo-
tar de forma mais agressiva sempre. Você 
pode achar que a moto combinaria bem 
com o uso urbano, mas, veja só, você pre-
cisaria morar em Piracicaba. Ou melhor, 
em Araçatuba. Alguma cidade com um 
mínimo de trânsito livre e quarteirões 
longos. Em São Paulo, onde o excesso de 
veículos faz a prefeitura cada dia limitar 
a velocidade máxima das vias (colocando 
mais radares ainda e estreitando as faixas 
de rolamento), andar a 50 ou 60km/h 
com a Hypermotard chega a ser incô-
modo. Em última marcha, nem pensar. 
O motor estará soluçando a 3.000rpm e 
isso, somado aos solavancos provocados 
pelos eternos buracos das nossas vias e 
a sensibilidade do acelerador eletrônico, 

vai fazer você sempre achar que a moto 
irá morrer nos próximos dois metros. 
Mesmo em quarta, a Ducati vai andar 
no sacrifício. E �car andando em terceira 
é basicamente gastar combustível à toa. 
Direcionando a moto para as autoestra-
das ela vai achar graça (de você, é claro), 
já que trechos longos de retas não são 
onde ela pode se divertir melhor. Essa 
moto não é para aqueles que nos �nais 
de semana saem desembestados como 
mísseis sobre duas rodas e colocam o 
vídeo no YouTube. Tremei, estes que só 
sabem acelerar em linha reta. No lombo 
da Hypermotard a coisa é saber fazer cur-
va. O DNA motard se revela a cada virada, 
a cada esquina. O modo mais adequado 
de fazer curva com ela - em termos de 
diversão - é a inclinando para dentro en-
quanto o corpo segue ao contrário. Bem 
motocross mesmo. Fazer pêndulos �ca 
entre o ridículo e o pouco funcional. Ela 
não é uma moto para altas velocidades, 
o cruzeiro mais adequado está em torno 
de legais 120km/h quando o motor esta-
rá aos 5.000rpm e o consumo variando 
entre 20 e 22km/l. Ela vai muito além des-
sa marca no velocímetro, mas você vai 
ter que gostar de tomar vento no peito. 
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No Touring e Sport a entrega de potência 
é plena, 110cv, há diferença de respostas 
no acelerador eletrônico, mais direta na 
Sport, que também tem menor restrição 
no controle de tração e ABS. Nos modos 
mais mansos é difícil ver a roda dianteira 
sair do chão, você terá que trabalhar para 
isso. Em compensação o modo Urban, o 
menos divertido, �ca mais indicado para 
pisos com baixa aderência ou em uso na 
cidade. No dia a dia o modo intermediário 
é o mais recomendado, com as reações 
da moto sendo rápidas, como é desejado 
e, ao mesmo tempo, sendo minimamen-
te comportada para passear no trânsito. 
A versão testada é a padrão, custa a partir 
de R$ 56.900,00. A versão SP sai por R$ 
64.900,00. Esta tem de diferente o peso, 
que é de 171kg. Ela é mais alta ainda, a 
altura do banco é 189mm, o curso da sus-
pensão dianteira tem  185mm (170mm na 
padrão) e a traseira 175mm (150mm). As 
rodas são Marchesini forjadas, e suspen-
são com mais regulagens. De qualquer 
forma, tanto o modelo normal como a 
SP são para iniciados, que podem extrair 
melhor as suas vantagens. g

Ducati
www.brasil.ducati.com

ONDEACHAR
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COM BAIXO PESO, E ENGENHARIA QUE PRIVILEGIA A
 TOCADA AGRESSIVA, ESSA MOTO É DIVERSÃO PURA.

O piloto funciona como um verdadeiro 
freio aerodinâmico, com os braços, peito 
aberto e pescoço inclinado para frente. 
Com 16l de capacidade do tanque dá 
para fazer etapas de até 300-320km, mas 
ela não tem indicador de gasolina, só 
tem um alerta de reserva que acendeu 
quando ainda restavam cinco litros. En-
tão é preciso ter em mente quanto existe 
de combustível e �car fazendo conta. O 
que não é nada preciso, pois numa das 
ocasiões, quando o alerta acendeu, haví-
amos rodado 165km. Ou seja, com cinco 
litros, não daria para fazer outros 160km. 
A Ducati vem com três modos de geren-
ciamento de motor, de aplicação do ABS 
e de controle de tração, Urban, Touring 
e Sport. No primeiro a potência �ca limi-
tada a 75cv e tem maior intervenção do 
controle de tração e do ABS. Você roda 
como se estivesse numa moto de 400cc. 
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Conforto e Desempenho em Altos Níveis

                                                          De  tamanho  avantajado  e  design
                                                          elegante, o Agnus foi projetado para
                                                          clientes  exigentes  que  gostam  de
                                                          de  voar confortavelmente, mas não
 abrem mão de alto desempenho. O interior tem espaço  de  sobra  para
 as pernas e  enormes  portas com grandes  janelas  que  proporcionam
 fácil  acesso  e visibilidade incomparável.
  Voe um Agnus e descubra por si mesmo o prazer de voar’’.

Uma Aeronave LSA para grandes homens!

Ligue e agende um vôo de demonstração!
(37) 3261-1952 - www.agnusaviacao.com.br
comercial@agnusaviacao.com.br
R. D, nº. 185 - Distrito Industrial - Lagoa da Prata/MG.

FICHA
      TÉCNICA

Agnus

Fabricante: Agnus Aviação
Motorização: 01 Rotax 9125 de 100hp
Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro
Envergadura: 9,5m
Área alar: 11,16m2
Velocidade de cruzeiro: 125mph
Razão de planeio: 14:1
Velocidade de estol: 54mph (4200rpm
de motor, sem flape)
Autonomia: 6h
Capacidade dos tanques: 110l
Alcance: 1.150km’’

ConforConforConf to e Desempenho em Altos Níveis
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GUARDIÃO
DO TEMPO

No painel, as mais recentes inova-
ções em termos de instrumentos 
de voo. Sistemas de navegação por 
GPS, visão sintética do entorno, 
alarmes de aproximação indevida 
com o solo, absolutamente tudo 
para uma perfeita navegação e, me-
lhor, a cada dia mais fáceis de serem 
utilizados. Mas a tradição diz que ape-
sar de tantos recursos, um piloto só vai 
se sentir completo com um relógio no 
pulso. É um ícone de acessório. O uso 
vem da época em que as navegações 
eram feitas na base do cálculo de tem-
po por trecho percorrido. Faça um piloto 
feliz, dê a ele um relógio digno das suas 
funções. Nas fotos dessas páginas está o 
Breitling Cockpit B50. O cronógrafo de 

od o
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Preços:
B50 com pulseira em titânio:
R$ 25.770,00

