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editorial
Outro dia ouvi no rádio uma entrevista de um educador que 
dizia temer que essa safra de gente que só se comunica por 
whatsapp, lê apenas coisas que caibam num twitter, pouco 
pega um livro porque é sem graça (não tem figurinhas talvez) 
poderá, um dia, formar uma sociedade sem poder de articu-
lação. Afinal, não são capazes de formatar uma lógica, sequer 
uma frase, vivem e se satisfazem com apenas 140 caracteres. 
Uma nova ordem. Lembrei-me do primeiro longa do George 
Lucas, THX 1138, filme difícil, feito em 1971, que mostrava hu-
manos vivendo no subterrâneo, consumindo drogas, fazendo 
compras efêmeras em shoppings centers e dirigindo carros ve-
lozes. Nada de emoções, muita vigilância de androides, sexo só 
virtual e parceiros escolhidos por computador. Cenário impos-
sível. Mas, eis que, ao pedir a uma mocinha (17 anos completa-
dos recentemente, bochechas coradas, fazendo o trabalho de 
assistente de foto) para anotar num bloquinho o que havia sido 
fotografado e em seguida reclamar da sua letra muito miúda 
para um míope, ela me responde:

- Faz tempo que não escrevo.

Que 1971 nunca chegue nesse meu futuro. 

Marcio Jumpei - Editor Chefe
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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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O FALCON 8X 
FAZ SEU PRIMEIRO VOO.

O Falcon 8X levantou voo. Em breve, ele levará líderes empresariais nas mais longas missões sem escalas - até 6,450 milhas náuticas, voando 
rotas como São Paulo a Los Angeles, Rio de Janeiro a Moscou e Nova York a Pequim. E o fará com mais  exibilidade, mais e ciência e 
mais opções de con guração da cabine do que qualquer outro jato - são mais de 30 possibilidades. E porque é um Falcon, ele ainda terá os 
benefícios de seu DNA de jato de combate. Voe mais longe. Voe com conforto. Alcance mais.

14:00, Bordeaux-Mérignac, França, onde cada jato 
executivo e militar produzido pela Dassault alcança o 
céu pela primeira vez. O Falcon 8X faz um voo inaugural 
impecável de 1 hora e 45 minutos.

“Com os controles de voo digital baseados no design 
dos caças, nós tínhamos uma boa ideia do que 
esperar desde o primeiro voo. A maneabilidade do 
8X é precisa e responsiva, como seu predecessor, o 
7X. A genialidade do 8X é ser um jato grande, com 
ultra-longo alcance, que é facilmente manejado e 
pode operar confortavelmente em quase qualquer 
aeroporto e sob qualquer condição.”

— Eric Gérard, piloto de testes

WWW.DASSAULTFALCON.COM  I  RODRIGO PESOA: +5511 3443 7043  I  RODRIGO.PESOA@FALCONJET.COM 

Dassault Falcon Jet corp.    dfj c012590a   Proof 3

High Magazine
Trim: 21cm x 28cm

Bleed: 5cm
Safety: .25in
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Para os fãs de bimotores, esse italiano 
                 quer ser a nova oPção de mercado
Já faz um bocado de tempo que a fatia 
de mercado de bimotores leves no 
Brasil, de seis lugares, a pistão, era 
compartilhada por dois modelos, o Pi-
per Seneca e o Beechcraft Baron. Fora 
estes, nada vendeu bem, apesar de o 
segmento oferecer belos produtos 
como o Cessna 310 ou o Aero Comman-
der, um pouco maior. O mercado foi natu-
ralmente filtrando a concorrência, perma-
necendo os dois aviões americanos como 
as principais ofertas. Esse segmento virou 
quase uma confraria com duas facções, 
quem gostava de um não suportava o ou-
tro. Fãs de Seneca e Baron puxam a sardi-

nha para cada um dos seus lados, e não 
adianta querer convencer que um mono-
motor com potência extra, melhor aerodi-
nâmica e sem tendências de entrar numa 
fatal espiral quando a sua usina de força 
resolver cruzar os braços, possa ser melhor 
que um bimotor. Para muitos, o mundo só 
vai continuar girando se você olhar para a 
direita e esquerda e ver um conjunto de 
hélices funcionando acopladas em seus 
respectivos motores. Se você pertence a 
esse clube, meus parabéns, vamos colocar 
uma dose extra de dúvidas e angústias 
para aquelas discussões de porta de han-
gar. Veja bem essas fotos. Aqui está uma 
genuína máquina italiana feita para que-
brar os seus mais profundos paradigmas. O 
Vulcanair P68R não é tão novidade assim lá 
fora. Nasceu como Paternavia P.68 Victor, 
um projeto que voou pela primeira vez em 
1970. A mesma plataforma é usada para 
três versões com motor a pistão e mais 
uma turboélice. Essa que está entre nós já 
foi feita debaixo do guarda-chuva da Vulca-
nair. A sua concepção lembra a do Shrike 
Commander, uma asa alta com fuselagem 
rente ao chão. A motorização está a cargo 
de dois Lycoming IO-360-A1B6, quatro cilin-
dros aspirados de 200hp. Lendo isso você 
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No painel, uma suíte de 
aviônicos Garmin G950. O 
espaço para os pilotos é bem 
generoso com bom campo de 
visão externo. 

