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50VALE
MAIS QUE

Edição cinquenta de muitas coincidências. Há cinquenta anos o produtor Solano Ribeiro lançou os festivais de 
música brasileira na TV Excelsior. Veio a Elis, veio o Domingo no Parque, deram ouvidos ao Chico, ao Caetano 
sem lenço nem documentos e ao Gil com os Mutantes. Enquanto isso, faço cinquenta. Na moda aproveitamos o número 
para fazer um ensaio anos cinquenta, mas com pinceladas de modernismo. Faz cinquenta anos que a Força Aérea se estranhou 
com a Marinha. Que viraram OVNI. O homem foi ao espaço faz cinco décadas e, falando nisto, nesse meio tempo, Isaac Azimov 
previu que na Terra a televisão estaria na parede, que seria possível falar com imagens através do telefone e nele ver fotos e ler 
livros. E que a desigualdade social seria enorme. Completamos cinquenta edições. Deu trabalho, mas valeu a pena. Faremos 
mais cinquenta, centenas ou até milhares. Todas para gostar de ler.  g

Marcio Jumpei - Editor Chefe

Editorial.indd   4 13/02/15   15:24



sumário
Taylorcraft BC12-D (Auster Mk4)
Feito para voar fora do 
museu.......................................................................08

Turismo
Museu da Cana
Ele é testemunha de uma época 
passada....................................................................16

Compras
Começando o ano cheio de 
vontades.................................................................24

Lançamento
1º voo KC-390
O maior Embraer voa pela 
primeira vez..........................................................30

Mercado
Embraer KC-390
Qual é o cenário onde o cargueiro da 
Embraer vai atuar...............................................38

Jabiru
Do outro lado do mundo vem a 
restrição operacional.......................................52

Biocombustível
Boeing e Embraer estão juntas para 
facilitar o desenvolvimento das 
pesquisas................................................................78

Barbearia Corleone
O ambiente é propício para cuidar da 
aparência................................................................84

Produto
Yamaha MT-09
Essa moto quer renovar a essência dos 
produtos japoneses..........................................46

Mini Cooper S
A segunda geração acerta nos detalhes 
para garantir a sua diversão ao 
dirigir.........................................................................72

Moda
Juntamos o clássico e misturamos com 
o moderno. Deu no que deu.....................56

Panorama 
Anac
Lentidão nos processos tem sido a 
pedra no sapato de quem quer comprar 
e vender um experimental..........................62

Turismo Premium
Uma agência é especializada 
em saber as vontades dos seus 
clientes.....................................................................88

Gastronomia
No calor do começo do ano pegue leve, 
mas com muito sabor.....................................66

Dia a dia da cachaça
Fomos dar uma volta com quem faz do 
passeio o seu negócio....................................92

Sumario.indd   6 13/02/15   16:48

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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   Esquema histórico, todos os 
pormenores usados no trabalho 
de restauração. Ao lado como 

ficou a parte traseira da cabine.

ensaio em voo

A felicidade custou dez mil reais. 
Imagine, este foi o valor pago na 
compra de um avião no final da 
década de 1990. Está certo que 
suas condições não eram perfeitas. 
A coisa estava desmembrada, 
parecia até cena de crime. O corpo 
ficava num porão, as asas num 
armazém na cidade de Ubá (MG). 
Mas novamente juntos, eis que a vida 
retornou ao avião. Ele conseguiu voar 
novamente. O Taylorcraft BC-12D ano 
1946, modelo luxo, que de diferencial 
contava com tanques nas asas e dois 
porta-luvas no painel, não estava 
tinindo de belo. Precisava de uma 
reforma. Os tais tanques das asas não 
funcionavam, bússola não tinha e a tela 
de revestimento estava meio surrada. 

O Taylor foi levado para as oficinas do 
Museu TAM, em São Carlos, onde existe 
gente gabaritada para fazer o restauro. 
Só que como tantos outros aviões aqui 
no Brasil, o grande problema era a 
papelada. Para facilitar a vida burocrática, 
surgiu a ideia de transformar aquele 
avião com a finalidade de encaixá-lo 
nas regras da categoria experimental. 
E sendo assim, por circunstância, foi 
decidido converter aquele Taylor num 
Auster Mk4. Explicando, a inglesa Auster 
fabricou algumas versões do BC-12, 
sob licença, no período da 2ª Guerra 
Mundial. Estes usavam motores de 
quatro cilindros em linha invertidos 
Gipsy Major ou Lycoming O-290, 
boxer, com potência de 130hp. Foram 
utilizados como aeronaves de ligação 
e observação, e ganharam uma cabine 
com grandes áreas transparentes. Na 
literatura aeronáutica é possível até 
encontrar menções da instalação de 

ensaio_1_taylor.indd   10 13/02/15   15:29

11

metralhadoras de ré na parte traseira 
da fuselagem. Esses dados serviram de 
inspiração para a nova vida do Taylor 
brasileiro. Depois de quatro anos de 
trabalhos feitos em cima de tudo, 
dos cabos de comando, estrutura e 
modificações, ele virou um meio Auster. 
A fuselagem ganhou as grandes janelas 
de observação, mas a motorização 
continuou a original, um Continental 
A-65 de 65hp. Não quiseram colocar 
a motorização das versões inglesas 
por questões de custo. Também não 
foi colocado nenhum banco traseiro 

no que seria o posto do observador. 
O painel foi modificado para dar uma 
melhor acessibilidade aos instrumentos, 
mas não segue nenhuma referência 
exata. Esse Taylor Auster também conta 
com um gerador de energia eólica 
instalado entre o trem de pouso, para 
alimentar os rádios, por enquanto, de 
modelo portátil. As, digamos, licenças 
poéticas serviram para dar vida ao 
modelo que não é nada comum no 

VOAR COM CURTIÇÃO, SEM PENSAR EM CHEGAR 
            CEDO OU QUAL A VELOCIDADE ALCANÇADA

O estilo é bem comum aos 
monomotores leves da mesma 
época. Engenharia comprovada e 
que vale de exemplo até hoje. 
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Brasil. Já com a nova matrícula PU-
RYS, esse Taylor Auster Mk4-B (o B fica 
por nossa conta) permaneceu exposto 
durante um bom tempo como acervo 
do Museu TAM em São Carlos. Saiu de 
lá para voar, trocando a guarda com 
outro Taylor BC-12, este que pertenceu 
ao engenheiro e jornalista de aviação 
Fernando Almeida e foi também o 
primeiro registrado na categoria de 
aeronave histórica. Na terra batida 
do aeroporto de Atibaia (SP), o Taylor 
Auster mostra a sua graça. O desenho 
geral segue a escola que também tinha 
o Piper J3 ou o Paulistinha. É um avião 
simpático, cara de teco-teco, pintura 

clássica. Para entrar você pode tentar 
de todas as formas possíveis. Primeiro o 
traseiro e depois as pernas, colocando 
inicialmente o tronco e depois o resto 
do corpo, de lado, de cima. As moças de 
saias curtas vão reclamar para embarcar. 
Não tem jeito, vai precisar de um certo 
contorcionismo para se abrigar na 
cabine. Esta é bem comedida em espaço, 
principalmente em altura, duas pessoas 
de porte médio vão ficar esbarrando os 
ombros, a raiz das asas atrapalha a visão 
e para trás, se não fossem a adaptação 
das janelas panorâmicas, nada poderia 
se ver. O observador é o que realmente 
teria mais espaço para se acomodar, 
mas fica a dúvida de como ele entraria 

naquela parte da fuselagem. Há uma 
profusão de tubos da estrutura de 
treliça pelo caminho. Numa emergência 
não seria o melhor lugar para você estar. 
O painel é bem espartano e manches 
são de modelo volante, ficam numa 
posição ligeiramente acima do ideal. 
Pelo menos, sendo tão compacto, 
ambos os ocupantes têm uma visão 
irrestrita para os instrumentos. A 
partida Armstrong dada, esse avião 
soa como um CAP-4. No taxiamento a 
semelhança é ainda maior. Checagens 
de motor e magnetos feitas, é só alinhar 
na cabeceira, escolher o lado menos 
ruim da malcuidada pista e seguir em 
frente. Até que a corrida não é longa, é 
possível levantar a cauda com 35mph 

No topo, o sistema de energia eólica 
instalado entre o trem de pouso. Na 
outra página o painel espartano. 
A instalação é muito próxima dos 
ocupantes.    
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e com 60mph ele sai do chão. Com 
dois a bordo (cerca de 175kg), mais ou 
menos 70l de combustível nos tanques 
para um total de 85l, temperatura 
amena, por volta de 25ºC, e 2.600pés de 
altitude, o Taylor sobe numa fantástica 
razão de 200pés/min. Caprichando 
bastante ele chega a 300pés/min 
mantendo uma velocidade de 65mph. 
É preciso uma certa paciência, afinal 
esse velhinho apesar de ter um motor 
recém-feito (está com 127 horas depois 
da última revisão), dispõe de apenas 
65hp. Ele vai compensando com uma 
neutralidade de comandos impecável. 
Está bem acertado esse avião. Cruzando 
e largando os comandos de pedal e 
manche, ele não demonstra nenhum 

vício perigoso. Para a esquerda ele quase 
que mantém a reta, para a direita ele 
fica um tanto torto de nariz, mas segue 
em frente, nada de entrar em alguma 
espiral. Enquanto isso a paisagem vai 
seguindo ao ritmo dos 2.200rpm do 
motor. Em alguns momentos, com 
vento contra, é possível que a batida do 
motor siga a paisagem. Consumindo 16 
litros de gasolina por hora, a velocidade 
de cruzeiro é de 85-90mph, ou seja, a 
qualquer momento você verá um carro 
lhe ultrapassando na estrada abaixo. Mas 
que ele siga o seu caminho, pois você 
vai querer passar o dia fazendo curva 
para qualquer lado, fáceis, brincando 
de acertar a bolinha de derrapagem por 
simples divertimento. No estol outra 
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Taylorcraft BC12-D (Auster Mk4)

Fabricante: Taylorcraft Aviation Corp.

Motorização: um Continental A-65 de 65hp 
a 2.300rpm

Capacidade: um piloto + um passageiro

Envergadura: 11,00m

Comprimento: 6,7m

Velocidade máxima de cruzeiro: 90mph

Peso vazio: 355kg

Peso máximo de decolagem: 550kg

Autonomia: quatro horas com reservas

  FICHA 
    TÉCNICA

voo. Dá para fazer etapas de 400km com 
ele antes e achar que você poderia ter 
embarcado em algo mais rápido. Para 
o pouso, um padrão dos modelos da 
mesma época. O avião não tem flape. 
É preciso saber administrar as rampas 
de descida. Se estiver alto, a bem-
vinda glissada é mais que necessária. 
Todo o tráfego pode ser feito em 
70mph para cruzar a cabeceira com 
55mph. O pouso mais recomendado é 
o de três pontos. Nos falaram que esse 
Taylor é meio arisco no pouso mas, 
aparentemente, nada mais que um 
Paulistinha. Talvez os pilotos mais novos, 
pouco acostumados com aeronaves de 
trem de pouso convencional, possam 
reclamar. No geral é um avião para voar 
com delicadeza. Não é tão funcional 
assim se for comparado com máquinas 
modernas de peso semelhante, feitas 
de fibra de carbono. Entretanto, cada 
voo vira uma história para ser contada 
por seguidas gerações. g

mansidão. Com motor, o Taylor perdeu a 
sustentação com 35-40mph, sem motor, 
o estol aconteceu entre 38 e 42mph. 
Em ambos os casos o leme continuava 
bem ativo e a perda era bem suave, sem 
buffeting. Bastava deixar o avião fazer 
um pequeno mergulho para voltar a 
voar sozinho. Se fosse para achar pelo 
em ovo, a posição dos braços e mãos 
ao colar o manche era meio esquisita, 
na altura superior do tórax. Questão de 
uma ergonomia pensada há 69 anos. 
Vale lembrar a boa performance de 
planeio, com 60mph é só cabrá-lo na 
medida para ver ele descendo numa 
razão de 500pés/min. Os números de 
literatura mostram um L/D de 13,2:1. 
Apesar da comedida performance pura, 
essa é uma máquina para curtir o seu 

De cima dá para ver melhor como as 
áreas transparentes ocupam a parte 
traseira deste Taylor Auster. 
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SAUDADES  
DAQUELE TEMPO   
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Toda uma estrutura guardada 
pelo tempo. Ao pisar no terreno 

da usina, o visitante começa a 
conhecer uma época de modo de 

vida bem diferente.