B50 Midnight Mission, pulseira em borracha:
R$ 28.603,00

TEXTO: MARCIO JUMPEI
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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múltipla função tem a exclusiva exibi-
ção analógica e digital. A caixa é feita em 
titânio e o sistema de movimento, bati-
zado de SuperQuartz, chega a ser dez 
vezes mais preciso que os de quartzo 
normal. O B50 foi concebido para avia-
dores. Além de cronógrafo com tempos 
intermediários e de regresso em voo, ele 
possui um segundo fuso horário, calen-
dário perpétuo, dois alarmes com toque 
e vibração, função de cálculo de tempo 
de volta e contagem decrescente com 
alarme. A Breitling também colocou nes-
se relógio a função de taquímetro eletrô-
nico, sendo possível acionar uma conta-

Boutique Breitling 
Shopping Cidade Jardim - SP

Tel.: (11) 3198 9366

ONDEACHAR

gem regressiva ou uma cronometragem, 
tempo de voo memorizando horário da 
partida, da chegada e a data. Se quiser, 
tudo utilizando a hora UTC. Usando a 
coroa, os dois ecrãs de cristal líquido 
podem ser iluminados facilitando a visu-
alização tanto de dia como à noite. Essa 
função pode ser ligada automaticamen-
te usando o modo tilt, que é acionado 
quando o relógio se inclina num ângulo 
superior a 35º. Outro diferencial é a bate-
ria recarregável por meio de cabo USB. O 
B50 é resistente à água até 100m. g
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Piso G5

Gris Montaigne

Carvalho Europeu

PARIS  |

AMSTERDAM  |

DUBLIN  |

MIAMI  |

NORWAY  |

BELGIUM  |

SAUDI ARABIA  |

GERMANY  |

MOSCOW  |

MONTANA  |

HONG KONG  |

ST BARTH  |

SÃO PAULO 

Atendimento com hora marcada para o seu maior conforto.

Rua Cônego Eugênio Leite, 933 | 101, Pinheiros, São Paulo 

+ 11 3294 8096 | oscarono.com |

E X C L U S I V E  F L O O R I N G
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Foto - Tadzo Queiroz
Body -  Zinco
Saia -  Cleide Serrano

REFE
RENˆ

CIA
EM
MODA

Um passeio nas calçadas de Milão, 
um respiro, um olhar. Tudo está na 
moda. Faz parte da cidade ser as-
sim. Se observar bem, basta alguns 
minutos para absorver as novas ten-
dências, elas estão lá. Basta fazer o 
usofruto.
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Foto - Tadzo Queiroz
Casaco - Primark
Saia - Pull & Bear
Sapato - Vizzano

FOTOGRAFIA : TADZO QUEIROZ E 
THIAGO MARTINI

MODELOS: LUCIA E CLAUDIA  
(MAJOR MODELS MILAN) 

STYLING:  021FASHIONSHOOT E 
OFFICEIMSHOOT 

BEAUTY: MAX ARAÚJO
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Foto - Thiago Martini
Casaco - Vicolo Northland
Chapéu - Feirinha da Portobello Road em 
Nothing Hill
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Foto -  Tadzo Queiroz
Casaco - H&M
Saia - Calvin Klein
Sandália - Primark
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E X C E L Ê N C I A N O T R E I N A M E N T O D E P I L O T O S 
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E S C O L A D E AV I A Ç Ã O C I V I L

Estabelecer um alto padrão no treinamento de voo com 

programas personalizados que se adaptam à sua agenda, 

utilizando aeronaves sofisticadas de última geração e contando 

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

AIRTRAINING uma escola de aviação única na América Latina.

Cursos homologados para Piloto Privado e IFR;

Simulador Cirrus FMX REDBIRD Full Motion;

Treinamento de transição para aeronaves CIRRUS;

Cursos de G 1000 para operação de aeronaves 

tecnologicamente avançadas "Glass Cockpit";

Cursos de PBN/RNAV e processos para emissão 

de LOA e inclusão de tripulante;

Gerenciamento de Aeronaves;

Flying Club.
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NA LAMA

NOBREZA
PARA PISAR
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TEXTO: EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI

Brasil, mas ele é grande. Falta-lhe apenas 
um �o de cabelo para ter cinco metros 
de comprimento. Portanto, não é nada 
discreto, mesmo tendo linhas sóbrias 
que agradam a rainha da Inglaterra. E é 
um Range Rover, veículo que você sabe 
que possui uma alta dose de tecnologia 
embarcada. Se não sabe, estima. E ele 
não decepciona. Já na hora de entrar, ele 
estende um estribo para facilitar o em-
barque. Como um concierge de hotel de 
luxo, ele oferece um tremendo pacote 
de mimos aos passageiros e ao condutor. 
Para todos os lados que se olhe, há algo 
que lhe chama atenção. Nas portas, além 
das fendas dos compartimentos normais, 
há uma pequena gaveta escamoteável 

Uma dúvida assombra quem está 
dentro desse Range Rover versão 
Vogue Autobiography.  A pessoa a 
bordo deve ser acometida de tran-
stornos bipolares a cada olhar de 
quem está de fora. Para uns, ela faz 
parte da realeza britânica. Pode 
ser um lorde com toda a merecida 
pompa, pode ser uma rainha que 
passa os dias a dar tchauzinhos e sor-
rir. Mas também pode ser um rapper que 
faz músicas ostentação e pode matar 
alguma namorada com golpes de ferro 
num quarto de hotel. A faixa metálica na 
lateral, um simulacro de saídas de ar para 
refrigerar o motor e a cor nada discreta, 
apesar de ser um belíssimo tom de vinho, 
talvez provoque esses pensamentos. Um 
Range Rover Vogue não é popular no 
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para guardar algum documento. Den-
tro do console, entre os assentos, existe 
uma geladeira com capacidade para 
colocar algumas latinhas. As luzes inter-
nas podem ser alteradas em vários tons, 
e os passageiros de trás podem não só 
controlar o nível do ar-condicionado (de 
quatro zonas), como também ajustar os 
assentos laterais da mesma forma que é 
feito nos bancos dianteiros. Eles também 
têm duas telas do sistema de entreteni-
mento no encosto de cabeça dos bancos 
dianteiros, entrada para um aparelho de 
vídeo. E todos os passageiros podem es-
cutar o que desejam, usando cada um o 
seu fone sem �o. O passageiro da frente, 
inclusive, pode �car assistindo alguma 
coisa da TV aberta no mesmo monitor 
de 8” onde é mostrado os caminhos 
do GPS ou a câmera de ré para o mo-
torista. E isso ao mesmo tempo, pois 
dependendo do ângulo de observação, 
é possível ver uma coisa ou outra. É a 
mesma técnica usada em capas de livros 
infantis, que inclinado, mostra uma ima-

FEITO PARA ENCARAR CAMINHOS TORTUOSOS, 
      COM CONFORTO, LUXO E MUITA PERFORMANCE
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Como todo Land Rover, o Vogue foi 
feito para encarar o mais radical 
fora de estrada (na foto do topo 
as seletoras de câmbio e modo de 
condução), com a diferença do alto 
luxo embarcado.