11

há porta do lado direito, então existe uma 
certa ordem de entrada. Primeiro o coman-
dante e depois o co-piloto, ou um feliz pas-
sageiro que vá seguir no lugar mais bacana 
para viajar. Enquanto quem vai à direita en-
tra e senta como se estivesse no seu carro, 
o piloto da esquerda tem que fazer alguns 
contorcionismos para entrar e sair. O painel 
deste P68R tem uma aviônica Garmin G950 
que, cá entre nós, faz basicamente a mes-
ma coisa que o G1000 só que custa menos. 
Um detalhe chama atenção. Abaixo do 
manche da esquerda há o gatilho para 
acionar o sistema emergencial para baixar 
o trem de pouso. Ele trabalha com ar com-
primido, boa ideia ante tantas bombas hi-
dráulicas que dependem de sistema Arms-

trong para funcionar. Puxando uma 
pequena alavanca e buf, lá estão as rodi-
nhas para baixo. Os passageiros tem à dis-
posição uma grande porta do lado esquer-
do da cabine para entrar e, se possível, sair. 
Mas todos devem ter atenção para não 
bater as cabeças na asa ou no motor, ou 
pior, colidir com uma hélice numa desas-
trada operação de embarque ou desem-
barque com o motor acionado. Acredite, 
não existe limites no mundo para as idioti-
ces. Vale lembrar que a janela principal da 
direita também é uma saída de emergên-

vai se lembrar do Piper Seneca I, que tinha 
dois desses motores (versão L/IO-360-
C1E6) e não voava tão bem assim se esti-
vesse cheio num dia quente. Como o peso 
máximo de decolagem do Vulcanair P68R 
é de 2.063kg e o do Seneca I era de 1.900kg 
a curiosidade é grande para saber o que 
esse italiano faz para se dar bem. O dese-
nho do bimotor preza pela boa aerodinâ-
mica apesar das naceles dos motores te-
rem um desenho bem quadrado. Para 
entrar, pilotos e passageiros têm acesso fá-
cil mas com alguns detalhes. Na frente só 
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cia. A cabine de passageiro é bem ampla, 
há 1,20m de pé direito e a largura interna 
começa em 1,04m na parte posterior e 
chega a 1,16m na parte frontal. Quatro pas-
sageiros estarão muito bem acomodados 
e na configuração club seat do avião de-
monstrador, o espaço entre as poltronas é 
suficiente para evitar que os ocupantes fi-
quem batendo os joelhos. Como todo asa 
alta dessa classe, a cabine sempre estará 
protegida da incidência do sol, garantindo 
conforto. De qualquer forma o ar-condicio-
nado desse avião é mais do que dimensio-
nado para deixar a cabine sempre fresqui-
nha. Instalados, dá para perceber que 
conforto não falta mesmo na cabine de 
comando. A visão para fora é muito boa, os 
motores ficam numa linha recuada, que 
também colabora para o baixo nível de ru-
ído. O longo taxiamento para cabeceira 12 
do Campo de Marte serviu para conferir 

que o conjunto de trem de pouso, apesar 
de compacto, tem um bom trabalho de 
suspensão. Alinhados na pista, chega a 
hora da verdade. A temperatura está em 
26ºC, a altitude pressão é de 2.380pés, são 
dois a bordo e temos 348l de combustível 
(para um total de 538l) nos dois tanques. 
Solto dos freios, manetes colocadas à frente 
sem a preocupação de monitorar a sobre 
alimentação de algum turbo, flapes em 15º 
e é só deixar o avião correr até atingir 70nós. 
O Vulcanair sai do chão sem problemas 
mantendo uma razão de subida de 
1.050pés/min com 93nós de velocidade. Ti-
rando os flapes e mantendo 100nós, a ra-
zão se estabiliza em 550pés/min. O avião 

apesar de ser ano 2003 é pouco voado, tem 
296 horas. Portanto, o nosso piloto indica 
um uso mais comedido colocando os mo-
tores para funcionar com 2.400rpm e 20 
polegadas, na maciota. Nessa condição, vo-
ando reto, a velocidade de cruzeiro vai bei-
rar os 125nós e o nível de ruído baixa consi-
deravelmente. É bom dizer que o 
sincronismo das hélices é feito de ouvido 
mesmo. Não há um indicador como nos 
Baron. Mas o fabricante nos diz que o bom 
regime de voo é com uma velocidade de 
cruzeiro de 155nós, o que aproxima mais da 
performance do Piper Seneca V, que com 
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Vulcanair P68R

Fabricante: Vulcanair Aircraft
Motorização: 02 Lycoming IO-360-A1B6 de 200hp
Capacidade: 1 piloto + 5 passageiros
Comprimento: 9,55m
Envergadura: 12,00m
Peso máximo de decolagem: 2.063kg
Carga útil: 623kg
Capacidade do bagageiro: 181kg
Velocidade de cruzeiro econômica: 155nós 
(60% de potência)
Alcance máximo: 3.052km
Autonomia máxima: 9 horas

Onde achar:
Vulcanair Aircraft do Brasil
Tel.: (11) 2221 2150 / 2863 6585
www.vulcanair.com.br

FICHA 
   TéCNICA

NONO NOON ON ONO ONONO 
NO NON ONO ON O NONO NO 

ON ONO NON ON ON ON .