turismo

    O MUSEU LHE MOSTRA O AMBIENTE. VOCÊ VÊ E 
 IMAGINA COMO ERA A VIDA EM ÉPOCAS PASSADAS
Enciclopédias, canais para o 
mundo. A cada página dos 
fascículos, as fotos transportavam 
a pessoa para lugares tão distantes 
quanto Marte ou Ilha de Páscoa. 
Na restrição de espaço para a 
diagramação, a imagem bem 
escolhida provocava um exercício 
de imaginação. Por meio de 
uma única foto disponível, o seu 
cérebro montava como poderiam 
ser esculpidas as cabeças gigantes 
dos Rapa Nui. Você era transportado 
para a Amazônia ou para o agreste 
nordestino. Tentava formular os cheiros 
da mata submersa, a tórrida caatinga 

ou o desespero da fome. Com o tempo 
a informação cada vez mais acessível 
sucumbe à sua vulgarização. Parece 
perder valor. Dê um Google. É fácil, 
rápido e nem é preciso memorizar. 
Qualquer coisa você resolve na nuvem. 
Nesse ambiente volátil, uma enorme 
engrenagem de ferro fundido, feita há 
quase um século e meio, lhe desafia, 
imóvel e imaculada na sua frente. 
Decifra-me ou caio sobre o seu dedo 
mindinho do pé só para lhe provocar 
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a dor implacável. Incrível como dos 
poros da sua ferrugem parece voltar à 
tona toda uma cena da época em que 
esse mecanismo funcionava. Olhando 
em volta, uma usina de produção de 
álcool e açúcar é cápsula do tempo. O 
lugar é o Museu da Cana, nas cercanias 
da cidade de Pontal (SP). Paixão de 
crianças que hoje comandam a família 
Biagi, o lugar já pertenceu a outras 
duas famílias, Balbo e Schmidt. Faz 
parte da história da região. Francisco 
Schmidt, o então rei do café, comprou 
do vizinho Alexandre Balbo, o sítio 
Pocinhas e nessas terras construiu o 
Engenho Central, também conhecido 
como Usina Schmidt. O maquinário 
fora comprado de Henrique Dumont 
Villares, que tinha um engenho, o 
primeiro da região, em Santa Rosa 
do Viterbo. Desde 1902 o engenho 
viveu épocas de ouro e decadência 

da produção de açúcar e cachaça no 
interior do estado de São Paulo. Não 
havia pró-álcool. Sua relevância fez 
que um ramal da estrada de ferro 
Mogiana passasse pelo seu terreno 
para poder levar a produção para o 
porto de Santos e assim ser exportado. 
Imigrantes vieram para começar a 
vida em terra nova, virou porto seguro 
caipira. Em 1964 o Engenho Central 
foi vendido para Maurílio Biagi que 
o manteve funcionando até 1973. 
O aspecto está talhado pelo tempo, 
quase virou poeira, mas os Biagi, 
depois da morte do patriarca Maurílio, 
em 1978, viram que arrumando – e 
nem era preciso tirar muita poeira 
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de cima –, o valor cultural daquela 
estrutura era imenso. Em 2006 
resolveram transformar o lugar em 
um museu e abri-lo para o mundo. 
O complexo foi doado para o recém-
criado Instituto Cultural Engenho 
Central. Não é sabido ao certo, mas 
essa usina deve ser uma das únicas 
do planeta que ainda guardam toda 
a estrutura da época. A esteira de 
coleta da cana feitas de madeira, os 
guinchos de transporte, as caldeiras 
de cozimento e de todo o processo 
de fabricação do açúcar e do álcool, 
está tudo presente. Maquinários 
vindos da Escócia, França e Inglaterra, 
datas próximas de 1880, são vistos em 
todos os cantos. Num dos galpões 
está o que era o departamento de 
manutenção. No torno ainda está 
uma peça a ser acabada. Nesse lugar 
era feita engenharia reversa. As peças 
que precisavam ser substituídas 
eram fabricadas, literalmente, a ferro 
e fogo. Nada de serviço pós-venda, 
nada de garantias, portais do cliente. 
Quebrou, consertava-se por conta 
própria. Um carrinho de mão, não se 
sabe se colocado de propósito no 
meio do galpão de chão de terra, é 

meio singelo, parece que espera o seu 
dono daquela época para ser usado. E, 
pimba, esse é o espírito desse lugar. O 
museu, mais que peças, maquinários, 
lhe dá a lição de vida de uma 
época. Saudades prensam o peito. 
Complicado, difícil fazer entender 
o que era a vida daquelas pessoas e 
a relação com o seu trabalho sem 
saber como ficava a textura de suas 
mãos depois que algumas camadas 
de poeira vermelha impregnavam na 
pele. Isso o Google não mostra. Os 
olhos medem a proporção que não é 
perceptível por fotos. Vendo o espaço, 
dá para imaginar como era o cotidiano 
dos colonos que viviam no entorno. 
Existem casas, algumas úteis até hoje, 
e dá para ver como era organizada 
essa micro sociedade. Um pouco mais 
de vontade e seus ouvidos lhe traem. 
Sons de crianças brincando pelos 
cantos, matando o tempo enquanto 
seus pais estavam na labuta, parecem 
perceptíveis. O Museu da Cana tem 
toda uma estrutura para receber bem 

Jaca, maçã, laranja, bolo e café 
tirado na hora. Você está pegando 
o clima da vida do interior. Os tira 
- gostos servem como intervalo de 
tanta coisa na visitação.
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MAPA DE ROTAS
Como chegar:

A Região é próspera em estradas em 
bom estado. O museu �ca perto do 
município de Pontal, no meio do caminho 
entre Sertãozinho e Bebedouro. Próximo 
também �ca Ribeirão Preto. Todas estas 
cidades possuem estrutura de hotéis e 
restaurantes, caso você queira pernoitar 
no lugar. 

Dica do piloto:
Na fazenda Vassoural, que �ca 
ao lado, existe uma pista (SDVS - 
21º23’49”S/055º29’08”W) de terra com 
900m de extensão. Como é muito usada 
como base operacional da aviação 

agrícola, além de receber as aeronaves 
da empresa que administra a fazenda, 
é preciso pedir permissão para pouso. 
Mesmo assim não é cobrada taxa alguma. 
É necessário também coordenar com a 
administração do museu o traslado de e 
para a pista.

Endereços:
Museu da cana
Horário: de terça a domingo das 10h00 às 
16h00
Tel.: (16) 3497 5008 / 99628 9322

Fazenda Vassoural
Tel.: (16) 99774 2496
vassoural@netponta.com.br

Clark, Janaina, Tamires. As vozes do 
roteiro de visitação. Todos os detalhes 

são com eles mesmo. A história está na 
ponta da língua desses monitiores. 

o visitante, que entra gratuitamente. 
Como boa parte do dinheiro para 
o seu sustento é proveniente da lei 
Rouanet (com patrocínios da AGCO, 
Waltra, Sorocaba Refrescos, Uberlândia 
Refrescos e Usina Uberaba) a família 
proprietária entendeu que o acesso 
deve ser público. No primeiro ano, 
sem muita divulgação, receberam 
27 mil pessoas. O espaço também 
é utilizado para convenções, festas 
de casamento, eventos corporativos 
e até na produção de editoriais de 
moda. Nesses casos é, sim, feito um 
orçamento para a utilização do espaço. 
Todos os trabalhos de conservação, 
restauração, catalogação e pesquisa de 

acervo são feitos de modo profissional. 
Um galpão onde antes era feita a 
cachaça e outros produtos do álcool 
para consumo é, provisoriamente, 
usado como depósito de acervo. Ele 
deve ser substituído por outro com 
melhor estrutura. E há muita coisa 
lá. Desde enormes recipientes para 
guardar álcool até o carimbo de 
identificação das sacas de açúcar e 
bolas para jogar bocha. Um pequeno 
restaurante serve cozinha de família, 
nada muito complexo (o bufê sai 
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R$ 28,00 por pessoa), mas sucos são 
feitos com frutas colhidas no lugar 
mesmo. Tamarindo, manga (R$ 5,00 o 
copo) estavam no cardápio durante a 
visita. Tinha até jaca para você comer 
e ver que não é nenhum bicho de sete 
cabeças. Sabores que começam a ficar 
de fora dos centros urbanos, mesmos 
os menores. O engenho é antigo, mas 
um piscinão mostra que desde aquela 
época pelo menos uma pessoa, 
Francisco Schmidt, já tinha certo 
conceito de sustentabilidade. Talvez 
nem soubesse dessa palavra, mas 

como toda usina necessita de muita 
água para funcionar foi feita toda 
uma engenharia de reaproveitamento 
da água utilizada. Uma lição daquela 
época que hoje é aprendida no 
sacrifício. O lugar é passeio de um 
dia, entretanto, o valor da absorção 
é imenso. A informação digital é 
prática e útil, mas pode se tornar uma 
professora velha, oca de espírito, que 
passa os dias ditando todas as letras de 
um documento de forma monocórdia. 
Nesse lugar você confere que saber 
mesmo, só ao vivo. g

A cozinha do museu é simples, 
caseira. Coisas que você comeria 
na casa da avó. O acervo do 
museu, enorme, garante sempre 
novidades para os visitantes.
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UM POUCO MAIS, POR FAVOR

Dois anos depois de ter chegado no mercado, a NC750X vem substituir a NC700X, a 
crossover da Honda que faz parte de uma família aqui no Brasil composta ainda pela 
CTX700N. Fora o motor pintado de preto, o banco com textura diferente e uma versão 
com pintura negra, esteticamente as duas motos são idênticas. O painel agora fornece 
as indicações do consumo médio, do instantâneo e a marcha selecionada. No motor 
sim, a diferença de cilindrada resultou em ganho de potência e torque nos mesmos 
patamares de giros do modelo anterior. Antes a potência máxima aos 6.250rpm 
era de 52,2cv, na 750 o número subiu 4% chegando a 54,8cv. O torque máximo aos 
4.750rpm na 700X era de 6,4kgf.m e agora a 750X entrega 6,94kgf.m, um aumento de 
8%. E o mais importante, o corte de giros do motor subiu 400rpm, chegando a quase 
7.000rpm. Num breve contato foi possível notar que a nova NC750X roda com mais 
suavidade. Ela tem duas versões de sistemas de freios, a Standart custa a partir de R$ 
28.990,00 e a com ABS com acionamento integrado sai por a partir de R$ 31.100,00.

Honda
www.honda.com.br
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O GOLE MAIS PURO

A Aurora está trazendo dois uísques de malte puro Macallan 
topo de linha da série 1824, o Sienna e M Decanter, este últi-
mo de produção limitada em 1.750 garrafas. A versão Sienna 
completa a linha que já é vendida no Brasil com as variantes 
Ruby e Amber. A Sienna é amadurecida 100% em barris de 
Jerez novos. Já o exclusivo M vem com o decanter em cristal 
Lalique. Sua composição possui maltes antigos selecionados 
rigorosamente e amadurecidos em barris de Jerez.

The Macallan Sienna: R$ 590,00
The Macallan M ( Decanter Lalique): R$ 17.000,00 
Aurora Importadora
Tel.:  (11) 36232288
www.aurora.com.br

OLHO NOS OLHOS

A Ruby Kisses (RK by Kiss NY) está com novidades de encher 
os seus olhos, São duas linhas de delineadores líquidos e uma 

de lápis retráteis sempre com cores marcantes e glamorosas 
para combinar com o verão. O I Blind Liquid Liner Glitz  é 

um delineador que pode ser usado sozinho, com sombra ou 
com o delineador se sua preferência. O Never Smudge Liquid 

Eyeliner garante um acabamento impecável por ter uma 
ponta � rme o que torna a aplicação mais fácil. O lápis retrátil 

24hr Eye De� ne resiste a uma dia inteiro e é à prova d’água.

I Blind Liquid Liner Glitz  - R$ 20,66
Never Smudge Liquid Eyeliner – R$ 19,97

24hr Eye De� ne – R$ 12,80

Ruby Kisses
Sac: (11) 2369 4004

www.rubykisses.com.br

SEM FAZER VISTA GROSSA

A Ótica Ventura lança sua nova coleção de óculos de grau e de sol. 
Feitos em acetato italiano e com proteção UVA e UVB, os modelos 

vem cheios de personalidade, volume, cores e texturas.
Hastes e frentes ganham diferentes cores na mesma armação e 

assim imprimem modernidade aos óculos. As lentes vieram mais 
claras e com toques em degradê que protegem da luz com charme.

Acetato vermelho masculino: R$ 540,00
Acetato tartaruga unissex: R$ 990,00

Ótica Ventura
www.oticaventura.com.br

Rua Bela Cintra, 1845 – São Paulo
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EXPANDE E COMPRIME

Falta de espaço não será mais problema. A Samsonite 
SpeceLite além de expandir o seu formato, ela conse-
gue comprimir o volume que vai nela em até 25%, e sem 
fazer esforço. Com isso, ela consegue até substituir malas 
maiores auxiliando no seu conforto nas viagens. A Space-
lite pode ser encontrada nas cores vinho e preta e em três 
tamanhos (bordo, média e grande). Possui cadeado TSA 
integrado ao corpo da mala e rodas Spinner.

Média (69 cm): R$ 949,00
Grande (82 cm): R$ 1.049,00 

Sansonite 
www.samsonite.com.br

BOM ARES

Feito de óleo essencial de Tea Tree orgânico, os difusores 
de ambiente da Bioleucx são usados para desobstruir vias 
respiratórias, para fazer a limpeza de ambientes contra 
ácaros, fungos e bactérias. É recomendado também 
como repelente de mosquitos e pernilongos e pode ser 
usado como alternativa natural de repelentes de parede 
comuns.

R$ 25,00 Frasco plástico de 20ml ou vidro de 50ml.

Contato: Rommel Sauerbronn
Tel.: (15) 99771 1175
www.florestamentonobre.com.br

PULSO FIRME

A DLX Fashion Design nasce com uma coleção de braceletes 
para este verão 2015. São todas produzidas manualmente para 

o mercado premium. A base da empresa � ca em Curitiba (PR) e 
as vendas em diversas lojas multimarcas espalhadas ao redor do 

país, mas sempre com tiragem limitada.