3563

Esta, de sistema pneumático, pode ser 
elevada por um toque de botão e possui 
260mm de curso na dianteira e 310mm 
na traseira. O Range Rover Vogue pos-
sui sistema que gerencia o rolamento 
da carroceria evitando excessos princi-
palmente em pisos irregulares, aumen-
tando em muito o conforto. Apesar de 
luxuoso, ele foi feito para ser usado no 
mais crítico fora de estrada. Como era de 
se esperar, há o sistema Terrain Response 
2, que pensa rápido. Faz bocados de cál-
culos por segundo, analisa as reações 
do motorista e as condições de terreno 
por onde está passando e adapta as re-
spostas do motor, suspensão, diferencial, 
câmbio se percebe que está andando 
por um local gramado, de areia ou com 
pedras soltas. Ele também chama aten-
ção do motorista se for necessário elevar 
a altura do carro. E claro, esse SUV tem 
controle de descida, marca registrada 

gem ou outra. Mimos até mesmo para o 
mais nerd dos motoristas. O Vogue lhe 
mostra como está a atuação das suspen-
sões ou a tração em cada uma das qua-
tro rodas. Você acessa dados de viagem 
como a média de consumo nos últimos 
trechos, e em caso de dilúvio, é mostra-
do até onde pode chegar o nível da água 
se você quiser transpassar um trecho ala-
gado. E isso vai até 90cm de submersão. 
É preciso um pouco de convivência, 
não ser preguiçoso para ler o manual e 
curiosidade para poder entender todos 
os sistemas disponíveis para esse carro. 
Em uma semana andando com ele, não 
aprendemos como desligar o sistema de 
massagem lombar do assento do motor-
ista, que insistia em acionar cada vez que 
ligávamos o veículo. E se você analisar 
esse Range Rover Vogue como um carro, 
vai ver que apesar da Land Rover ter feito 
um tremendo trabalho para modernizar 
o seu produto top de linha, essa quarta 
geração, felizmente, é bem equilibrada e 
não descaracterizou o produto. O peso 
da tradição foi aliviado em 420kg com 
relação à versão anterior. Um bocado, 
quase meio VW Up!. Boa parte do regime 
foi feito na carroceria, que �cou 180kg 
mais leve. Muitas partes agora são feitas 
em alumínio e a suspensão emagreceu. 
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que hoje é encontrada até num Ford 
Ranger. Todo esse aparato inteligente é 
traduzido numa maior segurança tanto 
em asfalto como fora dele. Em curvas de 
raio médio, feitas a 120km/h, o Vogue 
rola muito pouco. Não é exigido nada de 
correção de direção. Esse carro pode ser 
a opção de um motorista preguiçoso. O 
seu controle de velocidade adaptativo, 
que mantém o carro em distâncias pré-
determinadas do veículo da frente, é 
um passo antes de algo totalmente au-
tônomo. Ele também estaciona sozinho 
(o novo Evoque entra e sai da vaga soz-
inho, este aqui, só entra). E quer saber? 
Ele anda muito bem. O motor V8 5.0 en-
trega 510hp. É menos que os 555hp de 
uma BMW X6M, e ambos pesam quase 
a mesma coisa, 2.360kg para o inglês e 
vinte quilos a mais para o alemão, que é 
bem mais pelado em termos de mimos 
para os ocupantes. Conosco o Vogue fez 
de 0-100km/h em 6s. A fábrica diz que 
ele chega a fazer em 5,4s (provavelmente 
com gasolina europeia). Fôlego de espor-
tivo. A direção é �rme na medida certa. 
Com o câmbio em modo esportivo �ca 
um tanto mais pesada e bem adequada 
para ser usada na estrada. Não há como 
pedir que um veículo desses consuma 
como um Fiat Uno. Na cidade, a média 
conseguida foi de 4km/l, sendo que em 
alguns momentos o computador de 
bordo indicava que esse inglês estava 
bebendo como se o pub fosse fechar a 

qualquer instante, na base de 3,2km/l. Na 
estrada a melhor média foi de 6,2km/l, 
e olhe que estávamos rodando com o 
veículo praticamente vazio. A versão die-
sel, Vogue Autobiography, com motor 
4.4 e 339cv (R$ 642.900,00) deve ser bem 
mais coerente com quem deseja econo-
mizar um pouco mais na hora de abas-
tecer e deve ser mais interessante em 
retomadas, pois o torque é de 71,38kgf.m 
entre 1.700 e 3.000rpm enquanto que a 
versão à gasolina dispõe de  63,73kgf.m 
entre 2.500 e 5.500rpm.  É um carro bem 
completo no que diz respeito à so�sti-
cação, tecnologia e performance. Mas 
cobra por isso. Na tabela ele sai por R$ 
651.500,00. Se você não se importar, já 
está disponível, sob encomenda, a versão 
Longwheel apresentada no último Salão 
do Automóvel em São Paulo, com 20cm 
extras no comprimento, oferecendo 
14cm a mais de espaço para as pernas 
dos passageiros dos bancos traseiros e 
que custa R$ 920.900,00. Independente 
da versão, todos carregam uma coisa em 
comum. São carros ingleses, que com 
o tempo, não se tornarão velhos, obso-
letos. Anos depois eles serão clássicos, 
quase eternos. g

LandRover
www.landrover.com.br

ONDEACHAR

Apesar de certificado para 5 lugares o 
ideal é a ocupação com 4 a bordo. Ao 
volante os tradicionais comandos dessa 

família de SUV.
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A O  S A B O R  
D O  V E N T O
A TRADIÇÃO EM PRODUZIR VENTILADORES
DE DESENHO EXCLUSIVO VEM DESDE 1963
QUANDO A GERBAR FOI INAUGURADA. O LUXO
AQUI ESTÁ NA QUALIDADE RECONHECIDA
INTERNACIONALMENTE, RESULTADO DO USO DE
M AT E R I A I S  N O B R E S  E  D U R A D O U R O S ,  A
FABRICAÇÃO A MÃO E OS SEVEROS TESTES ANTES
QUE O PRODUTO CHEGUE AO CONSUMIDOR.