O acesso à cabine de passageiros é 
fácil, só é preciso se atentar a baixa 
altura da asa e a nacele do motor. O 
espaço para os ocupantes é mais que 
generoso. 

motores turboalimentados de 220hp, nor-
malmente voa a uma média de 160nós alto. 
Alguns mais apressadinhos tendem a abu-
sar da máquina colocando o Piper para 
voar a 170nós, mas aí o consumo não cola-
bora e provavelmente você vai gastar mais 
com uma futura manutenção. O Vulcanair 
trabalha com uma velocidade máxima 
operacional de 157nós e uma VNE de 
197nós, mas se quiser ser econômico, o rit-
mo dado foi o que fizemos, com o motor 
trabalhando com 20 a 22 polegadas de 
pressão de combustível. Vai andar mais de-
vagar, mas o consumo será bem melhor, 
abaixo do consumo médio de 70l/h que os 
vendedores anunciam. No pé e mão o Vul-

canair se mostrou mais harmonioso que o 
Seneca. Em turbulências é uma plataforma 
mais estável, não fica dançando tanto de 
cauda. Em curvas de grande inclinação é 
preciso um pouco de força no manche 
para manter o nariz cravado no horizonte, 
mas mudanças de proa são feitas sem tra-
balho, sem muito pedal. Reduzimos um 
dos motores para ver como ele voava. Se 
você manter cerca de 100nós, ele é capaz 
até de ganhar altitude. A compensação 
para cima do motor bom foi mínima, tanto 
fazendo o exercício com o Lycoming da di-
reita como da esquerda. O manual diz que 
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PENSE BUSINESS

Quando se trata de vantagem competitiva nos negócios, 
você precisa do melhor.
Com um de nossos helicópteros, você voa mais rápido, 
com mais segurança e maior conforto.
Invista em um H145.

www.helibras.com.br
Uma empresa da Airbus Helicopters
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Apesar de proporsões compactas 
o conjunto de trem de pouso é 
aparentemente robusto, para ser 
usado em pistas sem preparo.

a velocidade mínima nessa condição é de 
88nós. Numa decolagem não se deve dei-
xar baixar para menos de 65nós e nada de 
fazer curvas com mais de 5º de inclinação 
de asa em cima do motor bom. No pouso, 
a velocidade mínima recomendada na 
aproximação é de 90nós. Brincando um 
pouco mais com a máquina os estóis foram 
pura diversão. A reação durante a perda de 
sustentação foi basicamente a mesma, um 
bocado de vibração quando o avião estava 
prestes a estolar e uma recuperação sem 
mistérios, seguindo em frente. Algumas ve-
zes caindo de asa, mais por conta de um 
pedal que não estava centralizado. Com 
motor (cerca de 15” de pressão de combus-
tível) as perdas aconteceram entre 58nós 

com nada de flape chegando a 43nós com 
ele todo baixado a 35º. Com os motores ca-
pados,  as velocidade variaram de 63nós a 
52nós de acordo com o grau de flape apli-
cado. Falando em flapes, a partir de 30º o 
Vulcanair começa a tomar uma atitude de 
nariz alto necessitando de uma atenção na 
correção de compensador. Na aproxima-
ção, o circuito foi feito com 100nós, sendo 
que a final pode ser administrada com 
85nós (estávamos com um vento de proa 
de 15nós ) e cruzando a cabeceira com 
78nós. O bom é deixar o avião estabilizado, 

14 | mar • abr | 2015
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nariz em cima até o toque na pista. Mesmo 
com os trens de pouso curtinhos, não hou-
ve muito efeito solo para deixar o avião flu-
tuar. E é recomendável deixar a bequilha 
aliviada durante a corrida, como se faz no 
Cirrus. O avião é confortável para pilotos e 
passageiros, estes têm espaço aparente-
mente maior que num Seneca e sem dúvi-
da a mais do que o encontrado num Baron, 
principalmente para os passageiros dos úl-
timos bancos. O avião custa, nacionalizado, 
US$ 1,062 milhão com radar, TCAS, ar-con-
dicionado, interior executivo e o painel Gar-
min 950 totalmente IFR. Um Seneca V sai 
por US$ 1,39 milhão, totalmente equipado 
e nacionalizado. Mas vem com painel 
G1000 e tem motores maiores. O Vulcanair 
acaba sendo uma boa aposta.  Basta ape-
nas ser mais bem conhecido. g
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O histórico Campo de Marte. Desse 
pedaço de terra em São Paulo deco-
lavam as forças que combateram na 
Revolução de 1932, quando os pau-
listas quiseram separar o estado do 
resto do país. Nos dias de hoje pou-
cas são as pessoas que olham o lugar 
e lembram disso. Atualmente é terra 
de teco-teco e helicóptero. Localiza-
do em área nobre, o terreno na beira 
da zona norte paulistana é cobiçado 
pela especulação imobiliária. Não é 
de hoje que a gestão pública tenta retirar 
o aeroporto de onde ele está. Estação e 
parque de manutenção de trem bala, 
condomínio, shopping center, parque pú-
blico e o maior centro de convenções da 
América Latina já foram planos futuros 
para o Campo de Marte, e ainda é um 
pouco nebulosa a situação do terceiro ae-
roporto da capital paulista. A mais recente 
proposta é aproveitar o espaço no projeto 
de reurbanização das marginais dos rios 
Tietê e Pinheiros, batizado de Arco do Fu-
turo e proposto pelo prefeito Fernando 
Haddad. Nesse contexto, a pista seria eli-
minada limitando o uso somente para as 
operações de helicópteros. Há quem diga 
que se aprovado vai deixar o aeroporto 
ainda mais subutilizado. Há sugestões se-
guindo na contramão. A Aeronáutica está 
tentando erguer um museu de aviação 