09 a DLX – R$ 320,00
31 a DLX – R$ 320,00

Loja O� cial Virtual e Site:
www.dlxfashiondesign.com.br

BOM ARES

Tel.: (15) 99771 1175

país, mas sempre com tiragem limitada.país, mas sempre com tiragem limitada.

09 a DLX – R$ 320,0009 a DLX – R$ 320,00
31 a DLX – R$ 320,0031 a DLX – R$ 320,00

Loja O� cial Virtual e Site:Loja O� cial Virtual e Site:
www.dlxfashiondesign.com.brwww.dlxfashiondesign.com.br
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PARA O SEU REGISTRO

Uma câmera para iniciados. A nova Canon 7D MarkII tem 
pouco de menos com relação as câmeras topo de linha 
da marca. Com grande capacidade nos sistemas de auto-
-focus e vídeo, vem com sensor de 20MP, full frame e com 
65 pontos de foco. A velocidade de disparo máximo é de 
1/8000s e ela pode fazer até 10 cliques por segundo. O sis-
tema de foco para o vídeo tem um modo que literalmente 
segue o objeto focalizado inicialmente, mesmo se ele se 
move no quadro.

R$ 8.100,00 o corpo mais uma lente 18-135mm

Portssar Comércio
Rua 7 de Abril, 79 cj 205 – São Paulo
Tel.: (110 3257 1632 / 3255 6067
www.lojaportssar.com.br

NA PONTA DOS DEDOS

O novo esmalte Océane tem sua fórmula  enriquecida 
com agentes que atuam no brilho e sua durabilidade é 
duas vezes maior que a de um esmalte comum. O pincel 
proporciona fluidez do produto e facilita a aplicação. 
Além disso, para quem sofre de alergia, sua base é livre 
de tolueno, formaldeido, parabeno, DBP e cânfora.

Preço Sugerido: R$13,90

Océane
SAC: 2171 0142

DURO NA QUEDA

Para comemorar os 130 anos da Victorinox, a marca lançou a série 
o I.N.O.X que ganhou o título de relógio mais resistente do mun-

do. Entre alguns dos 130 testes que passou, o relógio foi arremes-
sado de uma altura de 10m sobre uma superfície de concreto. O 

modelo vem com caixa de aço inoxidável de 43mm e é reforçado 
com um moldura hexagonal polida. Outro detalhe é o protetor 

removível de silicone. O visor central é de safira com tratamento 
antirreflexo triplo.

Preço Sugerido:
R$1.989,00.

Victorinox
SAC: (11) 5584 8188

www.victorinox.com
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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
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PRÓPRIA   NATUREZA
GIGANTE PELA 

EMBRAER KC-390
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que o jato de transporte tático já se mo-
via por seus próprios meios. A data do 
voo tinha sido postergada. Era para ser 
no �nal de 2014. Pelo menos teve a apre-
sentação no solo para o público. Deco-
lar �cou para o segundo mês de 2015. 
Complexo, o KC-390 é o maior avião 
produzido no Brasil, portanto, nada de 
correr atropelando prazos. Na manhã 
de terça feira, clima ameno, e céu feito 
para os tenentes-brigadeiros presentes, 
Nivaldo Luiz Rossato e Juniti Saito. Um 
sucedeu o outro no comando da Aer-

Aerodiâmica comum aos 
modernos transportes do 
mercado. A eficiência é 
que cresce com o projeto 
moderno do KC-390.

A lua ainda dava a sua enorme cara 
cheia para mostrar que o céu es-
tava sem uma nuvem que pudesse 
atrapalhar. Na madrugada que de-
via ser tranquila, agitação no meio 
dos canaviais. Da base da Embraer 
em Gavião Peixoto (SP), vai voar 
mais um novo produto. A rotina da 
fábrica que sempre começa cedo, 
dessa vez tinha gosto especial para 
fazer levantar da cama bem antes das 
galinhas. No dia 4 de fevereiro, o KC-390 
decolaria pela primeira vez. Como sem-
pre a expectativa era grande. Um vídeo 
amador vazou na internet mostrando 

É A SUA PRIMEIRA VEZ. E FALAMOS DE TUDO 
                          O QUE SE PASSA NESSA OCASIÃO
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onáutica. Os dois estavam ali para ver 
como voava o mais novo investimento 
da Força Aérea. Ao lado deles, como 
não podia deixar de ser, o presidente 
da Embraer, Frederico Curado, e o vice-
presidente executivo de negócios de 
defesa e segurança, Jackson Schneider, 
mostrando por A mais B porque o avião 
deles será a grande cartada da FAB. E 
para todos os lados funcionários numa 
grande zona do gargarejo, na beirada do 
pátio principal da fábrica. O chamado, 
feito por meio do toque da sirene, deu 
um ar todo cerimonial. Seriam vários ao 
longo da manhã. Ninguém perdia nada. 
Num dado momento, aplausos. O piloto 
Marcos Louzada seguia a pé pelo pátio 
em direção ao KC-390. Ele fazia parte 
da tripulação, composta também pelo 
piloto Marcos Salgado de Oliveira Lima, 
e pelos engenheiros de ensaio em voo, 
Raphael Lima e Roberto Becker. Os qua-
tro foram a bordo para mostrar como se 
voa o jato. Em ala com eles, dois outros 

Decolagem autorizada. O KC-390 
decolou sem maiores problemas, 
como se fosse uma operação do futuro 
cotidiano desse cargueiro militar. 

aviões. Um levando um time de engen-
heiros e outro as equipes de captação 
de imagens. No mundo todo, em dia de 
voo inaugural, é assim. Todos atentos e 
querendo dar uma espiada boa. Já se foi 
o tempo em que a a�ição era saber se a 
coisa voaria bem ou não, se decolaria ou 
iria se perder na lateral da pista em ven-
tos desses. Hoje em dia uma pesada sé-
rie de testes no simulador antecipa tudo. 
Resta, então, apenas a con�rmação ao 
vivo. Tanto é que os procedimentos 
parecem até prosaicos. Pilotos e engen-
heiros entram, fecham a porta, ajustam 
seus assentos, cintos e dá-lhe partida. 
O som é reconhecível. O KC-390 lembra 
um Airbus A320. Pudera, os motores IAE 
2500 são os mesmos que você encontra 
no jato de linha aérea. Até a carenagem 
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dos motores é muito parecida. O zunido 
quase é abafado pelos aplausos, gritos e 
saudações dos funcionários, enquanto o 
avião vai taxiando para a cabeceira 20 da 
pista de Gavião Peixoto. A pista é longa, 
mas na programação constava que o 
KC-390 ia tirar as rodas bem na frente da 
sua plateia. E assim foi feito. Para quem 
já presenciou, um quase balé começa 
quando os aviões-paquera (aqueles que 
voam juntos em testes para observação) 
aparecem e se aproximam em voo ras-
ante. Tudo muito coordenado com a lar-
gada do KC-390, que vem alinhado desde 
a cabeceira da pista. Eles acompanham 
a corrida do novo jato enquanto que no 
chão só se vê sorrisos. A comemoração 
segue a decolagem do avião de trans-
porte e o reabastecimento aéreo. Todo 
mundo ali sabe que foi gol. O céu rece-

Em cerca de 1h 30m o novo 
jato da Embraer passou pelo 
crivo dos pilotos e engenheiros 
de ensaio no voo inaugural.

lançamento
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beu o novo KC-390 para os testes iniciais. 
O trem de pouso, como de praxe nes-
sas ocasiões, permaneceu estendido. 
O conjunto principal, com quatro rodas 
cada, �cou ali numa posição inclinada. A 
mesma coisa aconteceu com os �apes, 
estendidos do começo ao �m da apre-
sentação. O avião está cheio de sensores 
e esse é um voo cheio de pormenores. 
Tudo é olhado nos detalhes. Se você já 
assistiu uma corrida de Fórmula 1 sabe 
o que é telemetria. Na pista estão carro, 
piloto, e uma profusão de sensores que 
mostram aos engenheiros na beirada 
dos boxes tudo o que acontece a cada 
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Ao final, a comemoração, a 
passagem baixa para que 
todos os funcionários pudessem 
ver o fruto do seus trabalhos, 
desta vez, voando. 

volta. Isso veio da aviação, meu caro. 
No céu desse voo do KC-390 passaram 
milhares de informações mostrando o 
comportamento da máquina. Numa 
sala, a da telemetria, um bocado de en-
genheiros quer saber se ele faz curva do 
jeito previsto, se a aceleração é feita da 
forma devida e qual o comportamento 
do jato nessas horas, se faz alguma 
diferença guinar para a direita ou para a 
esquerda. Entretanto, da mesma forma 
que acontece nas corridas, nada vale se 
não tiver um ser humano registrando 
as sensações e sabendo transmitir aos 
mecânicos o que aconteceu. Pergunte 

se é assim ao Nelson Piquet. Entre uma 
ironia ou outra, ele te responderá que 
é tátil. Uma experiência que máquina 
nenhuma pode narrar e, cá entre nós, 
por mais simuladores que existam, nada 
melhor que a sensação nas pontas dos 
dedos para ver se o comportamento da 
máquina satisfaz não só os requisitos de 
contrato, mas também se uma escolha 
de projeto fez sentido, ou não. Esse avião 
tem controles por �y-by-wire, e como se 
diz no meio, a Embraer teria escolhido 
um caminho entre a total automação, 
adotada pela Airbus, e a �loso�a de que 
o homem é soberano sobre os sistemas, 
adotada pela Boeing. Ainda não se sabe 
qual é o meio termo. Isso só trabalhando 
na casa ou servindo na FAB no futuro. 

lançamento
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Evidentemente o próximo passo é fazer 
ajustes. O KC-390, depois de 1h27m de 
voo, vem para pouso com toda a plateia 
de olho nisso. Entretanto, é sempre bom 
dar um tom de alegria em eventos assim. 
A passagem baixa é tradicional, uma em 
especial é dedicada aos funcionários. 
Depois é só prosseguir para a pista. Uma 
�nal relativamente longa, uma �utuada 
após as faixinhas da marca dos mil pés e, 
num ângulo até modesto, o KC-390 toca 
no solo. Depois disso é só água. Nessa 
hora o cerimonial diz que as boas-vindas 
é dada assim. O arco de jatos para aero-
nave e o esguicho para os aviadores – e 

O banho é a tradicional 
recepção para um trabalho 
de sucesso e de boas-vindas. 
O KC-390 tinha completado 
a sua primeira missão.   Embraer

www.embraer.com.br
Video do primeiro voo:

https://www.youtube.com/
watch?v=HlJ1u1GgaFs

ONDEACHAR 

como visto até a diretoria caiu no banho 
– todo mundo queria beber dessa água. 
Lavaram a alma. O avião voou, agradou 
e agora é hora de colocar tudo na mesa. 
Os dados, as reações, tudo é discutido. A 
comemoração agora é o próximo capí-
tulo. Mais testes para, en�m, em 2016 
começar a fazer as primeiras entregas. 
Nada como uma manhã depois da outra 
no canavial.  g
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 Em 2007 ele era uma maquete. O 
sonho era grande, o maior de todos 
por sinal. A Embraer anunciava na 
Laad, feira dedicada ao setor militar 
que acontece no Rio de Janeiro, que 
construiria um avião de transporte 
tático, o KC-390. Em outubro de 
2008 o Congresso Brasileiro apro-
vou uma verba de R$ 800 milhões para 
que fosse iniciado o seu desenvolvimen-
to, e em 2009 o projeto formalmente 
teve início. Neste mesmo ano, começar-
am os aportes iniciais de R$ 50 e 60 mil-
hões, e a FAB anunciava a intenção de 
compra de 30 KC-390, um contrato que 
chegava a custar US$ 1,3 bilhão na 
época. Em 20 de maio de 2014 foi assi-

nado o acordo de produção em série, 
um negócio de R$ 7,2 bilhões que incluía 
suporte, peças e manutenção. Para 
quem sempre questionou a Embraer so-
bre as vantagens de fazer ou não um 
avião maior que os modelos que ela pro-
duz para o mercado regional, e assim 
concorrer diretamente com os dois 
maiores fabricantes de aeronaves com-
erciais do mundo, a Boeing e Airbus, eis 
que o pessoal de São José dos Campos 
responde com um projeto realmente 
maior. Só que não para o mercado civil. 
Costumeiramente a Embraer planeja 
seus produtos pensando em como ex-
plorar nichos de mercado. De modo 
geral são apresentados modelos de aer-
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onaves de categoria superior por preços 
mais alinhados com concorrentes de 
categoria inferior. E no mundo do trans-
porte militar esse nicho também existe. 
O KC-390 tem na janela um horizonte 
de�nido entre o Lockheed-Martin C-130 
Hercules, o mais popular avião de trans-
porte do mundo (só a versão C-130J at-
ualmente em produção, já quebrou a 
barreira de 300 unidades vendidas), e o 
Airbus A400M. O primeiro é um pouco 
menor, tem 34,36m de comprimento e é 
capaz de subir aos céus com um peso 
máximo entre 70.305kg e 79.378kg. O 
A400M Atlas é bem maior, possui 45,1m 
de comprimento e é capaz de decolar 
com um peso máximo de 141 toneladas. 
O produto da Embraer tem 35,2m de 
comprimento (um Airbus A320 mede 
37,5m) e o peso máximo de decolagem 
varia de 67 a 81 toneladas. Outro que 