RUA BRESSER, 1129 – BRÁS – SÃO PAULO 
TEL.: (11) 2692 9740 - WWW.GERBAR.COM.BR

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GERBAR_FINAL.pdf   1   10/11/14   17:07



gastronomia

66 | nov • dez | 2014

VAI QUE É
MOLE

Nesse prato você não vai jogar as 
cascas para lá. O siri mole é sabo-
reado por completo. O Blueshell é 
criado em Blumenau (SC) e ganha 
este nome porque é pescado quando 
troca o seu exoesqueleto. Sim, os siris 
fazem isso de tempos em tempos. Neste 
momento a casca é realmente mole e 
pode ser consumida junto com a carne, 
que é muito leve. Antes de serem pegos, 
os siris permanecem por um tempo em 
um tanque de água com qualidade con-
trolada e nesse período acontece toda 
uma limpeza do trato digestivo do bicho, 
além da própria troca da casca. Vale a 
pena experimentar essa iguaria.

Blueshell Brasil
Tel.: (47) 9117 5577

www.blueshellbrasil.com

ONDEACHAR
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VAI QUE É

TEXTO: MARCIO JUMPEI
FOTOS: MARCIO JUMPEI / DIVULGAÇÃO
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O crustáceo é empanado em amido de 
milho e frito no óleo de soja. Talvez te-
nha passado do ponto ou, quem sabe, se 
não tivesse a farinha o prato ficasse mais 
interessante uma vez que ela acrescen-
tou um certo amargor à delicadeza do 
siri. Nota dez para o molho ponzu, feito 
com um caldo de peixe (com muito kat-
suobushi), mais shoyu, suco de laranja e 
limão. Leve, mas complexo. O prato vem 
acompanhado com uma mini porção 
de nabo branco ralado polvilhado com 
pimenta. Custa R$ 27,00 e vai bem com 
cerveja ou saquê.

Aizome
Rua Fernão Cardim, 39 – São Paulo

Tel.: (11) 3251 5157
www.aizome.com.br

ONDEACHAR
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Uma entrada assada e empanada na fa-
rinha panko. As sutilezas do siri estavam 
bem preservadas e fizeram boa compa-
nhia ao tomate picado levemente tem-
perado com pimenta, hortelã e um tanto 
de coentro. É indicado para uma noite de 
calor, para iniciar os trabalhos do jantar. 
Custa R$ 34,00 e pede bem uma bebida 
como um saquê, mas nunca um vinho 
branco frutado.

Sal Gastronomia
Rua Minas Gerais, 350 – São Paulo

Tel.: (11) 3151 3085
www.salgastronomia.com.br

ONDEACHAR

Gastronomia.indd   69 02/12/14   11:09



gastronomia

Beato Restaurante
Rua dos Pinheiros, 174 – São Paulo

Tel.: (11) 2538 8107 / 2538 8105
www.beatorestaurante.com.br

ONDEACHAR
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Mais uma versão do fruto do mar empa-
nado e frito. A farinha usada aqui pelo 
Beato é uma mistura de tapioca com fa-
rinha de trigo, mas o seu gosto em cima 
do siri não se apresentou muito diferente 
de uma comum. O grande detalhe desse 
prato é o caldo de tucupi, vindo direto 
de Belém. O sabor meio metálico, bem 
característico, está balanceado com um 
pouco de azeite e ceboletes. Do caldo 
original eles fizeram uma redução que 
podia ser melhor apurada, para ter uma 
textura mais fácil de impregnar com os 
pedaços de dois siris e meio que com-
põem a porção (R$ 39,00). Para acompa-
nhar, na bebida, a sugestão é o Orange 
King (R$ 28,00), coquetel que leva Lon-
don dry, limão siciliano e grapefruit bitter. 
O amargor  casou bem com o quitute. g
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TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI
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É DE COÇAR
A CABEÇA
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Para variar, a comunidade aeronáu-
tica brasileira anda numa discussão 
com a Anac. O órgão regulamenta-
dor havia lançado a quarta emenda 
do RBAC 61, conjunto de regras que 
diz respeito às licenças, habilitações 
e certi�cados para os pilotos. Isso 
signi�ca que, pela quarta vez, alte-
raram o texto da norma que legisla 
sobre a obtenção e manutenção 
das carteiras de piloto. Esse pro-
cesso começou com uma audiência 
pública em 2010, e continua mudando. 
Como é uma norma que mexe com a 
vida de todos os pilotos e operadores, 
não há planejamento que resista a tan-
tas modi�cações em tão pouco tempo. 
Para piorar, isso está acontecendo num 
cenário pouco favorável para a aviação, 
leia-se falta de dinheiro. Com a eco-
nomia parada, o dólar alto, e o preço 
dos combustíveis aumentando absur-
damente (cerca de 40% em meio ano, 
se levarmos em conta a gasolina de avi-
ação), essas mudanças são traduzidas 

em limitações operacionais e aumento 
de custos.  Em setembro, uma determi-
nação da Anac mandava que todo piloto 
que voa numa aeronave Tipo, devia fazer 
as suas renovações de carteira passando 
por um treinamento em simulador. Isso 
se existir simulador para o modelo e 
se ele for certi�cado pela Anac. Só que 
muitas vezes esses cursos só existem no 
exterior. O empregador tem que arcar, 
além do curso em si, com despesas de 
viagem, hospedagem e ainda bancar a 
taxa para o checador da Anac acompan-
har o tripulante e dar o seu aval. Só da 
parte do checador, isso pode custar cer-
ca de R$ 7.000,00 a mais por piloto. Várias 
associações de classe, como a ABAG, 
APPA, SNA e ABRAPHE começaram a 
fazer um grupo de trabalho junto com 
a Anac para uma atualização e a�nação 
do texto. O primeiro resultado saiu em 
seguida, com uma nova versão, a quinta 
emenda, liberando os pilotos da obriga-
toriedade do simulador. Foi estabel-
ecido, pelo prazo de um ano, que tudo 
pode ser feito usando uma aeronave real 
(que muitas vezes pode ser a mesma 
que o piloto utiliza em seu cotidiano) 

o o  de e on ve  o  o o 
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para o recheque de carteira. Só que esse 
cenário apenas demonstra o quanto 
parece estar desnorteado o trabalho 
do órgão regulamentador brasileiro. 
Inclusive, um outro grupo de trabalho 
foi formado para reescrever novamente 
as regras e tentar concluir até o ano 
que vem esse processo. Segundo Jorge 
Faria, presidente da Abraphe, Associação 
Brasileira de Pilotos de Helicópteros, 
meses atrás eles levaram uma lista com 
cerca de 200 sugestões para modi�car 
a terceira versão (e já estamos partindo 
para a quinta) da RBAC 61. Desse bolo, 
a Anac acatou 166. Nas reuniões que as 
associações têm feito com a Anac, o sen-
timento é que o órgão regulamentador 
está preocupado com o que possa ocor-
rer daqui dez ou vinte anos. Entretanto, 
por uma série de receios, o processo 
está engessando cada vez mais o setor. 
Muitos chegam a falar que dentro da 