(veja matéria na página 84) em terrenos 
que lhe pertencem, e essa proposta prevê 
a continuidade da utilização da pista. O 
Parque de Manutenção da força armada 
está sendo cotado como lugar para fazer 
a manutenção dos novos caças Gripen 
que, ao contrário dos F-5 que chegam de 
caminhão para fazer as revisões periódi-
cas, podem chegar e partir voando. Numa 
visão de uso mais civil, pouco foi aprovei-
tada a condição de que alguns dos princi-
pais centros de convenções do país estão 
ao redor do aeroporto. No caso do 

18 | mar • abr | 2015

turismo

Cozinha árabe garimpada nas 
ruelas do bairro. Mas vale a pena se 
deslocar para conhecer . O turista 
das feiras pode aproveitar. 
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Anhembi, ele possui uma vantagem exis-
tente em raríssimos lugares do planeta, a 
de contar com uma pista de pouso exata-
mente do outro lado da rua. O acesso por 
via aérea de um expositor ou, principal-
mente, de um comprador de algo que 
está sendo mostrado a cada três dias de 
eventos, é fantástica. Só que de tempos 
em tempos querem acabar com isso 
numa visão míope de oportunidades. O 
curioso é que essa falta de visão parece 
ser acompanhada pelo entorno. O pró-
prio bairro de Santana, onde fica o Campo 
de Marte, não oferece uma rede hoteleira 
que possa absorver e manter o turista em 
sua área. O que seria natural não aconte-
ce. Colado ao Anhembi há uma unidade 
da rede Holiday Inn, encostado no Center 
Norte tem um Novotel, do outro lado da 
Marginal do Tietê há um Ibis. Todos sem-
pre cheios. Existe espaço para mais, já que 

rar. Chega a ser engraçado, mas é difícil 
você fazer alguém se deslocar do centro, 
ou das zonas sul e oeste para ir a algum 
programa na zona norte. Ali é do outro 
lado do rio, tem que passar a ponte, pare-
ce distante demais. Nos anos 80 e 90 ir até 
a Serra da Cantareira tinha ares de viagem. 
Uma certa aventura ao limite do municí-
pio. A situação contrária também não é 
rara de se ver. O morador de lá, a não ser 
que tenha a obrigação de seguir para o 
centro por uma questão profissional, pre-
fere ficar no seu canto. A região é bem 
estruturada apesar de a engenharia de 
tráfego ser da década de 1970 e o trânsito 

de 2015. As ruas estreitas, nem sempre de 
sentido mais lógico, recebem um fluxo de 
veículos para as quais nunca foram di-
mensionadas. O comércio e o setor de 
serviços são fortes e atendem prioritaria-
mente os moradores locais. Até mesmo 
as construções, embora novos prédios 
sejam erguidos a cada dia, têm cara de ci-
dade do interior. O turista de negócios 
provavelmente vá querer procurar mais, 
no entanto há alguns achados em torno 

tem demanda. O resultado é que o visi-
tante migra para outros endereços a fim 
de se hospedar e, consequentemente, sai 
em busca de atrações em logradouros 
mais distantes. Enquanto isso a vida pros-
segue na zona norte como se fosse uma 
pacata cidade do interior. Não é raro des-
crever São Paulo como uma conjunção 
de várias pequenas cidades, núcleos de 
convivência que estão uns ao lado dos 
outros, em alguns casos até com rixas 
bairristas. O rio Tietê que separa o lado 
norte ao centro da capital parece colabo-
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Na Casa Garabed os quitutes 
são tratados como verdadeiras 

obras de arte. O resultado é de 
uma delicadeza ímpar. 
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o recheio é basicamente deste tempero 
árabe cheio de especiarias. Sensacional é 
ver os cozinheiros preparando as peças 
para irem ao forno ou, espetáculo melhor, 
moldando os doces. O belewacom, mas-
sa de mil folhas (que pode ser de pistache 
ou de nozes a R$ 8,00 cada) não tem um 
grão de açúcar na mistura, o adocicado 
fica por conta de uma calda com essência 
de flor de laranjeira. Dizer que são delica-
dos é pouco. A orgia gastronômica pode 
continuar a alguns quarteirões, na rua Dr. 
César, beirando a av. Braz Leme, uma das 
principais da região e que margeia o Cam-
po de Marte. Na rua são dois endereços 