PARA O MERCADO E A INDÚSTRIA UM PRODUTO DE
     NOVA GERAÇÃO MANTER SEMPRE A VANGUARDA

surge nesse mesmo cenário é o japonês 
Kawasaki C-2, que pode ser comparado 
com o A400M, já que tem o mesmo 
peso máximo de decolagem e tamanho 
similar. Mas o que parece claro é que ex-
iste o latente mercado para substituir 
uma enorme frota de C-130 das versões 
antigas ao redor do mundo. Em 2009 os 
Hercules somavam 2.300 aeronaves. 
Além disso, há uma frota de C-160 
Transall que também entra nessa lista. 
Entretanto o KC-390, se não é tão maior 
externamente que o Hercules, oferece 
vantagens quando se mede o espaço 
interno. São 18,54m de comprimento, 
3,2m de altura e uma largura máxima de 
3,35m. O C-130J, que usa a mesma plata-
forma projetada em 1950, tem 12,19m de 
comprimento interno na sua versão pa-
drão, sem contar com a rampa. Levando 
em conta esse dispositivo, são 15,44m. O 
pé direito da cabine é de 2,74m e a lar-
gura máxima é de 3,12m. O A400M tem 
17,71m de comprimento interno de cab-
ine, 4m de largura de 3,85m de pé direi-
to. Ele é mais largo que o Boeing C-17 
que, por exemplo, possui 26,87m de 
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comprimento interno de cabine, altura 
de 5,49m e largura de 3,76m. Ficar entre 
as duas categorias pode ser uma forma 
de oferecer mais com um valor mais em 
conta, a�nal, tanto o C-17, que está com a 
sua linha de produção basicamente sen-
do �nalizada, e o Airbus A400M, custam 
fortunas. Vale lembrar que o A400M está 
vivo atualmente depois que foi feito um 
tremendo esforço político entre as 
nações compradoras para manter os 
seus pedidos e não deixar que o progra-
ma afundasse em meio a quatro anos de 
atrasos e estouros de orçamento. Em 
2009, por exemplo, a Airbus admitia a 
possibilidade de cancelar o A400M e ter 
um prejuízo de € 2,4 bilhões, sem direito 
a equalizar as contas caso não vendesse 
seu produto para países fora da OTAN. 
Uma auditoria ainda indicava que o pro-

grama A400M poderia extrapolar o orça-
mento em cerca de € 7,6 bilhões. Para 
complicar, o transporte europeu sofreu 
com problemas de jovialidade nos mo-
tores EPI TP400-D6 e os contratos de 
venda foram refeitos, com alguns ajustes 
para baixo. As incertezas do programa 
da Airbus deram até uma sobrevida ao 
C-17, a Boeing conseguiu vender oito ex-
emplares para a Inglaterra. A Lockheed-
Martin também chegou a ser contatada 
pelos ingleses e franceses para mostrar 
se, tecnicamente, o C-130J poderia suprir 
algumas demandas de missões no lugar 
do A400M. O Chile, inclusive, trocou a 
encomenda de três A400M para partici-
par do programa do KC-390, segundo 
consta, com a encomenda de seis exem-
plares. O exemplar brasileiro, ao que 
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No topo, a cabine com o 
estado da arte em instrumentos 
e controles de voo. Acima 
o A400M que sofreu uma 
complexa gestação.
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parece, vem de uma gestação mais sim-
ples. Para a Embraer, o KC-390 representa 
uma mudança de patamar no aspecto 
de produto, desenvolvimento e 
produção, além da capacidade de gerir 
um programa multinacional. Muito do 
que está sendo desenvolvido será apli-
cado em outros modelos, como o siste-
ma de comandos de voo �y-by-wire, 
que estará nos E-Jets E2. A Embraer é 
responsável pela integração do hard-
ware, pelo desenvolvimento, validação e 
certi�cação do software dos comandos 
de voo. Ela está aplicando pela primeira 
vez em escala industrial, a deposição de 
�bras e �tas de carbono, a transferência 
de matrizes, resina e a usinagem de 
grandes peças com precisão e alta ve-
locidade. No desenvolvimento, a empre-
sa usou muito de novas ferramentas 
para o aumento de maturidade, labo-
ratórios em solo e bancadas de testes 
para precaver e sanar eventuais proble-
mas antes da campanha de ensaio em 

voo. Muitas tecnologias para um projeto 
que, ao mesmo tempo, mantém uma 
linha bem convencional. Sem invencion-
ices. Até na motorização a escolha recaiu 
sobre duas turbinas IAE V2500. Você vê 
essa motorização aos montes nos aero-
portos brasileiros, são as mesmas usadas 
nos Airbus A320 das companhias aéreas. 
Opção por algo de con�abilidade com-
provada. Se fossem escolher pelas novas 
Leap1A que vão equipar, por exemplo, 
os A320Neo – só para formar um parale-
lo similar –, o programa de desenvolvi-
mento do KC-390 teria que lidar com 
mais um item verde e ainda com a 
produção totalmente voltada para os 
milhares de pedidos da aviação comer-
cial. Essa decisão também serve para 
contra-atacar os executivos da Lock-
heed-Martin, que defendem publica-
mente que um conjunto de quatro mo-
tores, como o usado no Hercules, seria 
mais con�ável para um avião cargueiro 
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do que a proposta de um par de turbi-
nas do Embraer. Sendo jato, o KC-390 
tem performance pura melhor que o 
Hercules. A sua velocidade de cruzeiro é 
de 850km/h, o turboélice voa a 643km/h. 
O alcance do Embraer é de 6.019km e do 
C-130J é de 5.250km. O teto de serviço 
no produto brasileiro é de 36.540 pés 
enquanto que o do C-130J é de 28.000 
pés. A bordo o KC-390 pode levar 80 sol-
dados equipados, o C-130J leva 64. Am-
bos conseguem carregar veículos mili-
tares leves a bordo, como o Humvee ou 
M113. O blindado Guarani, usado pelas 
forças armadas brasileiras, pode ir a bor-
do do KC-390. Os predicados do Embraer 
�zeram a Boeing coçar os dedos. A 
americana de Seattle não tem nada em 
seu catálogo para oferecer nessa faixa 
de mercado. Em 2013 as duas empresas 
anunciaram uma parceria para a pro-
moção e vendas do KC-390. A Boeing vai 
liderar algumas campanhas especí�cas, 

A estreia no segmento de cargueiros 
militares também é um progresso na 
vida industrial da Embraer. Afinal, é 
a sua maior aposta.
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além de oferecer suporte e treinamento 
nos Estados Unidos, Reino Unido e out-
ros mercados do Oriente Médio. Para 
bom entendedor as duas estão bem fo-
cadas e veem uma real chance de vend-
er o KC-390 aos americanos, apesar de 
não divulgarem nenhuma informação 
sobre negociações. É bom lembrar que 
em janeiro de 2014 foram iniciados os 
estudos de desenvolvimento para as for-
ças armadas americanas de uma ou duas 

aeronaves que possam substituir o C-130 
e o C-17. A concorrência não está parada. 
A Lockheed-Martin está promovendo o 
C-130XJ, que pretende ser de 15 a 20% 
mais barato que a versão vendida nor-
malmente para o mercado americano. 
Para a Embraer, seu produto possui difer-
enciação na capacidade de transporte. 
Como não pode deixar de ser a um car-
gueiro militar, foi feito para atuar em am-
bientes hostis e a modernidade do pro-
jeto se traduz em maior �exibilidade, 

redução de carga de trabalho para a 
tripulação e redução dos custos de ciclo 
de vida. O histórico de vendas ainda tem 
como principal cliente a FAB. Foi para ela 
que o KC-390 foi desenvolvido, com 28 
encomendadas. Paraguai, Colômbia, 
Portugal, Argentina, Chile e República 
Tcheca engrossam a carteira de pedidos, 
por enquanto, para outras 32 aeronaves. 
Quanto ao futuro, talvez esse pertença 
ao novo jato da Embraer. g
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Esta moto é bem mais bacana ao vivo. 
Nas fotos ela tende a parecer mais 
magra que o devido, mas o porte dela 
é bem atraente, agressivo na medida 
certa. A Yamaha MT-09 tem vida própria. 
Não é uma fora de estrada adaptada 
para ser algo novo, como a MT-03, ou 
mesmo uma cruiser de grosso calibre, 
como a MT-01. Ela tem, sim, elementos 
de tudo quanto é categoria de moto, 
mas nasceu com muita personalidade. 
Entretanto, é preciso se acostumar 
com ela. A frente minimalista ganha 

porte e solidez com os garfos invertidos 
de 41mm. Aliás, essa moto tem boas 
suspensões, com 137 e 130mm de curso 
na frente e atrás, o que colabora para 
enfrentar as ruas brasileiras. Sentando dá 
para notar bem a geometria motard. Ela 
é baixinha (815mm de altura de banco), 
fácil de manobrar em estacionamentos, 
e você fica numa posição com o tronco 
não tão à frente, como acontecia na 
MT-03. Mas em alguns momentos você 
acha que o guidão está ligeiramente 
voltado para frente, como se tivesse 
sido desentortado errado depois 
de um tombo. Os comandos são 
meio pequenos e o painel digital 
é minúsculo, apesar das múltiplas 

DIVERSÃO 
GARANTIDA 
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da categoria a ter injeção direta nos 
cilindros, gira com suavidade. Não como 
os das Triumph 675, mas era esperado 
algo mais ríspido por conta da adoção 
dos ciclos alternados de explosão nos 
cilindros, o tal sistema crossplane, feito 
a cada 240º do giro do virabrequim. Na 
R1 essa configuração transformou o seu 
quatro cilindros, num bicilíndrico em V. 
O motor da MT-09 é muito silencioso. O 
som emitido em marcha lenta é parecido 
com o da XJ6. Dentro da cidade de São 
Paulo, com a cada vez maior restrição de 
velocidade, andar com a MT-09 na base 
dos 2.500-2.800rpm em sexta é pedir 
para resmungar um pouco. Você e ela, 

funções (é fornecida a quilometragem 
parcial, média de consumo, nível de 
combustível e marcha engatada). Um 
pequeno sinal ECO, quase escondido 
na direita do painel, indica se você está 
rodando com economia. O velocímetro 
poderia ser deslocado um pouco de 
lugar. Apesar dos números grandes, às 
vezes é preciso ficar baixando a cabeça 
para ver a quanto está para não tomar 
aquela multa a 67km/h dentro da 

A YAMAHA FEZ O QUE SABE DE MELHOR, PROJETAR
              UM PRODUTO COM MUITA PERSONALIDADE

cidade. Os comandos dos manicotos 
também são pequenos demais. Na 
esquerda é fácil buzinar quando se 
quer dar pisca, e isso quando você 
acha o botão da buzina. Na direita o 
pisca alerta fica um pouco escondido 
também. O tricilíndrico de 849cc, 115cv 
a 10.000rpm, entrega torque máximo 
de 8,92kgf.m a 8.500rpm. Primeiro 
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Esguia em todos os ângulos. A MT-09 
é ágil no trânsito da cidade e possui 
muita disposição para o uso em 
estrada. Mesmo com preço mais alto 
do que é proporcionalmente praticado 
na Europa, o seu custo benefício ainda 
é bem interessante.     

que acusa (mas não da forma de uma 
Ducati) alguns ruídos e leves trancos 
na transmissão. Ela, por sinal, produz 
um zunido bem presente parecido ao 
de rolamento gasto. Não estranhe. O 
bom é que a MT-09 retoma velocidade 
de forma bem rápida, oferecendo uma 
boa dose de agilidade. O acelerador em 
baixa não é muito preciso. Ele possui 
um degrau de atuação, meio é tudo ou 
nada, no começo do seu curso. Isso pode 
ser aliviado deixando a embreagem 
bem alta. A MT-09 possui três modos 
de condução, mas sem alterar a entrega 

querer pular para frente a toda hora. 
O uso desse modo é mais indicado 
na estrada. A partir dos 5.000rpm o 
som do motor se torna bem mais 
encorpado, num tom mais grave 
que o ouvido na Triumph 675 ou 
na XJ6, e a pilotagem fica bem mais 
interessante. As subidas de giros até 
os 8.000rpm são diversão pura, dá 
gosto girar o acelerador eletrônico. 
Na cidade o consumo médio da 
MT-09 foi de 17,54km/l, na maioria 
das vezes usando o modo STD. Na 
estrada a média chegou a 22km/l 
tentando manter a velocidade 
dentro da legalidade. Aos 120km/h 
o motor estará girando a 4.500rpm, 
bem no meio da melhor faixa de 
entrega de torque, significando 
que mesmo em sexta ela não vai 
te dar trabalho nas ultrapassagens. 
A essência Master of Torque, que 

final e potência ou torque. Quando o 
motor é ligado, o sistema vai direto 
para o modo STD. O comportamento 
do modo é o mais neutro, vai atender 
a maioria das situações de uso. O modo 
B é mais manso, indicado para uso 
em dias de chuva. Talvez a entrega de 
potência esteja um tanto chocha, mas 
como a moto tem potência e torque 
mais do que suficiente, mesmo com um 
limitador ela não deixa de ser divertida. 
O modo A no trânsito da cidade é arisco 
demais. Aquele degrau de atuação do 
acelerador fica bem mais acentuado. 
No anda e para do trânsito travado, 
torna a tocada cansativa. A moto parece 
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O conceito de um Japão mais sinistro 
e introspectivo combina bem com essa 

Yamaha apesar da chamativa cor 
laranja metálica desta versão. 