Anac há duas linhas.  Os mais velhos da 
casa têm o conhecimento do assunto, 
mas são receosos. Os mais novos até são 
�exíveis, mas falta a eles a experiência 
desse mundo. Há pro�ssionais da área 
que acham que a Anac é composta por 
muitas áreas e que, às vezes, a mudança 
feita por um afeta a área do outro e as-
sim temos uma reação em cadeia que 
complica muito a vida do usuário. Na 
visão do diretor da Abraphe, a Anac de-
seja que o Brasil, com a segunda maior 
frota de aeronaves executivas do mun-
do, tenha uma infraestrutura de treina-
mento equivalente, ou proporcional, ao 
do primeiro mercado mundial, que é os 
Estados Unidos. Só que eles não facili-
tam as coisas. A burocracia, por exemplo, 
para certi�car um curso ou centro de 
treinamento é tanta, que muita gente 
tem desistido do negócio. Para compli-
car um pouco mais o cenário, recente-
mente saiu um ofício do Comando da 
Aeronáutica anunciando que suspend-
eram os serviços dos inspetores militares 
de realizar exames de proe�ciência em 
pilotos civis, trabalho que era feito em 
parceria com a Anac. Em nota o�cial, a 
Aeronáutica diz que a medida possibili-
tará a revisão e modernização dos pro-
cedimentos. Perguntada sobre os mo-
tivos para a sua adoção e o impacto que 
ela causaria ao mercado, a Aeronáutica 
pediu para consultar a Anac, que por 
sua vez pediu para falarmos com a 
Aeronáutica. Recentemente houve um 
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caso divulgado na internet de bate-bo-
ca entre um inspetor militar e um fun-
cionário da Anac, que rejeitou a análise 
feita pelo inspetor da checagem de dois 
pilotos de helicóptero. Se isso foi um 
motivo para a decisão da suspensão da 
parceria, ninguém quer falar a respeito. 
Outro ponto, que de certa forma não é di-
retamente relacionado com questões de 
regras de habilitação, mostra como o cé-
rebro de quem usa a aviação de tempos 
em tempos quase entra em curto-circu-
ito devido às surpresas de novas regras. 
Por meio de MP, estava sendo proposta 
a publicação de uma determinação de 
que helipontos particulares só podiam 
ser utilizados pelo proprietário. Pousos 
e decolagens de terceiros só mesmo em 
helipontos públicos, como os do Campo 
de Marte (SP). Nos bastidores, o comen-
tário era de que tal regra estava sendo 
chamada de Emenda SBT, por conta de 
uma briga de vizinhos. Ao lado dos estú-
dios do SBT, em São Paulo, foi construído 
o HBR, um heliporto de grande porte, e o 
barulho com a movimentação das aero-
naves estaria atrapalhando os trabalhos 

do canal de televisão. Só que, de carona, 
tal emenda inviabilizaria o uso de outros 
locais como o Helicentro, o Helipark e de 
tantas empresas que oferecem serviço 
de manutenção, de táxi aéreo ou que 
simplesmente decidem abrir um espaço 
de acesso pelo ar. Imagine ter que levar 
o seu helicóptero para qualquer revisão 
na o�cina, de carreta. Sonhe com a 
maravilha que seria ir até uma reunião, 
de helicóptero, com ele tendo que ser 
transportado sobre a carroceria de um 
caminhão porque não pode pousar no 
heliponto no topo do prédio onde está 
o escritório do encontro. A emenda 
criava esse cenário. Caiu por que não foi 
votada. O governo tinha outras urgên-
cias para aprovação. O impressionante 
desta história é ver que tal proposta 
chegou ao ponto de poder ser votada. 
A pergunta que recai sobre a Anac é de 
se que alguém da agência não vira ou 
não soube interpretá-la. Questionado, 
o órgão limitou-se a responder sobre a 
classi�cação dos helipontos em públicos 
ou privados.  g
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www.gopower.ind.br

Portatil

IAS 31 2568-2020
e-mail: gopower@gopower.ind.br 

Conheça a nova linha de GPU´s GoPower. 

Qualidade e segurança para sua aeronave.

Fabricado por IAS - Indústria Aeronáutica Schiffer

Fabricado no Brasil

Visite nosso Site.
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Mistério desvendado. O que era 
conhecido como projeto P42 se 
transformou em dois novos mode-
los. A Gulfstream revelou no dia 14 
de outubro, uma semana antes da 
abertura da NBAA, uma nova famí-
lia de jatos de longo alcance. O G500 
e o G600 vão se posicionar entre os 
G450 e G550 e serão concorrentes 
diretos dos Falcon 5x e 8X respec-
tivamente, outro concorrente do 
G600 será o Bombardier Global 6000. Se-
gundo o fabricante, os dois modelos vão 
aumentar o leque de produtos da marca 
e não substituirá nenhum outro modelo. 
O mercado é quem vai decidir, a�nal, se 

existirá alguma vantagem em comprar 
um G450 se existe um G500 na prate-
leira. O preço de lista de um G500 está 
em US$ 43,5 milhões e são pedidos US$ 
54,5 milhões pelo G600, enquanto isso 
um G450 na tabela custa a partir de US$ 
42,2 milhões. O G500 já existe, a apresen-
tação contou com o primeiro exemplar 
taxiando por conta própria. O primeiro 
voo deve ocorrer em 2015. A certi�cação 
deve sair até 2017 e as primeiras entre-
gas em 2018. O G600 deve ter um pra-
zo de outros 12 a 18 meses extras para 
fazer todo o processo de certi�cação. O 
alcance máximo do G500 é de 5.000nm 
(9.260km) enquanto que essa marca para 
o G600 é de 6.200nm (11.482km), ambos 
voando a Mach 0.85. Mantendo uma ve-
locidade de Mach 0.90 os números de 
alcance chegam a 3.800nm e 4.800nm 
e todos esses parâmetros levam em 

e do

  UMA NOVA FAMÍLIA DE JATOS CORPORATIVOS SURGE
OFERECENDO RAPIDEZ COM MUITA TECNOLOGIA
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Uma nova geração para se 
manter na ponta do mercado. 
A Gulfstream abre o leque de 
produtos para combater as 
novidades da concorrência.