do mesmo dono. O de número 888 é o 
Chip’s Burger. Decoração vintage, anos 50, 
estilo rockabilly. Mesas ao centro, sofás 
nas laterais e retratos do Elvis pelos quatro 
cantos. Os hambúrgueres desse lugar se-
guem uma linha mais acadêmica, com o 
disco da carne de 110gr. O carro-chefe é o 
Black Burguer (R$ 27,49) feito no pão pre-
to, burger de picanha, salada, queijo prato 
e molho barbecue caseiro. Bem equilibra-
do e melhor que a outra opção da casa, o 
Bagel Burger (R$ 27,49). Diferente, feito 
com bagel (aquele que a Madonna gosta) 
a carne vem acompanhada de cream 
cheese e cebola caramelizada. Como o 
pão é massudo, e com o cream cheese 
colocado em excesso, a combinação pas-
sou muito por cima da carne e da cebola. 

do Campo de Marte – só para não sair 
para muito longe – que justificam uma 
ida ou permanência no lado norte da me-
trópole, e todos ligados à boa mesa. Tal-
vez o mais curioso seja a Casa Garabed. 
Escondida numa rua estreita ocupada por 
residências – você vai precisar de um GPS 
ou de um aplicativo como o Wase para 
chegar lá – o lugar é um restaurante de 
comida árabe, sem luxo algum, instalado 
desde 1958 na casa da família que migrou 
da Armênia. As esfihas são soberbas e se 
não são baratas, a mais em conta, a aberta 
de carne sai por R$ 7,45 e a de carne com 
bastrmá (carne seca armênia), chega a R$ 
11,20 a unidade, pertencem a um outro 
patamar de sabor. Algumas opções como 
a de Zathar (R$ 9,30) é para iniciados pois 
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Todos os endereços dessa matéria estão 
na vizinhança da Av. Brás Leme, um 
dos cartões postais da Região. Bem 
perto um do outro estão o Chip’s Burger 
e o Dona Carmela que pertencem ao 
mesmo dono. 
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Mapa de rotas
COMO CHEGAR:
Todos os endereços indicados aqui 
ficam às margens da avenida Braz 
Leme, que liga a Marginal do Tietê até 
a rua Voluntários da Pátria, basicamente 
fazendo o contorno norte do Campo 
de Marte. Bem estruturada tem pista de 
caminhada, ciclovia, canteiro central e um 
bocado de radares prontos para aplicar 
uma multa em você.

diCA dO pilOtO:
O Campo de Marte (SBMT 23º 30’ 
25”S/046º 38’03”W) possui pista 
de asfalto de 1.600mx45m e opera 
somente em condições visuais. Todos os 
procedimentos de decolagem e pouso são 
feitos pelo setor sul, basicamente por cima 
da Marginal do Tietê. Telefones para fazer 
plano de voo são (11) 2221 0428 e 2221 
5620.
Citation Jet II ou King Air C90 são de 
R$ 1.650,00 para o pouso diurno, R$ 
2.195,00 o noturno e  
R$ 180,00 o pernoite.

EndEREçOs:
Casa Garabed
Rua José Margarido, 216
Tel.: (11) 2976 2750 / 2979 3943 / 
2267 1831 / 2267 1810
Aberto de quinta a domingo e feriados 
das 12h00 às 21h00

Chip’s Burger
Rua dr. César, 888
Tel.: (11) 2099 2803 / 2977 0070
Aberto de domingo a quinta-feira das 
11h30 às 00h00
Sextas e sábados das 11h30 às 02h00

Dona Carmela Restaurante
Rua Dr. César, 944
Tel.: (11) 2971 1211
Aberto para almoço
Segunda a sexta-feira das 11h30 às 
15h00 
Sábados e domingos das 11h30 às 
17h00

Jantar
Segunda a quinta-feira das 18h30 à 
00h00
Sextas e sábados das 18h30 à 01h00
Domingo das 18h30 às 23h00

A&C Sushi
Rua Maria Curupaiti, 212
Tel.: (11) 2283 5023
Aberto para almoço
Segunda a sábado das 12h00 às 
15h00
Domingo das 12h00 às 16h00
Jantar
De segunda a quinta-feira das 19h00 às 
23h00
Sexta a Sábado das 19h00 às 00h00