Yamaha
www.yamaha-motor.com.br

ONDEACHAR 

foi como a Yamaha definiu essa família 
de produtos, não é só um nome feito 
pelo departamento de marketing. Em 
trechos com muitas curvas ela é um 
bom exemplo de entrega de agilidade 
com baixo peso, 191kg em ordem de 
marcha. A Z800 chega a 231kg na versão 
ABS e a Street Triple 675R pesa 182kg. O 
piloto da MT-09 é exigido em termos de 
técnica. O sistema de gerenciamento 
de condução não inibe empinadas, e a 
potência entrega na roda pode provocar 
algumas derrapagens. De certa forma é 
o que se busca. Se não quiser, compre 
um scooter. Apesar do largo guidão, é 
totalmente fácil fazer mudanças rápidas 
de trajetórias. A impressão de que ele 
vai provocar algum efeito alavanca, 
some na primeira curva. O produto 
é bem mais resolvido que a MT-03 
que vendeu pouco no Brasil e tinha, 
por exemplo, a suspensão traseira de 
instalação assimétrica no quadro, o que 
dificultava um pouco fazer curvas para 
um dos lados. Com preço de tabela a 
partir de R$ 35.990,00 na versão cinza 
fosco e R$ 36.590,00 com pintura roxa 
ou laranja metálica, garfos da suspensão 
em acabamento dourado e logotipos 
MT e Yamaha em alto relevo, a MT-06 
concorreria diretamente com a Honda 
Hornet, mas essa saiu de linha ficando o 

comparativo com a também tricilíndrica 
Triumph Street Triple 675, que na versão 
brasileira tem menos motor, 85cv, e é 
mais barata, com etiqueta a partir de 
R$ 32.990,00 e R$35.990.00 para a 675R, 
ou com a Kawasaki Z800 (113cv), sem 
ABS a partir de R$ 36.990,00 e com ABS a 
partir de R$ 39.990,00. Só que a Yamaha 
tem um conceito diferente, quase único 
no mercado. Ou seja, o que se espera de 
um produto da marca, algo com mais 
personalidade, alma e sabor. g
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NÃO QUEREM 
DEIXAR ELE 

VOAR 
mercado_1_jabiru.indd   52 13/02/15   15:48

TEXTO:EDUARDO BASKERTIN
FOTOS: MARCIO JUMPEI / DIVULGAÇÃO

NÚMEROS DE ESTATÍSTICA CRIAM RESTRIÇÕES AO
                     VOO DE RECREIO E ATÉ DE INSTRUÇÃONÃO QUEREM 

DEIXAR ELE de pouso, em caso de perda de motor 
e, sem autorização especí�ca do órgão, 
somente voar em dias com condições 
visuais. O proprietário também teria 
que colocar adesivos na aeronave 
alertando que não são permitidos 
passageiros. Caso ocorra isso, cada um 
estará voando por sua conta e risco. A 
Jabiru admite que houve alguns casos 
de quebra dos passantes. Como não 
poderia deixar de ser, houve uma forte 
reação contrária, tanto do fabricante, 
como de operadores. Inclusive, por 
conta disso, foi dada carência de uma 
semana, isso em novembro de 2014, 

para que a questão fosse discutida mais 
profundamente. A Jabiru alega que dos 
3.665 motores construídos desde 2005, 
foram registradas 35 quebras dessas 
peças, algumas em voo e outras durante 
manutenção. A associação de aviação 
de recreio australiana (RA-Aus) declara 
que 10 mil pilotos foram treinados 
com segurança usando aeronaves com 
esse tipo de motorização e que só na 
Austrália existem 3.500 aviões equipados 
com o Jabiru. Eles também alegam que 
do total de falhas, nenhuma ocorreu 

em voos particulares e que a grande 
maioria aconteceu com o modelo 2200, 
instalado em aeronaves de instrução 
que, pela natureza da função, são mais 
exigidos. Essa é uma linha de motores 
de quatro e seis cilindros contrapostos, 
concorrente direta dos motores Rotax, 
estes quase uma unanimidade em 
termos de uso na aviação experimental.  

A notícia correu o mundo, literalmente. A 
CASA, órgão regulamentador aeronáutico 
australiano, emitiu algumas diretrizes 
com diversas restrições operacionais de 
aeronaves com motorização Jabiru. O 
motivo é decorrente de um histórico de 
falhas, principalmente dos passantes, 
parafusos de �xação do bloco e cilindros. 
Entre as restrições estão a proibição de 
levar passageiros, de ter a bordo um aluno 
em voo solo, sobrevoar áreas habitadas 
em uma altitude que não seja su�ciente 
para um planeio até um ponto seguro 
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No Brasil, a Aeroálcool projetou um 
sistema de arrefecimento específico 
para a motorização Jabiru. Lá fora 
esses motores sofrem com a restrição 
operacional, o que não existe aqui. 

O fabricante australiano alega que 
a maior média de quebras dos seus 
produtos, se comparado aos Rotax, tem 
a ver com a quantidade de horas voadas 
com os engenhos de uma e outra 
marca. Atualmente no Brasil quem mais 
trabalha com os Jabiru é a AeroAlcool 
de Franca(SP). O Quasar Lite, projetado 
pela empresa, é oferecido com o Jabiru 
2200 de quatro cilindros, quatro tempos, 
refrigerado a ar e 85hp de potência, 
enquanto a versão Fast usa um 3300 
de seis cilindros e 120hp. Segundo 
Omar Pugliese, diretor da AeroAlcool, o 
pulo do gato do uso dos Jabiru é a sua 
instalação.  Eles mesmos trabalharam em 
cima de um sistema de arrefecimento 
especí�co que melhorou o �uxo de ar 
entre os cilindros, principalmente os 
traseiros. Esses motores têm fama de 
esquentar demais. Fora isso, foi feito 
todo um trabalho de instalação dos 
sistemas periféricos do motor. Sem esse 
cuidado, segundo Pugliese, os motores 

dessa marca se enquadrarão em duas 
categorias, os que deram problema e 
os que vão dar problema. Desde 2013 
a Jabiru tem feito melhorias. Foram 
realizadas modi�cações nas válvulas e 
comandos de cabeçote e aumentaram 
os itens a serem observados em cada 
revisão. Estes itens, como os passantes, 
são os elementos que tiveram mais 
registro de quebras. Eles apresentam o 
número de um a cada 3.300 decolagens, 
como média de vezes que algo deu 
errado com um motor Jabiru. E acreditam 
que, feitas as melhorias, podem chegar a 
índices de con�abilidade equivalentes 
aos dos Rotax. De qualquer forma o 
estrago na imagem, já feito, pode servir 
para que a marca trabalhe numa correção 
de�nitiva. Aqui no Brasil a preocupação 
é de que tais determinações cheguem 

só para atrapalhar o cotidiano de quem 
voa. Só para dar um exemplo da falta de 
sincronia das coisas, se a determinação 
de uma aeronave com motor Jabiru é 
de voar numa altitude su�cientemente 
alta para um planeio até o pouso seguro, 
e se o avião estiver sobrevoando uma 
área habitada (imagine algo como 3.000 
pés), não existe explicação de como isso 
possa ser feito se o aeroporto �car dentro 
de uma cidade. Para aqueles que usam o 
avião só para fazer circuitos de pouso e 
decolagem toda essa restrição torna-se 
missão impossível. Incoerente. g
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Vestido patchwork nervurado 
Lino Villaventura – R$ 8.500,00

moda
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FOTOS: MARCIO JUMPEI
MODELO: LORENA OLIVETTI

MAKE & HAIR: BEATRIZ VIANNA
PRODUÇÃO: EQUIPE HIGH

MADAME
CINQUENTINHA

Na edição 50, a moda que passou dos 
50. A década que nunca deixa de ser ten-
dência vira um experimento para a pro-
dução. O clássico ganhou tons e traços 
modernos como ele nunca deixara de 
ser. A mistura olha então para o futuro, 
como referência.
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Vestido Giffon curto
Lino Villaventura – R$ 2.400,00
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Vestido off White com bordados 
 PatBo – R$ 7.747,50
Sandália meia pata nude com brilhos 
Riachuelo  - R$ 99,99

59
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Bata manga longa detalhes de renda 
Mob – R$ 225,00
Calça jeans com estampa animal 
Bobstore – R$ 389,00
Colar pedraria rosa claro, rosa e vermelho 
Pri Schiavinato – R$ 298,50
Sandália verniz azul Klein 
Printing – Preço sob consulta
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Lino Villaventura
Rua Bela Cintra, 1938 – São Paulo
Tel.: (11) 3083 5937 / 3083 4019

Rua Sen. Virgílio Távora, 304 lj 316 – 
Fortaleza
Tel.: (85) 3261 2620 / 3261 0842

Bobstore
Shopping Iguatemi – São Paulo
Tel.: (11) 3815 8569

Mob
Rua Oscar Freire, 1072
Tel: (11) 3081 0323

PatBo
Rua Bela Cintra, 1951
Tel.: (11) 3062 5020

Pri Schiavinato
www.priacessorios.com.br

Printing 
Não divulgado

Riachuelo
Rua Oscar Freire, 777 – São Paulo
Tel.: (11) 2739 1962
www.riachuelo.com.br 

ONDEACHAR 
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COMO É DE 

PRAXE   
PROCESSOS TRAMITAM NA ANAC TESTANDO 
                     OS LIMITES DA SUA ETERNA PACIÊNCIA
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Venda, um exercício de paciência e 
determinação. Para os montadores 
de aeronaves experimentais aqui no 
Brasil, vender um avião em época 
de crise financeira não está sendo só 
uma questão de oferecer vantagens 
na tabela de preços, ou de enaltecer 
as qualidades de seu produto. O 
vendedor terá de administrar a ansiedade 
do comprador de querer levar o bem pelo 
qual pagou e que não pode ser entregue 
por questões burocráticas junto à Anac. É 
grave essa situação. Para cada aeronave 
de categoria experimental, é feita uma 
inspeção pelo órgão regulamentador 
da aviação brasileira a fim de que ela 
seja liberada para o voo. O problema 
é que esse processo tem ritmo lento. 
Leva meses para ser concluído. Imagina 
você entrando numa concessionária 
de algum carro, escolhe a cor, o tipo do 
estofamento, a quantidade de cavalos no 
motor e paga. Em algumas circunstâncias, 
depois de realizada a documentação 
do veículo, é possível levá-lo para casa. 
Em outras, como num processo de 
customização, demanda mais tempo, mas 
nesses casos, muito provavelmente, o que 
você está adquirindo não é um produto 
para as massas. Leva tempo porque você 
pediu uma costura de cor diferente no 
banco do passageiro e pagou a mais por 
isso. Por outro lado um cliente desses, que 
dispensa algumas centenas de milhares 
de reais, gosta de receber uma atenção 
especial. Ele compreende o prazo para a 
entrega de um produto sob encomenda, 
mas não entende que se fique agregando 
prazo se ele já havia fechado todas as 
determinações que gerariam a demanda 
de tempo. E esse mesmo cliente, que gasta 
algumas centenas de milhares de dinheiro 

numa BMW i8, é o potencial comprador 
de um experimental no Brasil. Fica difícil 
convencer que o mimo dele, que está 
pronto, deve ficar encostado num canto 
de um hangar até que seja impressa uma 
folha de papel com um texto constando 
que aquilo pode voar. Esse cliente, 
acostumado a ser bem tratado, vai se 
sentir afundado num limbo. Na verdade 
estará mesmo. No meio é fácil encontrar 
alguém com esse tipo de problema junto 
à Anac. E com todos o começo foi igual. 
É dada a entrada na documentação para 
a liberação da aeronave, é gerado um 
número de protocolo e a partir deste 
ponto tudo foge do seu controle. Pode ser 
via telefonema, pode ser via algum canal 
eletrônico. Toda vez que você pergunta 
à Anac quando a documentação sairá, a 
resposta é que o seu processo está em 
andamento. E ponto final. Não existe 
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prazo. Não existe informação. Soubemos 
de casos, no plural mesmo, em que depois 
de meses o funcionário responsável pelo 
processo havia sido realocado em outro 
setor e a sua documentação estava numa 
pilha de papéis acumulados e não tinha 
sido vista pela nova pessoa na função. 
Não existiu transição de informação. Em 
alguns exemplos o processo foi retomado, 
ainda sem prazo de finalização. E estamos 
falando de algo que ocorreu no início do 
segundo semestre de 2014, enquanto este 
texto estava sendo escrito, em dezembro 
de 2014. Em outro caso tudo voltou para 
a estaca zero. Fazer uma reclamação para 
algum tipo de ouvidoria dá a entender, 
pelas fontes, que só iria piorar a situação. 
Perguntamos se houve algum caso de 
pedido de propina. A resposta foi negativa, 
muito pelo contrário. Nunca houve 
qualquer insinuação de que estariam 
criando problemas para vender soluções. 
A coisa era ruim mesmo. Todas as fontes 
que nos confidenciaram, expressaram a 
preocupação em não serem identificadas 
por medo de retaliações. E para piorar, 
ao que parece, a Anac é vista como algo 
intocável, não haveria maneira de resolver 
a questão. A situação está gerando dois 
cenários. De um lado está o empresário 
que começa a querer jogar a toalha e 
simplesmente fechar as portas de sua 
empresa que vende ou monta uma 

aeronave. Talvez plantar banana seja 
mais fácil. De outro é o esgotamento da 
paciência do cliente, que vê que pela 
mesma quantidade de dinheiro ele 
pode comprar algo que lhe traga mais 
benefícios ou prazer. Com isso empregos 
correm grande risco de extinção, sem 
falar no desenvolvimento tecnológico 
de uma região que fica afetado. A Anac 
nos respondeu que foram identificados 
alguns processos com pendência 
superior a três meses e pedem que, para 
casos como esses, os requerentes entrem 
em contato para agilizar o processo. 
Segundo a Anac, desde outubro de 2011 
as análises de processos não demoram 
mais que 30 dias. Eles sugerem que em 
caso de insatisfação é indicado o canal 
da ouvidoria (http://www2.anac.gov.br/
ouvidoria/index.asp). g
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COMO É GOSTOSO
O MEU VERÃO

A meteorologia já diz, o clima está 
cada vez mais quente. Para dar um 
contraponto, algumas opções com 
muito sabor, mas sem deixar a pessoa 
sofrendo ao final da refeição. Na 
verdade, apesar de serem indicações 
da estação mais quente do ano, elas 
valem para qualquer época do ano 
aqui no Brasil. 