consideração oito passageiros a bordo. 
O Falcon 5X promete um alcance de 
200nm a mais que o G500, mas a velo-
cidade Mach 0.80. Já o Global 6000, tem 
o alcance com as mesmas marcas que o 
G600. A velocidade máxima de cruzei-
ro dos novos Gulfstream será de Mach 
0.925. Estima-se que o G500 sairá do 
chão com um peso máximo de 76.850lbs 
(34.859kg), para o G600 o número é de 
91.600lbs (41.549kg) e ambos poderão ir 
direto para os 41 mil pés inicialmente. A 
distância para decolar está estimada em 
1.585m para o 500 e 1.737m para o 600, 
para pousar os dois Gulfstream vão pre-
cisar de 945m de pista. Apesar da frente 

ser parecida com a do G650, tudo é novo 
nesses dois jatos. Das asas aos winglets 
que ambos dividem o mesmo projeto à 
fuselagem, que é 18cm mais estreita. O 
G500 pode conter três áreas distintas no 
seu interior enquanto que o G600 com-
portará até quatro. A largura máxima 
interna da cabine dos dois modelos é 
de 2,13m (1,85m na altura do piso) ten-
do um pé direito de 1,88m. O Falcon 5X 
tem uma cabine com 2,58m de largura 
(2,18m na altura do piso) e 1,98m de al-
tura internamente. Essas medidas para o 
Global 6000 são 2,49m na linha central 
da cabine (1,98m na altura do piso) e 
1,88m de pé direito. Voando a 51.000pés 
a altitude de cabine será de 4.850pés 
(1.578m) e todo o ar será totalmente re-
ciclado a cada dois minutos. O G600 terá 
opcionalmente banheiro com chuvei-
ro e o fabricante diz que com 13,77m, a 
cabine de passageiros deste avião será a 
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Pela primeira vez, os tradicionais 
manches dão lugar a comandos via side-
stick. Para complementar há o sistema 
fly-by-wire que alivia o trabalho dos 
pilotos.

mais longa da categoria (o Global 6000 
possui 13,18m da divisória da cabine dos 
pilotos até o bagageiro traseiro), com 
a possibilidade de colocar a galley na 
parte dianteira ou traseira da aeronave. 
O G500, mesmo sendo mais curto, tam-
bém possui essa alternativa de con�gu-
ração. Na cabine dos pilotos, o painel 
contém a suíte de aviônicos Symmetry, 
desenvolvida em cima do Honneywell 
Primus Epic, com 10 telas sensíveis ao 
toque e os pilotos terão comando �y-by-
-wire por meio de side sticks, outra no-
vidade na Gulfstream. O sistema de EVS 
foi modernizado. Segundo a Gulfstream 
os motores Pratt & Whitney PW 815GA 
de 15.680lbs de empuxo cada usados no 
G600 possibilitam a ele ser cerca de 23% 
mais e�ciente em consumo perante seus 
concorrentes diretos. O G500 usará duas 
PW814GA de 15.144lbs de empuxo cada. 
O uso de turbinas PW é uma quebra de 
paradigma dentro da Gulfstream, pois 
durante décadas, eles sempre equipa-
ram seus jatos com motores Rolls-Royce. 
No lançamento dos novos modelos a 
Gulfstream já anunciou que duas gran-

Gulfstream
www.gulfstream.com

ONDEACHAR

des encomendas tinham sido feitas para 
o G500, a Qatar assinou um memorando 
de entendimento da compra de 20 jatos, 
mas esta lista não descrimina quantos 
são G500, pois estão inclusas algumas 
unidades do G650ER. Outro cliente que 
�rmou a compra do novo produto foi 
a Flexjet, a empresa americana  de pro-
priedade compartilhada será, inclusive, 
a primeira a receber o G500 em 2018. 
Com o G500 a Qatar poderá fazer voos 
sem escalas ligando Doha à Londres, 
Paris ou Genebra. De São Paulo, o G500 
consegue ir até Madri, Dallas ou até Nova 
Yorque. Se estiver a bordo de um G600, 
o alcance em velocidade de cruzeiro 
econômica possibilitará voos sem esca-
las até Moscou, Dubai com folga. É uma 
nova geração de jatos corporativos que 
chega ao mercado, que invariavelmente 
vão substituir modelos que já existem 
há pelo menos uma década, oferecen-
do além de melhor performance, todo 
um complexo de integração de sistemas 
de comunicação ou de entretenimento 
para facilitar a vida de seus usuários. g
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• • •• • • ••• • abrigou a Inpaer - Indústria 
Paulista de Aeronaves - a linha de mon-
tagem do Conquest, experimental asa 
alta que aos poucos foi aparecendo no 

mercado e o Caio Jordão, idealizador 
dessa máquina. O avião vendeu bem, e 
teve várias versões para se adequar às 
vontades do consumidor. Saiu de um 
modelo com asas revestidas de tela, 
para uma toda feita em metal. Passou 
por versões com trem de pouco retrátil, 
ganhou diversos motores, de Volkswa-
gen adaptado para uso aeronáutico, 
até engenhos de ciclo diesel. A cada 
ano recebeu soluções de engenharia, 
sempre feitas em cima de uma mesma 
plataforma. O Excel tinha um terceiro as-
sento, voltado para trás, aproveitando o 

espaço do bagageiro e da caverna da fu-
selagem. Veio até um modelo de quatro 
lugares e a ambição de certi�cá-lo. A em-
presa cresceu, trocou de sócios, ganhou 
incentivos para a mudança de endereço 
e foi fazer avião em São João da Boa Vista 
(SP). Ergueram uma pomposa fábrica em 
2012, que poderia absorver uma linha 
de montagem bem maior que a sede 
de Campinas. Para lá foi o Caio. E de lá 
saiu o Caio, voltando para Campinas em 
2014, vendo que a vida podia ser melhor 
e mais simples numa estrutura menor, 

contudo mais e�ciente. Os sócios �car-
am com a Inpaer, fabricando Conquest, 
e também com o desenvolvimento do 
Explorer de quatro lugares. O Caio, en-
tão, pegou a sua experiência no produto, 
a�nal foi o seu criador, e montou a CTM 
Aero – Centro Técnico de Manutenção 
em Aeronaves. Instalou na mesma base 
do aeroporto dos Amarais, um centro 
de serviço prioritariamente de produ-
tos Inpaer. Os aviões novos, mesmo em 
garantia, fazem as revisões na CTM. 

No alto, a dupla dinâmica. Caio e 
Diego Jordão à frente da vida da 
CTM, empresa que deseja o destaque 
pelo acabamento e primor dos 
serviços.