Mais comum é o Jardim São Paulo (R$ 
26,94), um cheese picanha salada com 
uma mistura de queijos estepe, gouda e 
prato. Tradicional e convence sem misté-
rios. E uma dica, que todas as opções ve-
nham acompanhadas de batatas chips, 
sequinhas e saborosas, ao contrário da 
versão rústica que se apresentou muito 
oleosa. Algumas portas ao lado funciona 
a cantina Dona Carmela, puramente italia-
na e de preços bem em conta, coisa difícil 
em São Paulo. O lugar tem decoração 
agradável apesar da televisão na parede. 
O cardápio é bem tradicional, as massas e 
molhos são todos produzidos na casa. Se 
não fogem do lugar comum, não pecam 
por invencionices banais. O ravióli verde 
recheado com muçarela de búfala e man-
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jericão (R$ 29,99), com molho frascatana 
(tomate, muçarela de búfala e manjericão) 
é do jeito que deve ser uma massa italia-
na, simples, objetiva, de comer de joelhos. 
O molho estava no bom ponto, sem aci-
dez. Outra opção apresentada, o capeletti 
de cordeiro (R$ 31,99), tinha parmesão de-
mais no recheio, mal dava para perceber a 
carne do cordeiro. Juntando o molho rosé 
e a hortelã, o prato até tinha um equilíbrio, 
mas o principal ingrediente estava enco-
berto demais. A capital paulista é reduto 
de restaurante japonês, há tantos quanto 
churrascarias ou pizzarias. E tem gente 
que vem até São Paulo para saber mais 
dessas iguarias. Ok, não é a Liberdade 
onde existem os mais legítimos endere-
ços, mas há como passar bem ao lado do 
Campo de Marte se quiser encher a pança 
com peixe cru. Existe o Sushi Hiroshi, bem 
próximo à Casa Garabed que, segundo as 
nossas fontes, oferece um cardápio com 
alguns elementos diferenciados. O pro-
blema foi o pecado da falta de tato do 
dono do estabelecimento. No seu ines-
crutável jeito de tratar o cliente, a falta de 
interesse em receber a reportagem era 
justificada pelo sucesso da casa. Afinal se 
nas palavras do dono da casa ele teria até 
dispensado a Veja, não haveria porque ter 
o seu estabelecimento mostrado na 
HiGH. Obrigado e passar bem. Saindo en-
tão para o outro lado da av. Braz Leme.  O 
A&C Sushi é de uma família que já tinha 

outro restaurante do mesmo gênero, só 
que na Vila Madalena. A decoração rústica 
praiana vem de lá, como também o pia-
no. Interessante, apesar de o pianista que-
rer mostrar uma espetacular música do 
Alan Parson’s Project que, entre outras, é 
lembrado como o projetista de uma má-
quina de aniquilar o mundo feita para o 
Dr. Evil. A sigla do nome vem de Arts & 
Craft, costumeiramente acontecem ali ex-
posições de quadros. É bem descolado e 
aconchegante, lugar para casais e grupos 
do escritório. A grande maioria ataca de 
rodízio (R$ 68,00) que vem com peças 
bem cortadas, montadas e na temperatu-
ra certa. Ponto positivo. Feito com esme-
ro, mas sem muitas opções diferentes, é 
trivial e tem tudo que se espera de um 
bom rodízio. Há o canapé feito com uma 
base de massa parecida a de um nacho e 
em cima vai um patê de salmão com to-
ques de molho tarê e cream cheese. Meio 
moderninho, mas funciona. A questão de 
ter mais ou menos criatividade tem a ver 
com o próprio perfil da maioria dos clien-
tes. O público da zona norte parece ser 
avesso a invencionices ou, como queira, 
novidades gastronômicas. O Chip’s Bur-
ger tentou fazer sanduíches com o disco 
mais alto, de 170gr, e grelhados ao ponto. 
Não foi bem aceito. Peixes ou opções 
mais complexas da culinária japonesa 
também não saíram tão bem no A&C, as-
sim, tiveram que se concentrar no básico. 
A mesma coisa no Dona Carmela, o que 
se vê no cardápio é o que se pode esperar 
do básico numa cantina há décadas. Ne-
nhum raio gourmetizador atingiu nem os 
restaurantes nem os clientes por aqui. En-
tretanto esses lugares mostram que po-
dem ser alternativas bem válidas aos re-
dutos turísticos mais tradicionais da 
capital. Bem dizendo que o que se faz na 
zona norte, fica na zona norte.. g

De comer com os olhos, mas 
também agradando plenamente o 
paladar. O exemplo da cozinha 
nipônica do A&C Sushi não foge 
à regra. 
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MOTOR BI TURBO 315 HP
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Média aciMa da Média

Depois do lançamento da MT-09 que basicamente repaginou o conceito Master of Torque 
nascido com a MT-01 e MT-03, a Yamaha traz ao Brasil um integrante intermediário dessa 
família. A MT-07 é uma moto da categoria naked com perfil mais acadêmico do que a MT-
09 que tem alguns traços de modelos motard. O motor é um bicilíndrico paralelo de 689cc 
que entrega 74,8cv a 9.000rpm e 6,9kgf.m de torque máximo aos 6.500rpm administrados 
por um câmbio de seis marchas. A concepção desse motor usa o conceito Crossplane com 
os intervalos das explosões irregulares em cada um dos cilindros, a cada 270º do giro do 
virabrequim. A moto é leve, a versão sem ABS pesa 179kg e com o ABS o peso vai para 182kg. 
A MT-07 básica sai por R$ 26.990,00 e a completa equipada com ABS sai por a partir de R$ 
28.490,00. A MT-07 dispõe de uma vasta linha de acessórios para personaliza-la ainda mais 
com equipamentos que vão desde o mini parabrisas em cima do farol, ao suporte de placa e 
os piscas em LED. A Yamaha ainda anunciou um programa de seguro com a Cardif. Nesse o 
valor fixo do seguro contra roubo, furto e com assistência 24horas é de R$ 3.000,00 por 1 ano 
( depois esse valor chega a R$ 5 mil) para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Onde achar:
Yamaha
www.yamaha-motor.com.br
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DELICADEZA EM METAL