GASTRONOMIA.indd   66 13/02/15   15:54

COMO É GOSTOSO

TEXTO E FOTOS: MARCIO JUMPEI

GASTRONOMIA.indd   67 13/02/15   15:54



64 | jan • fev | 2015

panorama

Servido em duas versões de tamanho, a 
maior é um bom prato principal para um 
dia quente. A variedade e quantidade de 
frutos do mar foram corretas. Havia polvo, 
lula, cavaquinha, camarão e um peixe 
branco que pode ser cherne ou badejo. O 
bom é que tudo vem com o leve gosto 
de grelhado no carvão. E, basicamente, é 
só untar tudo com um bom azeite, quem 
sabe um limão, e a combinação com o 
misto de folhas fica perfeita. A versão 
entrada sai por R$ 75,00 e a maior, a da 
foto, por R$ 125,00.

Antiquarius Grill
Al. Lorena, 1040 – Jardins - SP
Tel.: (11) 2638 0938
www.antiquariusgrill.com.br
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Entre as duas metades do pão vai a carne 
do Leitão à Bairrada, um dos carros-chefe 
da casa. O porco tinha sabor bem neutro, 
chegava a ser um pouco seco. A pururuca 
estava soberba. Mas tudo se transformou 
com a chegada do molho com base 
na própria carne do animal. Com muita 
pimenta branca moída, é para iniciados. 
Estava salgado além da conta o que, 
somado à potência da pimenta, requer o 
uso com parcimônia. Para beber, cerveja, 
pois qualquer vinho seria maltratado. Pelo 
tamanho e prazer, o custo de R$ 16,30 
chega a ser bem baixo.

Rancho Português 
Av. dos Bandeirantes, 1051 – Vila Olímpia – SP
Tel.: (11) 2639 2077
www.ranchoportugues.com.br
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Chef revelação 2015, Fábio Vieira entrega 
uma cozinha que valoriza os sabores do 
Brasil. Atrai não só aquele esterótipo de 
cliente estrangeiro querendo saber o 
que se come nesse país, como também 
o brasileiro que, há muito, deixou de ter 
um prato com material-prima regional. Na 
foto, o risotto de tucupi com arroz bomba 
e costelinha de tanbaqui bem jovem. 
O tucupi vem azedinho da forma certa, 
sem ser metálico demais. A costelinha é 
grelhada com um molho agridoce, meio 
oriental, pois vai um pouco de shoyo. 
Custa R$ 59,00 o prato individual para ser 
degustado tanto pelo olhar como pelo 
fino paladar. 

Micaela
Rua José Maria Lisboa, 228 - Jardim 
Paulista - SP
Tel.:  (11) 3473 6849
www.restaurantemicaela.com.br
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Reservas e informações: 
Tel.: (35) 3438 1121 / 3438 1635 - www.wiesbaden.com.br
Rua Bem Te Vi, 459 – Monte Verde – MG

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

O DESTINO DA SUA VIDA

Wiesbaden.indd   6 24.02.12   15:05:19
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No seu âmago, ainda bem, ele 
continua o mesmo. O Mini Cooper 
ganhou uma repaginada, agora é 
feito na mesma plataforma que os 
série 2, o BMW de tração dianteira. 
A terceira geração, a segunda da 
fase moderna, é 9,8cm mais longa e 
cerca de 4,4cm mais larga. É também 
mais alto e com distância entre eixos 
2,8cm maior. Mas isso não significa 
que o Kobe O’Brien consiga se alojar 
nos assentos traseiros. Ainda é um 
carro pequeno. Um VW Gol tem 3,89m 
de comprimento e esse Mini, 3,85m. 
Externamente mexeram pouco. Algumas 
novidades não ganharam unanimidade 
de aprovação. O desenho frontal está 
mais agressivo. A grade possui desenho 
ligeiramente modificado, mas a parte 
inferior, com uma seção saliente onde 
reside uma das entradas de ar do motor, 

não está em harmonia com o resto 
da frente. Os faróis que agora têm um 
aro de luz diurna de LED, estão mais 
inclinados, maiores, da mesma forma 
que as lanternas traseiras. O jeitão ficou 
mais robusto, entretanto, o estilo botinha 
não foi mudado. Olhando para o interior 
ele ainda é o Mini Cooper de desenho 
com forte influência aeronáutica, nem 
sempre com a melhor ergonomia, mas 
sem dúvida atraente. Não retiraram 
os switches de diversos comandos. O 
botão de partida foi substituído por 
uma tecla parecida com uma palheta 
de tocar guitarra, pintada de vermelho. 
Não retiraram o grande círculo do 
centro do painel só que agora ele não 
é mais o velocímetro. Nele se concentra 
a tela multimídia com as informações 
de configuração do carro, sistemas de 
entretenimento, acesso ao seu telefone e 
ao GPS, que na nossa unidade não pode 
ser usado pois o Mini exigia um código 
de acesso que mesmo inserido, não fez o 
guia funcionar. Usamos o nosso Garmin 
de mão mesmo. O mostrador circular tem 
um aro externo de luz colorida que indica 
se você está dirigindo economicamente. 
E se o velocímetro não está mais no 
centro do painel ele foi parar num lugar 
mais convencional, sobre a coluna da 
direção, em conjunto com o contagiros, 
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   Por dentro e por fora, melhorias 
na ergonomia para o condutor e 

passageiro. O velocímetro está numa 
posição mais convencional, entretanto o 

grande painel circular foi mantido.  

numa meia lua à esquerda. Sentado no 
posto de comando, o padrão kart com 
bancos de couro não foi deixado de 
lado. Os bancos são mais envolventes 
e prendem bem os ocupantes durante 
as curvas. Ligando, os recursos do novo 
Mini começam a aparecer. O primeiro 
que chama a atenção é a tela retrátil 
do HUD – Head Up Display, que mostra 
a velocidade ou a lista de músicas 
que você inseriu no HD do carro. Esse 
dispositivo também exibe mensagens 
de segurança, como a de colocar o cinto 
de segurança. A unidade estava sem 
câmera de ré ou sensor de aproximação 
que são vendidos opcionalmente (R$ 
xxx) e vale a instalação, pois a cintura 
alta e a área envidraçada não colaboram 
para a visualização externa na hora de 
estacionar. Talvez a gente tenha ficado 
mal acostumado. Ligando, é notável o 
trabalho de isolamento acústico. Quase 
não se ouve o motor. Enquanto o Mini 
Cooper S antigo tinha um motor 1.6 de 
184cv, o dessa versão é o mesmo usado 
no BMW 320i, só não é Flex. Esse 2.0 turbo 

entrega 192cv e torque de 30,6 kgf.m ( 
já aos 1.500rpm), tudo administrado por 
um câmbio automático de seis marchas. 
Saindo da garagem a primeira diferença. 
Nos Mini antigos existia um retardo no 
começo do curso do acelerador, você 
apertava e só depois de um breve hiato 
ele respondia. No atual o ajuste é mais 
fino, não existe mais o degrau de atuação. 
A suspensão continua firme, mas parece 
mais adaptada ao padrão de asfalto 
brasileiro. No primeiro contato, a média 
de consumo urbano foi de 6,8km/l, isso 
com o carro vazio, sem trânsito, mas 
chegou a marcar 10,4km/l se conduzido 
sempre na maciota. Na estrada, sempre 
dentro da lei, o consumo médio foi de 
16,39km/l. Usando um longo trecho com 
limite de velocidade a tediosos 100km/h, 
esse Mini chegou a fazer 18,18km/l, 
média de motocicleta. O Mini Cooper S 
é um prazer em dirigir. Há um dispositivo 
ao redor da alavanca do câmbio que 
você usa para selecionar os três modos 
de condução. Green, voltado para a 
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A ESPORTIVIDADE ALÉM DOS ADEREÇOS ESTÉTICOS.
      COMPROVE ACELERANDO COM VONTADE

economia, um intermediário e o Sport, 
mais esportivo. O trabalho de suspensão, 
a rigidez do volante e, claro, as reações 
do motor são alteradas num simples 
toque de botão. A preferência recaiu no 
modo esportivo. O Mini se torna mais 
Mini, com uma direção super precisa, 
firme na medida certa e com a alegria 
de um filhote de cachorro. Usando essa 
configuração, fizemos o 0-100km/h em 
6,8s. E não há jeito de sair da imobilidade 

deseja um esportivo o Mini Cooper S é 
um forte concorrente do Honda Civic 
Si, do Audi A3 Sportback ou do VW Golf 
GTI, perdendo no quesito porta-malas 
e espaço para os passageiros de trás. A 
tabela dele ajuda. As versões vão de R$ 
99.950,00, a com câmbio manual, até R$ 
129.950,00, a Top, avaliada aqui (o Civic Si 
sai R$ 110 mil, o Audi R$ 121 mil e o Golf 
R$ 119.118,00). Entretanto, em termos 
dinâmicos, ele lhe retribui muito mais 

sem ficar cantando, e muito, os pneus. 
O mundo fica mais colorido com esse 
carro andando desse jeito. Mas, como 
a realidade é cinza, o modo Green 
vem bem a calhar com o uso urbano, 
com a suspensão trabalhando melhor 
as irregularidades das ruas e você 
economizando mais combustível com 
o motor que, em qualquer situação, 
trabalha cerca de 500rpm a menos do 
que se estivesse sendo configurado 
no modo Sport. Na estrada, em modo 
Green, ele gastou cerca de 20% menos 
gasolina. A conclusão é que se você 

Mini
www.mini.com.br

ONDEACHAR 

Detalhes como os faróis maiores não 
desfiguraram a cara do novo Mini 
Cooper. A grade frontal e a entrada de 
ar inferior receberam desenho que não 
gerou unanimidade.    

do que os concorrentes, afinal tem um 
motor de boa cavalaria para carregar 
1.250kg. Você estará mais confortável 
nos outros modelos, mas para brincar, e 
esses carros são feitos para isso, a opção 
pelo Mini Cooper S é melhor. Imagine 
a versão John Cooper Works que tem 
motor de 228cv. g
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grandes safras

só podem ser

deRESULTADO

VINHEDOS A 800m DE ALTITUDE

CABERNET PREMIUM 2012:
A NOVA PROMESSA NO CENÁRIO

DO VINHO NACIONAL.
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Quando passar o avião, respire 
fundo. Nada como uma dose de 
querosene queimada pela manhã 
o que, para muitos, cheira a vitória. 
Gasolina de aviação é fragrância. 
Infelizmente, para os puristas, a onda 
da sustentabilidade pode acabar com 
isso. A tendência é acabar com essa 
frescura ou, como queira, deixar o ar 
mais fresco. A indústria aeronáutica é 
responsável por cerca de 2% das emissões 
de gás carbônico no mundo. O índice é 
até baixo, mas estão pegando pesado 
nas pesquisas para diminuir ainda mais 
esse número, já que a aviação cresce 
5% ao ano. O compromisso é estabilizar 
até 2020 as emissões do dióxido de 
carbono na atmosfera e, levando em 
conta os parâmetros de 2005, reduzi-la 
em cerca de 50% até 2050. E o mundo 
está de olho nisso. A Boeing e a Embraer 
abriram um escritório dentro do Parque 
Tecnológico de São José dos Campos (SP) 
para, basicamente, catalisar as diferentes 
pesquisas sobre o biocombustível. O 
Centro Conjunto de Pesquisa Boeing-

PARCERIA ESTÁ DE OLHO NA SUSTENTABILIDADE 
                            DO QUE É CONSUMIDO NO CÉU

Embraer aparentemente não tem nada 
de especial. É uma sala de escritório onde 
não são vistos cientistas com cabelos 
bizarros manipulando líquidos coloridos, 
mas dela sairá tanto o apoio financeiro 
como a coordenação de pesquisas. No 
futuro, ambas poderão compartilhar a 
propriedade intelectual desenvolvida. 
Nenhuma das empresas abriu o quanto 
está sendo investido e se já existe 
compromisso com alguma empresa ou 
instituição. Mas entre 2012 e 2013 as duas  
promoveram uma série de debates em 
conjunto com a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
e a Unicamp. O resultado foi um estudo 
que apresentou lacunas e o Centro foi 
feito para sanar algumas delas como, para 
variar, o problema de logística. Enquanto 
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Se é apenas uma sala no centro do 
Parque Tecnológico, a pretenção 
é que dali saiam as melhores 
pesquisas sobre a produção e uso do 
Biocombustível.