85
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Eles conseguem praticamente 
desmontar e montar um aeronave 
em manutenção. A princípio com 
produtos Inpaer, mas abrindo o 
catálogo para serviços multimarcas.

A MANUTENÇÃO DE AERONAVES LEVES GANHOU
                 UM CENTRO DE SERVIÇOS EM CAMPINAS

e, em seguida, a própria Inpaer os ado-
tou como padrão para as aeronaves 
0km. Eles fazem serviços de pintura, 
há uma câmara para isso. Serviços de 
painel também podem ser feitos com 
a instalação de novos equipamentos. 
Em suma, eles conseguem montar e 
desmontar um avião inteiro por conta 
própria. Se o cliente precisar acompan-
har algum procedimento mais imedia-
to, tem uma sala vip no próprio hangar 
para se acomodar. Dá para assistir toda 
a sessão da tarde de lá. A CTM ainda 
pretende entrar para outros segmentos 
da aviação homologada. Estão pleite-
ando a certi�cação nos serviços de ma-
nutenção das linhas de monomotores 
leves da Cessna e Piper. Como curiosi-
dade, deverão ser homologados para 
fazer manutenção de Boeing Stearman 
e dos acrobáticos da Extra. No total, o 
catálogo de serviços deverá abranger 
cinco marcas de fabricantes e uma dú-
zia de modelos. Vai faltar espaço para as 
novas ambições. g

experimental, foi aberta a possibilidade 
de a CTM fazer desenvolvimentos em 
cima dos seus serviços. Está lá, no meio 
do hangar, um Conquest LSA que pos-
sui um acabamento de encaixe entre 
o parabrisas e a fuselagem, bem mais 
re�nado, sem emendas. O capô do 
motor possui sistema de fechamento 
semelhante ao usado nos RV, sem par-
afusos aparentes. Os bancos receberam 
melhor acabamento e formato mais 
anatômico, �caram mais confortáveis 
e podem ser rebatidos para oferecer 
melhor acesso ao bagageiro. Esses itens 
foram feitos a pedido do proprietário 

Entretanto, a empresa foi aberta para 
fazer serviços multimarcas. É nessa hora 
que você acha que o seu relógio voltou 
no tempo. As imagens não mentem, a 
casa cheia mais parece uma linha de 
produção. Fizemos uma foto muito se-
melhante em 2003 ou 2004, bem no 
começo da vida da Inpaer e o que se 
vê atualmente na CTM é um ritmo de 
trabalho parecido. Havia 14 aviões de 
clientes e outros cinco hangarados para 
fazer negócio.  O mercado está bem 
abastecido de Conquest, e essas máqui-
nas precisam de manutenção, o que fa-
cilitou a vida do plano de negócios do 
Caio. Ter à disposição uma empresa es-
pecializada nesse serviço, e ainda sendo 
administrada por quem criou a máqui-
na, pesa na hora de o  proprietário de-
cidir onde levar a sua aeronave para 
fazer algum tipo de revisão. E por con-
hecer o produto, e ainda amparado 
pelas liberdades das regras da aviação 
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Tecnologia e Qualidade

Para Manter o Nível de seus reparos sempre no alto, 

a METROLINER cuida de toda sua oficina. 

De ferramentas a projetos personalizados, nosso 

foco é levar mais eficiência, tecnologia e 

organização para seu ambiente de trabalho.

Av. Joaquim Alves Correia, 2522 - Jd. Imperial - Valinhos/SP
www.metroliner.com.br - 19 3849-7956 - contato@metroliner.com.br

• Ferramentas Pneumáticas

• Máquinas de Solda
• Soluções Biológicas 

para Limpeza

• Organizadores

• Ferramentas 
em geral

Assim você cuida das aeronaves e nós cuidamos da Oficina!
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A Ibiza Acabamentos está disponibi-
lizando a coleção de banheiras Acca-
demia, da Teuco, que são assinadas 
pelo arquiteto italiano Carlo Colom-
bo. As peças, em três diferentes edi-
ções limitadas, mesclam a forma 
clássica da banheira com acabamen-
to inusitado, além da série Colore, com 
lacados lúcidos ou opacos nas cores ver-
melho cereja, preta ou totalmente branca. 
Todas são feitas de Duralight, material ino-
vador composto por uma base em acrílico 
patenteado pela Teuco, e possuem medi-
das confortáveis: 180 cm (largura), 80 cm 
(profundidade) e 59 cm (espessura). Dos 

modelos das séries limitadas, a POP vem 
com texturas de linhas e foi premiada com 
o Best of the Best 2014 (Red Dot Award), na 
Alemanha. A ORO ganhou acabamento 
em �os de ouro 24 quilates na versão fai-
xas e pés, e a Decori recebeu motivos �o-
rais e geométricos. As peças são vendidas 
sob encomenda pela Ibiza Acabamentos. 
A exceção é a Colore Total White, que tem 
disponibilidade de entrega imediata. Os 
modelos Oro, Decori e Colore custam R$ 
29.347,50 e o valor da banheira Accademia 
POP é de R$ 45.150,00.  g

IBIZA ACABAMENTOS
Rua dos Pinheiros, 551 – Pinheiros - SP

Tel.: (11) 30612780
www.ibizaacabamentos.com.br
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AINDA ESPERANDO DIAS MELHORES, NOVOS 
          MODELOS DEVEM IMPULSIONAR O MERCADO.

A principal feira da aviação executi-
va, a NBAA, que neste ano aconteceu 
no centro de convenções de Orlan-
do (EUA) e no aeroporto executivo 
da cidade, foi uma exposição de ex-
pectativas. Com uma frota atual de 
20 mil aeronaves, 63% dela baseada 
nos Estados Unidos e 14% na Europa, 
essa aviação, apesar de ser dinâmica e 
ter dobrado desde 2000, ainda está sob 

a in�uência do mau humor e das tur-
bulências da economia mundial. A mé-
dia de entregas anuais tem sido de 650 
aeronaves. Para os próximos dez anos a 
previsão é entregar dez mil (um negócio 
que pode girar até US$ 258 bilhões). Os 
sinais de recuperação de negócios de-
vem acontecer a partir de 2015. Dizem 
que será devido à situação econômica 
mais favorável na Europa, à crescente 
recuperação dos Estados Unidos e aos 
mercados emergentes na Ásia. O Brasil 
continua sendo uma incógnita. Os fabri-
cantes também têm oferecido produtos 
novos, essa nova safra, com os argumen-