A série Rendas da designer Bianca Barbato possui poltronas, 
cadeiras e mesas feitas em aço carbono e com acabamento em 
pintura eletrostática, banho de cobre envelhecido e latão. A gra-
ça está nos desenhos vazados inspirados nas rendas brasileiras e 
que a sombra refletida no chão causa um efeito único.

Preço sob consulta

Estúdio Bianca Barbato
(11) 2667 8678
bb@biancabarbato.com
www.biancabarbato.com

CARGA PLENA

O Buster Power 300 da PCN foi feito para sanar aquela situação de 
emergência quando acaba a bateria do carro. Com ele é possível dar a 

partida em veículos com motor até 2.0 (em alguns casos, se a bateria 
do automóvel tiver ainda um resto de carga, é possível fazer funcionar 

motores maiores). Para recarregar o equipamento, basta conecta-lo 
numa tomada 110 ou 220v. Com a carga completa o Buster Power 300 

consegue auxiliar na partida de até 12 motores.

Preço: R$ 850,00 ( frete incluso)

PCN
Tel.: (41) 3277 2133 / 3276 1415

www.pcngpu.com.br

PARA NÃO DEIXAR DE TER

A coleção V da joalheria Verachi usa o formato da inicial da marca 
em todas as 15 diferentes peças, entre colares e brincos. A desig-

ner Laís Demarchi aposta na combinação do ouro amarelo, rosa e 
negro além de pedras como o diamante, tanzanita, rubelita, opala 
e água-marinha para trabalhar em joias feitas totalmente de forma 

artesanal e exclusiva.

Brinco de franjas – Preço – R$ 7.390,00

VERACHI
www.lojaverachi.com.br

Tel.: (11) 3442 4276

pintura eletrostática, banho de cobre envelhecido e latão. A gra-
ça está nos desenhos vazados inspirados nas rendas brasileiras e 

VERACHI
www.lojaverachi.com.br

Tel.: (11) 3442 4276

www.biancabarbato.com
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COM O TEMPO TODO CONTADO

Feito pensando nos pilotos. O Breitling Chronoliner é um 
cronógrafo certificado para medir tempos de voo, possui um 
segundo fuso horário e estilo clássico anos 50-60. A caixa desse 
relógio é em aço e é resistente a submersão de até 100m. A pul-
seira pode ser metálica Ocean Classic ou Navtimer.

Preço sob consulta

Boutique Breitling
Shopping Cidade Jardim - SP
Tel.: (11) 3198 9366

SENTANDO É OUTRA HISTÓRIA

Natuzzi Italia vai apresenta a poltrona Re – vive durante a próxima 
edição do Salone Internazionale del Mobile di Milano, em abril 
mas já estarão nas lojas do Brasil em março. A Re-vive é reclinável 
e suporta o corpo e reage de forma intuitiva aos movimentos 
do corpo humano sem a necessidade de manusear alavancas ou 
outros mecanismos. Ela combina três diferentes mecanismos, o de 
rotação, torção lombar e recline, para criar um movimento fluido e 
natural. A estrutura é feita de moléculas de polímero moldado por 
injeção altamente flexível. O preenchimento é com espumas de 
poliuretano.

Preço sob consulta

Natuzzi
www.natuzzi.com

 

AOS PÉS DO MUNDO

Novidades nas Havaianas que apresenta 
a Slim Retrô com padronagens que 

estão sempre presentes na moda. 
Xadrez e listras contrastam com as tiras 

e o logo colorido tornando o tradicional 
modelo para as mulheres que valorizam 

o estilo mais clássico.
Preço sugerido: R$31,90

Loja Havaianas
www.havaianas.com.br

SAC (11) 3003-3414 e outros estados: 
0800 70 70 566
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OLHAR EXCLUSIVO

A Marchon apresenta uma nova linha de óculos da 
grife Salvatore Ferragamo. São modelos femininos e 
masculinos com linhas elegantes e que brincam com 
formas geométricas, mesclando o uso de metal com 
o acetato. Combinações de tons incomuns, muito 
estilo metropolitano são algumas das características 
dessa nova linha elegante e moderna.

Preços:
Modelo masculino: R$ 925,00
Modelo feminino: R$ 1.045,00

Marchon Eyewear
Sac 0800 707 1516

PONTO DE BLOQUEIO

A linha de malas rígidas Lite-Locked da Samsonite usa 
sistema de fechamento com apenas três pontos, sem zíper. 
Além disso a estrutura das malas é produzida com um ma-

terial chamado Curv que não risca, não amassam e são leves 
e resistentes a impactos.