o consumo está concentrado em locais 
próximos ao litoral, as terras férteis para 
a produção de biocombustível estão 
em setores distantes, no interior do país. 
Leis para serem aplicadas e garantirem 
a sustentabilidade da produção do 
biocombustível precisam ser elaboradas. 
Mauro Kern é vice-presidente executivo de 
engenharia e tecnologia da Embraer. Ele 
nos contou que mais do que ganhar com 
alguma eventual economia de consumo 
de combustível, já é fato que o uso do 
produto pode gerar uma redução de 50 
a 80% de emissão de CO2, considerando 
toda a cadeia, da produção ao consumo. 
O que se busca, por enquanto, é a melhor 
sustentabilidade. Em termos de eficiência 
os tipos de biocombustíveis hoje 
pesquisados precisam ser equivalentes 
ao querosene. O motivo é simples, as 
propostas de produção usam inúmeras 

fontes, e as aeronaves não podem ter as 
suas performances alteradas usando um 
ou outro tipo de combustível. O resultado 
final tem que ser igual em qualquer parte 
do globo. A parceria entre a Boeing e a 
Embraer não tem metas de datas para 
concluir um estudo de viabilidade. O 
processo ainda está no começo. A razão 
de as duas empresas trabalharem juntas 
pode ser vista da seguinte forma, a 
Boeing, apesar do seu tamanho, e de já 
estar envolvida em diversos programas 
de desenvolvimento de biocombustíveis 
ao redor do planeta, possui uma presença 
institucional menor no Brasil, e a cada 
dia se fortalece um consenso de que 
nesse mercado do biocombustível o país 
terá papel fundamental, como um dos 
principais produtores no futuro. Aqui há 
toda uma estrutura e experiência do setor 
sucroalcooleiro que pode ser aproveitada. 
Pesquisas foram feitas para a utilização 
até da palha resultante do processo de 
maceração da cana. Ter a Embraer como 
parceira é contar com uma empresa que 
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já conhece o nosso ambiente. Facilita a 
absorção. Julie Felgar é uma das pessoas 
que está à frente das pesquisas sobre o 
assunto na Boeing. E ela viu de tudo. Umas 
das opções que tem chamado atenção 
é o diesel verde, uma mistura feita de 
óleos vegetais, como a nossa macaúba, 
gordura animal e óleo de cozinha usado. 
A Boeing fez em dezembro de 2014 um 
voo de testes ao redor do planeta com 
um 787 alimentando umas das turbinas 
com uma mistura de 15% de diesel 
verde e 85% de querosene normal. Os 
resultados foram promissores. Segundo 
Felgar, o diesel verde, que é diferente 
do biodiesel comum, tem a mesma 
performance do querosene. A Embraer 

fez teste semelhante, mas em escala 
menor, usando um E-195 da Azul no dia 
19 de junho de 2012, num voo de 50 
minutos durante o congresso Rio+20. O 
combustível desenvolvido pela Amyris, 
um investimento de US$ 500 milhões, 
foi feito a partir da cana de açúcar, e na 
época do voo prometia 82% de redução 
na emissão de CO2. O produto batizado 
de AMJ700 foi misturado na proporção 
de 50-50% com o querosene normal. Só 
que ao que parece, o grande entrave da 
definitiva chegada do biocombustível 
no mercado está na produção em larga 
escala comercial. Em 2010 a TAM fez 
um voo experimental com um A320 
(PR-MHF) alimentando as turbinas 
CFM56-5B com uma mistura de 
50% de querosene normal e 50% de 
biocombustível feito de pinhão manso. 
Quando apresentaram o projeto, um 
dos fatores abordados foi a adequação 

Efetivar a rentabilidade do uso do 
biocombustível é o grande desafio. As 

companhias aéreas são as primeiras 
a se interessar e investir.
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do plantio do vegetal em áreas do 
agreste, melhorando a condição de vida 
de pessoas que moram nessas regiões. 
Junto com a TAM estava trabalhando 
a Bio Ventures Brasil, que pretendia 
fomentar a produção do pinhão 
manso no Mato Grosso do Sul com 
outra parceira, a Rio Pardo Bioenergia. 
A expectativa era de que a produção 
comercial começasse em 2014, mas a 
Bio Ventures fechou em 26/08/2014. A 
Gol também mantém o seu programa 
de pesquisa de biocombustíveis. Em 
2014 foram 366 voos da companhia 
abastecidos com diferentes misturas 
compostas com 4 a 10% de combustível 
renovável a partir de óleos e gorduras 
residuais ou cana-de-açúcar e o resto 
de querosene tradicional. Segundo a 

empresa, com essa medida, ao longo do 
ano passado eles deixaram de emitir 12 
mil toneladas de carbono. A companhia 
está combinando com alguns Estados 
um modo de equiparar os custos do 
combustível alternativo com o fóssil, 
talvez com ajustes de ICMS. Isso mostra 
que o biocombustível ainda é caro. 
Nenhuma das empresas envolvidas nesta 
matéria diz quanto mais caro ele é, mas 
sabe-se que é, afinal, tudo ainda é feito 
sem uma grande escala de produção. 
Segundo a Gol, 85% dos custos da 
cadeia de valor do bioquerosene estarão 
na biomassa e logística. Mas se por 
enquanto é preciso pagar para ver os 
benefícios do uso do biocombustível, 
no futuro o uso desse recurso pode ser 
fundamental para o bem-estar. g

As empresas aéreas, cada uma com 
seus experimentos próprios, também 
estão de olho na menor emissão de 
poluentes prometida com o uso de 
combustíveis de fontes alternativas. 
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O homem sofre para cortar o cabelo. 
Curioso. Nas últimas décadas o espaço 
dedicado a essa função foi perdendo 
mercado. As barbearias de bairro, com 
senhores vestidos de jalecos brancos, 
sucumbiram ante a maior eficiência 
de negócios dos salões unissex que 
atendem tanto o público masculino 
como o feminino. Meio forçada de barra, 
já que esses espaços são prioritariamente 
voltados para o público feminino. Mais 
lucratividade, uma vez que os serviços 
para as moças custam mais caro. Os 
homens têm que se adaptar. Muitas vezes, 
nem revistas para o perfil deles existem 
para serem folheadas durante a espera 

pelo atendimento. A maior parte é de 
fofoca de celebridades, uma Nova, Cláudia 
ou, no máximo, uma Veja. Fora isso, é forte 
o cheiro de produtos químicos usados 
para uma escova, esmaltes e acetona. 
Essas mulheres são guerreiras mesmo 
para aguentar essa tortura semanal. E se 
você, do segmento masculino, acha que 
a oferta de chazinhos para emagrecer 
ou, no máximo, um cappuccino como 
mimos nesses salões também não têm 
a ver contigo, seus problemas acabaram. 
A moda agora é cortar o cabelo e fazer 
a barba em barbearias premium. Um 
conceito que sempre existiu, mas que 
agora vem repaginado. A barbearia 

   É de comer, é de conversar, 
é lugar de dar um trato na 

aparência. Uma repaginada nas 
tradicionais barbearias para um 
público que sentia falta de todo 

esse ambiente.
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AQUI AS APARÊNCIAS NÃO ENGANAM, O LUGAR  
     É PROPÍCIO PARA FAZER BARBA, CABELO E BIGODE

Corleone é uma dessas em São Paulo. 
Bruno, o dono, vem de uma família que 
sempre trabalhou com comida. É deles 
a Cervejaria Munique, que fica na zona 
norte da capital paulista. Ele nos contou 
que a criação da barbearia teve um 
caminho curioso. Partiu do balcão do 
bar. O espaço fica no bairro do Itaim Bibi, 
um dos redutos boêmios paulistanos, 
mas também com uma alta rotatividade 
de CNPJ nesse mercado. Bares abrem e 
fecham aos montes por ano. Destacar-
se nesse meio é difícil. O Corleone fez 
da barbearia o seu. Ao entrar, estão lá 
as cadeiras antigas. A decoração mescla 
pub londrino, garagem, uma boa pitada 
rock’n roll, pin-ups e nada de cheiro de 
química para cabelo. E sim, numa TV 
estava passando o Poderoso Chefão. 
Nesse endereço 60% dos cortes seguem 

O costume de fazer a barba fora 
de casa está de volta incrementado 
com uma atmosfera de boteco. Um 
espaço dá a graça ao outro.  

o padrão americaninho. Quem tem mais 
de 40 anos sabe como é. Eles chamam 
de Old School, mas é aquele meio de 
recruta do exército, batido nas laterais, 
baixo em cima. Era padrão nos anos 
50. Não existem opções de alisamento, 
descoloração ou aplicação de tintura. 
Nem sequer oferecem serviços de 
manicure. Os homens vão até lá para fazer 
barba e cabelo no estilo clássico. A barba 
é coberta com aquela toalha quente antes 
de ser trabalhada com navalha. Esta, por 
determinação legal, conta com lâmina 
descartável. O serviço custa R$ 50,00. 
O corte sozinho vale R$ 90,00.  Barba e 
cabelo feitos em conjunto sai R$ 120,00. E 
a cada serviço o cliente ganha de cortesia 
um chopp Munique. Há ponto de venda 
de produtos da linha Dove, Dr. Jones e 
perfumes Givanchy. Estão vendendo 
também um modelo exclusivo do New 
Balance 576 feito à mão (R$ 799,90). O 
Corleone vive lotado. A nossa visita foi 
feita numa quarta- feira às 16h00 com 
casa cheia. Tinha gente que, apesar de 
apenas alguns meses de abertura, já bate 
diariamente o cartão para o happy hour 
e, de tempos em tempos, dá um tapa na 
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cabeleira. Da cozinha a chef Fernanda 
Storni nos apresentou uma bruschetta 
com costela cozida na cerveja stout 
durante sete horas, desfiada e servida com 
o molho barbecue. Essa mesma carne 
pode ser servida como sanduíche, que 
custa R$ 25,00, enquanto a bruschetta sai 
por R$ 23,00. Aos sábados há a feijoada 
light, individual, por R$ 38,00. Entre os 
doces tem o brigadeiro de cerveja (R$ 
5,90 cada). O precioso líquido é também 
um dos motes para ir ao Corleone. A casa 
só trabalha com rótulos importados ou 
de cervejarias artesanais. Há exemplos 
de R$ 9,00 e outros valendo algumas 
centenas de reais. No total são 450 títulos 
disponíveis. Do balcão do bar também sai 
uma boa variedade de drinques. Maria 
Carolina é o nome da bartender que fez o 
Dry Martini (R$ 32,00) e nos explicou que 
sempre há 12 clássicos disponíveis e outra 
dúzia que são alternados no cardápio. 
E não fique com receio de achar cabelo 
na sua cerveja. As áreas de cada serviço 
são bem separadas. Disseram que até vão 

Além dos cortes, o que chama 
a atenção do cliente é a 
disponibilidade de 450 rótulos 
de cervejas especiais.Nada de 
lugar comum nessa barbearia.
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isolar com uma parede o salão principal, 
onde está a maioria das cadeiras. Os 
barbeiros não entram na cozinha. O 
Corleone, apesar de tudo, fecha as portas 
cedo. Normalmente o último cliente vai 
embora perto das 21h00. Apesar de ter 
todos os elementos de confessionário, não 
é um lugar onde bartenders, barbeiros, 
ou mesmo o dono, se transformam em 
psicólogos de bêbados. E também nem 
é um lugar estritamente masculino.  O 
Corleone é um espaço onde você pode 
juntar seus amigos, esposas, filhos e, por 
acaso, também cuidar da sua aparência. 
Aqui o serviço é literalmente completo, 
barba, cabelo e bigode. g

Barbearia Corleone
Rua Renato Paes de Barros, 390

Tel.: (11) 2538 8009
www.babeariacorleone.com.br

Funcionamento:
Segunda a sexta das 10h00 às 20h00

Sábados das 10h00 às 18h00
Domingo fecha.