tos de maior economia de combustível, 
mais alcance e espaço de cabine, o que 
deve impulsionar um pouco as vendas. 
Mas não espere por milagres, como ver a 
indústria com o sorriso da época anterior 
a 2008, quando se fazia �la para comprar 
qualquer coisa. A Bombardier apresen-
tou o Challenger 650 que será impulsio-
nado por turbinas GE CF34-3B com 5% 
a mais de empuxo, 9.220lbs, auxiliando 

as operações em aeroportos em gran-
de altitude ou altas temperaturas. Com 
o preço de tabela entre US$ 33/35 mi-
lhões, o novo Challenger deve começar 
a ser entregue no primeiro semestre de 
2015, sendo a NetJets a primeira opera-
dora. Segundo a Bombardier, o jato sairá 
da fábrica com pelo menos US$ 1,5 mi-
lhão em equipamentos, o que no Falcon 
2000, seu principal concorrente, é ofere-
cido como opcionais. No interior, o pas-
sageiro vai contar com bancos maiores, 
galley com fornos de alta temperatura e 
novos sistemas de entretenimento. Du-
rante a NBAA 2014, a Embraer anunciou 
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A aperto de mão não é 
cenográfico. Os negócios ainda 
que vitimados pela crise mundial, 
resistem na principal feira da 
aviação executiva mundial.

a certi�cação do Legacy 500 pela FAA. 
Aproveitaram também para divulgar 
alguns números de performance que 
evoluíram desde o começo do projeto. 
O alcance foi de 3.000nm (5.556km) para 
3.125nm (5.788km), a distância de deco-
lagem diminuiu de 1.402m para 1.245m 
e a de pouso foi de 732m para 647m. 
O consumo de combustível para cada 
600nm (a uma velocidade de Mach 0.80) 
foi reduzido de 1.184kg para 1.152kg. 
Agora o próximo passo é receber a cer-
ti�cação pela agência regulamentadora 
europeia EASA. Nesta edição da NBAA, 
foi mostrado pela primeira vez o Cessna 
Latitude, novo jato executivo da cate-
goria MidSize. O exemplar é dos quatro 
que integram o programa de certi�ca-
ção que deve sair no primeiro semestre 
de 2015. Foi uma boa oportunidade de 
comparar, pelo menos �sicamente, o 
produto de Wichita com o Embraer Le-
gacy 450, que também fazia a sua estreia 

na feira. A Cessna aproveitou o evento 
para anunciar que o Citation X+ regis-
trou quatro novos recordes de tempo 
de voo. Um deles foi feito entre Seattle e 
Miami (2.375nm) em 4h52m. Outro entre 
Wichita e Seattle, realizado em 2h58m, o 
terceiro entre Miami e Seattle, feito em 
5h13m e o quarto entre Seatlle e Wichita 
realizado em 2h22m. O Citation X+ tam-
bém conquistou o troféu de mais rápido, 
atingindo a marca de Mach 0.935. A Bee-
chcraft recebeu a certi�cação dos novos 
winglets para o Hawker 400XPR. O equi-
pamento pode ser instalado tanto nos 
Hawker 400XP como nos Beechjet 400A 
e possui dois anos de garantia, melhora 
a estabilidade em baixas velocidades, 
além de diminuir o arrasto e, consequen-
temente, o consumo de combustível, 
aumentando o raio de alcance de 3 a 
4%. O programa do Hawker XPR inclui 
também a instalação de turbinas Willia-
ms FJ44-4A-32, que permitem ao jato 
subir diretamente para 45 mil pés em 19 
minutos e com peso máximo de decola-
gem. O aumento no alcance é de 33%, 
e ele pode fazer etapas de até 1.970nm 
com quatro passageiros a bordo. O King 
Air 250 recebeu um aprimoramento que 
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Pela primeira vez houve a 
participação com estandes da  

Líder e TAM. Eles estão de olho na 
demanda de serviços provocado 

por eventos como as Olimpíadas. 
Ao lado, o Citation X+ que 

conquistou 4 novos recordes.    

elevou o peso máximo de decolagem de 
12.500lbs para 13.420lbs. Ele poderá levar 
até 1.025lbs de carga com tanque cheio, 
um aumento de 155lbs com relação ao 
limite anterior. Outro King Air que rece-
beu modi�cações é o C90GTx, que teve 
a sua distância de decolagem reduzida 
em 182m ao ser instalado um kit da Rais-
beck com novos conjuntos de hélices 
Hartzell. Outras modi�cações foram uma 
nova bequilha e atualizações nos aviô-
nicos Pro Line 21. A Textron anunciou o 
novo programa de gerenciamento de 
frota para os clientes Cessna, Hawker e 
Beechcraft. Com o ProManagement eles 
querem auxiliar os novos proprietários 
dando dicas de treinamento de tripu-
lantes, locação de hangares, planos de 
seguros, gerenciamento de custos ope-
racionais, além de mostrar as vantagens 
do sistema ProAdvantage, programa 
de manutenção e serviços pós-venda. 
A TAM e a Líder Aviação ergueram seus 
próprios estandes. A TAM estava fazen-
do isso pela primeira vez. Ambas estão 
de olho nas oportunidades que podem 
surgir com as Olimpíadas de 2016 no Rio 
de Janeiro e também com o crescente 
tráfego aéreo entre as Américas. A Para-
mount Aviation Resourscs Group, inclu-
sive, se tornou parceira da Líder Aviação 
para suprir a companhia brasileira de 
tripulantes e dar apoio geral em voos 
de traslados entre os Estados Unidos e 
Brasil. Que essas ações sejam prenúncio 
de dias melhores vindos de um mercado 
que vive de pensar anos à frente.  g
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Portssar Comércio
Rua 7 de Abril, 79 cj 205 – São Paulo

Tel.: (11) 3257 1632 / 3255 6067
www.lojaportssar.com.br

Ocasião que merece atenção especial. Um avião quase secular, 
clássico, e ainda por cima, lindo, com nível de restauro sem res-
salvas. O dia perfeito, meteorologia excepcional, e a boa dose 
de paciência para esperar a hora ideal, bem ao final da tarde 
para colher as melhores imagens. Dia daqueles do fotógrafo estar 
municiado com um equipamento à altura. A Nikon tem a D750, recém 
lançada, se posiciona entre a D610 e a D810 e usa alguns elementos de 
cada uma. Ela consegue uma sequência de disparo de 6,5 cliques por 
segundo, tem um sensor de 24megapixels e o autofocus trabalha com 
51 pontos. Na sua traseira há um visor direcionável de 3.2” e fazendo 
vídeo ela regula a sensibilidade automaticamente. Custando R$ 7.990,00 
( somente o corpo) é uma câmera profissional com o menor preço den-
tro da sua classe, ainda não é topo de linha, mas o fotógrafo estará muito 
bem guarnecido de equipamento. g
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