ONDEACHAR 
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Para quem tem a vida regrada, ou para 
quem tempo de desfrutá-la, férias 
para que te quero. Mais que uma 
cachoeira, praia, sol, cultura, o que 
chama a atenção no turismo brasileiro 
é um certo desperdício. O país não 
trata o assunto com seriedade. 
Durante a Copa do Mundo o setor 
cresceu 7,1%. O turismo receptivo 
subiu 14,7% no primeiro bimestre, 
os empresários do ramo faturaram 
R$ 8,5 bilhões no primeiro trimestre 
de 2015. A Copa das Confederações 
gerou uma movimentação financeira de 
R$ 20,7 bilhões, com uma contribuição 
de R$ 9,7 bilhões para o PIB. Em 2013, o 
país recebeu 5.813.342 turistas, sendo 
cerca de 1,7 milhão de argentinos, 592 mil 
americanos e 236 mil paraguaios. Somos 
o 45º no páreo, dados do Ministério 
do Turismo. A França, número um no 
ranking mundial, recebeu 84,7 milhões de 
turistas estrangeiros e teve um aumento 
de 2% em relação a 2012. Parece estar 
estabilizado. Em termos de receita eles 
são os terceiros do planeta, com € 42,7 
bilhões. O consumo do turismo neste 
país totaliza €157 bilhões, um montante 

equivalente a 7,4% do PIB. Só Paris recebe 
anualmente 32,3 milhões de visitantes. 
Se considerarmos a Grande Paris, esse 
número salta para 47 milhões. O Brasil, 
país de tamanho continental e bonito 
por natureza, patina. A falta de interesse 
político que determina a gerência do 
setor, priorizando alianças entre partidos 
em vez de melhorar as condições de 
trabalho, e a própria complexidade 
regulatória do setor, que chega a espantar 
as grandes redes, são alguns dos pontos 
que retardam o crescimento econômico 
do turismo tapuia. Some a isso o boom 
imobiliário que torna os imóveis caros. A 
rentabilidade de um hotel nem sempre faz 
frente à liquidez de um empreendimento 
residencial ou mesmo corporativo. O 
turismo brasileiro, em grande parte 
voltado para a classe média, também 
sofre com o nível e serviços oferecidos. 
Se existem honrosos exemplos, um sinal 
de que há muito o que evoluir é a falta 
de hotéis de alto padrão no país. Redes 
icônicas, comuns em outros lugares, 
estão fora do país. Em Marrakesh é 
possível encontrar mais hotéis bons do 
que no Brasil inteiro. Em Xangai existem 
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mais hotéis de padrão elevado do que 
na América Latina. Quem nos contou 
tudo isso foi Martin Frankenberg, diretor 
da agência de turismo Matueté, que em 
tupi significa muito bem feito. O cenário 
brasileiro serviu de mote para o negócio 
da sua equipe. A essência da Matueté 
é oferecer viagens fora do comum sem 
perder a qualidade de serviços. A proposta 
vai de alugar um iate de luxo para subir um 
rio no Amazonas, incluindo até a troca da 
roupa de cama para um padrão escolhido 
pelo cliente e disponibilização de um 
chef a bordo e guias extremamente bem 
treinados, ao aluguel de um apartamento 
na Avenida Vieira Souto (RJ) com as mais 
diversas comodidades requisitadas pelo 
viajante. Eles trabalham como produtores 
de eventos ou como assessores de seus 
clientes. O cliente da Matueté não quer 
saber de ficar explicando para a atendente 
da agência de turismo o que ele necessita 
ou quantas passagens vai usar.  Por 
relacionamento de longa data, o trabalho 
da Matueté é saber, por premissa, quais 
são as preferências e necessidades de 
cada cliente. Gente que paga R$ 1.200,00 
só para começar a ser atendido. Eles fazem 
uma entrevista com cada um. Podem ser 
pessoas que gostam de fazer roteiros de 
arte ou de aventura. É um mercado que 
investe cerca de R$ 50 mil ao ano com 
viagens pessoais. Tem gente que dispõe 
de até R$ 400 mil ao ano para viajar, e o 

importante é oferecer algo válido. Um 
hotel que se gaba de ter uma televisão 
de 50 polegadas e roupa de cama com 
centenas de fios de algodão nos quartos 
pode se tornar uma grande bobagem na 
hora de atrair o hóspede. Isto ele já tem em 
casa. Um turista de alto padrão quer mais 
e algo que faça sentido. O que a Matueté 
oferece é uma estrutura de ponta. Mas 
eles não vão colocar um sistema de ar-
condicionado numa oca no meio da 
Amazônia, o luxo aqui é a experiência. É 
um campo que o país precisa descobrir. 
Nosso território famoso pela ética da 
cordialidade esbarra em diversos lugares 
com estruturas meio amadoras. Em 
muitos casos montadas por aquele 
típico empresário que resolveu abrir uma 
pousada para mudar de vida. E, segundo 
a Matueté, o cliente brasileiro, pelo 
menos o de alto padrão, já amadureceu 
o suficiente para exigir tanto quanto 
outros do mercado de ponta do planeta. 
Tanto é que ele (calcule algo entre 50 
mil pessoas) é constantemente visado 
pelos mercados do exterior. Ao mesmo 
tempo o turista internacional vai aos 
poucos descobrindo o que essa terra 
tem de melhor. Se possível com um 
bom atendimento. g

Matueté
Tel.: (11) 3071 4515

www.matuete.com.br

ONDEACHAR 
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ACIMA DE TUDO, UM BOM

PASSEIO
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UM EXCELENTE ROTEIRO PARA VER AS 
          MARAVILHAS CARIOCAS SOB OUTRO ÂNGULO

Diga-me algumas razões para ir ao Rio de 
Janeiro. Você vai querer brincar no carna-
val ao menos uma vez, talvez saber onde 
é Copacabana ou que Ipanema inspirou 
o Tom, o Vinícius e o Toquinho. Tem o Rio 
de Janeiro das formas do Pão de Açúcar 
ou das bênçãos aos pés do Cristo Reden-
tor. Roteiro de turista que passa horas na 

quase sempre traz um ar de surpresa para 
o cliente. Apesar de milhares ao ano, uma 
parcela da população ainda não pensa 
em ir a determinado lugar e fazer um voo 
panorâmico, quiçá de helicóptero. São 
duas alegrias. A observação do lugar e o 
voo em si. Para muitos, essa pode ser a 
rara oportunidade de voar de helicópte-
ro. Isso é geral no mundo. Em Nova Yor-
que, onde os brasileiros pensam mais no 
roteiro das sacolas, tem esse serviço. No 
Grand Canyon e no Havaí ver as belezas 
naturais de cima é programa especial. E 
você não imagina como ver a cidade ma-
ravilhosa do alto é outra coisa. E nem é 
tão caro assim. Os helicópteros têm base 

�la do bondinho, que perdeu outro bon-
de, o que passa sobre os arcos da Lapa. 
Mas dê uma olhada para cima. Pois é, de 
lá você vai ver o que acontece nesse lito-
ral. Um verdadeiro roteiro de charme. Há 
23 anos Luis Carlos vende sorrisos. Pouco 
antes disso, em 1986, ele e o avô, Tito Car-
nasciali, venderam o primeiro Bell 206 Jet 
Ranger para o Eloy Biesuz, da Helisul (esse 
helicóptero, de matrícula PT-HTC, até hoje 
voa na frota). O Eloy soltou alguns sorri-
sos ao perceber que o Rio tinha o mesmo 
potencial de absorver os serviços de voos 
panorâmicos que ele já fazia em Foz do 
Iguaçu. Convidou o Luis Carlos para jun-
tos, então, abrirem a Helisight. O primeiro 

voo aconteceu em 1991 e a história con-
tinua até hoje. Os voos sobre as cataratas 
são bem conhecidos, fazem parte dos 
roteiros divulgados, é uma das coisas que 
se pode fazer numa visita àquela cidade 
do Paraná. No Rio de Janeiro, com tantos 
atributos para a visitação, a lembrança de 
que você pode fazer um programa aéreo 
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principal na Lagoa Rodrigo de Freitas. 
A rotina começa após às 08h00, limite 
mínimo de horário para não incomo-
dar os vizinhos, e vai até às 18h00 du-
rante o inverno ou 20h00 no verão. A 
boa safra é de Carnaval e Natal. Num 
dia bom, há voos o dia inteiro. Pouco 
depois da decolagem os olhos se en-
chem de imagens inesquecíveis. Bem 
ao lado está o hipódromo, a própria 
lagoa é de uma beleza enorme e logo 
em frente está o Cristo. Atualmente 
há algumas restrições de tráfego aé-
reo. Não se pode mais passar na parte 
frontal da estátua para não atrapalhar 
a aviação que vai ao Santos-Dumont, 
mas voando por trás do Corcovado, o 
cenário é composto de forma irrepre-
ensível com parte da Urca e o Pão de 
Açúcar de pano de fundo. É uma das 
melhores vistas do Rio de Janeiro. E 
você, ainda por cima, faz isso voando. 
A Helisight tem oito roteiros pré-esta-

belecidos de voos. Com 260 merrecas no 
bolso, você consegue fazer um sobrevoo 
saindo do Morro da Urca, da base mon-
tada perto da primeira parada do bondi-
nho do Pão de Açúcar, e passar na Praia 
Vermelha, Praia e Forte de Copacabana, 
Arpoador, Ipanema e ainda terá a vista do 
Leblon. Dura de seis a sete minutos. Com 
R$ 560,00 dá para fazer um voo saindo 
da Lagoa Rodrigo de Freitas para o Cristo 
Redentor e seguindo pelas praias de Co-
pacabana e Ipanema para depois voltar 
pelo Pão de Açúcar. Isso tudo em 12 ou 13 
minutos Na ponta da lista existe o passeio 
mais longo, que custa R$ 1.510,00, e você, 
literalmente, vê tudo de melhor do Rio de 
Janeiro e, de quebra, também passa por 
Niterói, contempla o MAC, vê o centro do 
Rio, o Sambódromo e chega até as Lago-
as da Barra da Tijuca. Esse programa dura 
uma hora. Na frota tem Jet Ranger para 
quatro passageiros, Helibras Esquilo B2 
para seis, e Esquilo B3 para cinco, e a em-
presa programa para que os voos saiam 
com um mínimo de três passageiros. A 
bordo vão desde brasileiros que sempre 
sonharam conhecer o Rio, a estrangeiros. 
Tem muito chinês fazendo esses voos. 
E a clientela é formada desde o mochi-
leiro que �ca em albergues, até os mais 

A cada voo as emoções 
sempre afloram. Não há como 
deixar de ser com a vista de 
cima da Cidade Maravilhosa.
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Helisight
Tel.: (21) 2259 6995 – Base Lagoa 

Rodrigo de Freitas / (21) 2542 7935 – 
Base Pão de Açúcar- Morro da Urca

www.helisight.com.br
www.facebook.com/helisight

ONDEACHAR 
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endinheirados hóspedes de hotéis cinco 
estrelas. Tem gente que ganha o voo em 
sorteios semanais pelo Facebook da He-
lisight. Uma boa parte pede para sobre-
voar as comunidades dos morros. Favela 
vira ponto turístico sem perigo. O pessoal 
das comunidades conhece as aeronaves. 
A Helisight tem uma política de boa vizi-
nhança mantendo até alguns programas 
sociais em algumas delas e os voos, de 
qualquer forma, são feitos com um míni-
mo de 500pés de altura. Voos noturnos 
já foram feitos, inclusive sobrevoando o 
sambódromo em dia de carnaval, com 
os passageiros ouvindo o samba enredo 
da escola que estava se apresentando 
no momento. Deve ser estonteante, um 
carnaval incomum. Mas a vocação do Rio, 
em tudo, é mesmo diurna. Nesses voos já 
teve o animador de programa de televi-
são que, passando sobre o do Maracanã 
em dia de Fla-Flu viu e comemorou o gol 
do rubro negro em cima do tricolor do 
coração da esposa. Mas recebeu o troco, 
ela então embarcou no voo seguinte e 

viu, para a sua alegria, o seu Flumi-
nense empatar. O U2 teve que usar 
os helicópteros da Helisight durante 
a primeira apresentação no Brasil para 
conseguir chegar ao autódromo de 
Jacarepaguá, lugar do show, no dia 
de maior engarrafamento (provoca-
do pelo evento deles) da história do 
Rio de Janeiro. Mas no cotidiano, en-
tre pedidos de casamento em voo e 
celebridades sendo transportadas,  a 
rotina mesmo é ver passageiros de-
sembarcando com sorriso no rosto, 
o que serve até para espantar de al-
guns o medo de voar. Mas também, 
com a paisagem que eles veem du-
rante o passeio, não dá para ter outro 
resultado. g

Num dia de sol o voo é 
perfeito, mas mesmo com 

a atmosfera nublada, é 
programa imperdível para 

qualquer um. 
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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

Muitas pessoas gostam de fotografar o prato escolhido no 
seu melhor restaurante. Alguns são de dar inveja mesmo. 
Olhe esse robalo ao leite de castanha fresca aromatizado 
com patchouli e farofa feita com farinha do cruzeiro do sul, 
vinda do Acre.  Servido no restaurante Micaela em São Paulo 
(veja matéria de gastronomia) é de uma complexidade bárbara, 
daqueles pratos que realmente valem a proposta. Não dá para fi-
car sem tirar uma foto. Imagine, então, com uma câmera cheia de 
charme. A Fuji Finepix X100T segue a linha retrô, mas com pitadas 
de modernidade vindas do seu sensor full frame de 16MP, uma 
ótima lente fixa de 35mm f2 super clara (o que ajuda nas fotos 
em ambientes com luz mais baixa, como os restaurantes) e que 
faz foco em modo macro, com um mínimo de 10cm de distância. 
Se você quiser, pode fazer um vídeo do momento em qualidade 
1080p a 60, 50, 30, 25 e 24fps. E a captação de som é em estéreo. 
Tudo ótimo, mas só se você não deixar o prato esfriar. g
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SABE DA
ÚLTIMA?

As notícias do momento, as dicas dos melhores 
programações culturais imperdíveis, o que está de 
imediato na aviação ao redor do mundo, o assunto que o 
mercado está discutindo e os mais recentes lançamentos 
de produtos da mais alta qualidade. Tudo está no 
Facebook da HiGH. Vá lá e curta muito tudo isso. É fácil.

www.facebook.com/revistHIGH
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