Produzidas na Bélgica, são encontradas nas cores off-white 
e azul, nos tamanhos bordo, média e grande. 

Preços:
Bordo (55 cm): R$ 1.290,00 
Média (69 cm): R$ 1.790,00 

Grande (75 cm): R$ 1.890,00
Samsonite

SAC: sac.brasil@samsonite.com.br ou 0800 777 9981.    

CONEXÃO EXCLUSIVA

A Motorola Moto X ganhou três edições especiais nas versões 
Rouge, Couro Azul Navy e Couro Vintage. O aparelho traz 
ainda o carregador Turbo Motorola, exclusivo da marca e 
anteriormente vendido somente com o Moto Maxx e ganhou 
também mais um acessório o Bumper, moldura protetora 
que ressalta o acabamento e desenho diferenciado.

Preço sugerido séries especiais: R$ 1.499,00
Preço sugerido moldura Bumper: R$ 49,00

Loja on-line Motorola
www.lojaoficialmotorola.com.br

estilo metropolitano são algumas das características 
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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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Um constante trabalho de atUalização é 
feito para qUe o prodUto não perca mercado

ensaio em voo
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De tempos em tempos a indústria 
automobilística programa uma atu-
alização de seus produtos antes de 
lançar uma versão totalmente nova. 
Isso até leva o nome pomposo de 
facelift. A regra há alguns anos era 
que uma nova geração seria apre-
sentada a cada sete anos, e uma in-
tervenção estética seria feita no 
meio desse período. O ritmo na in-
dústria da aviação sempre foi bem mais 
lento. Já houve períodos de seguidas 
décadas em que nada foi feito qualquer 
que fosse o produto. Custos de desen-
volvimento e homologação eram as 
principais alegações. Isso até a Cirrus en-
trar no mercado e mostrar alguma novi-

O New Conquest garante o título 
de novidade por meio de refinos de 
acabamento. Os ocupantes ganharam 
bancos mais envolventes e confortáveis.
No geral a estrutura e o modo de como 
ele voa continua o mesmo. 

dade feita em cima dos seus SR20 e 22. 
Em determinadas épocas, quase que 
anualmente. Ganharam a imagem de li-
nha moderna, que não fica parada no 
tempo. A aviação experimental, pela fa-
cilidade de legislação, podia também 
introduzir diversas modificações sem 
muita burocracia. Aqui no Brasil a Inpaer 
foi uma das marcas que mais propostas 
ofereceu ao mercado. Da base do Con-
quest foram oferecidas uma infindável 
lista de opcionais, diversas motoriza-
ções, painéis com todo o tipo de combi-
nação de instrumentação. Eis que numa 

manhã em São João da Boa Vista (SP), 
neste ano de 2015, nos é apresentado o 
New Conquest e um tempo de espera. 
Este último item você vai usar para con-
ferir o que foi feito em cima do Con-
quest Light para ele receber o prefixo 
New no nome. Alguns detalhes já havía-
mos visto numa visita à CTM em Campi-
nas dias antes. O acabamento no encai-
xe do para-brisas com a fuselagem é 
mais limpo, sem degraus, e agora é feito 
em acrílico com espessura de 4mm. O 
fechamento do capô abandonou as an-
tigas presilhas e adotou uma vareta que 
corre internamente, no mesmo padrão 
adotado em alguns RV. O farol tem novo 
acabamento em acrílico, o estabilizador 
vertical foi remodelado na sua extremi-
dade e as pontas de asas ganharam um 
novo desenho. No novo Conquest a to-
mada estática foi reposicionada.  Na ca-
bine, os ocupantes agora tem à disposi-
ção bancos reclináveis mais anatômicos 
em formato de concha, revestidos em 
couro, como os vistos em carros esporti-
vos. O fabricante disponibiliza três pa-
drões de acabamento e cores. No painel 
o conjunto de aviônicos agora é Garmin 
G3X, com duas telas de 10,6 polegadas e 
com comandos sensíveis ao toque. Coi-
sa de gente graúda. A suíte oferece aler-
ta de altitude, mapa de navegação inte-
rativo, instrumentos de motor, sistema 
de visão sintética do terreno, cartas de 
aeroportos e de navegação, alerta de 
aproximação indevida de terreno, indi-
cador de ângulo de ataque e tem piloto 
automático integrado. Todos os New 
Conquest estão saindo de fábrica com 
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esse padrão de instrumentos. O painel 
também ficou mais baixo, melhorando a 
visão no taxiamento. O acabamento das 
costuras do revestimento na soleira do 
painel e console central, melhorou. Não 
é um BMW, mas a Inpaer entrega um 
produto com refinos de interior pouco 
comuns, por exemplo, em experimen-
tais do mercado norte americano, que 
consome produtos mais despojados. No 
conjunto motriz, a hélice tripá é de fibra 
de carbono Sensenich. Fora isso, o New 
Conquest é dinamicamente o mesmo 
produto produzido dentro de um proje-
to para a categoria LSA apresentado há 
três anos. Entrar na cabine é fácil, com a 
possibilidade de reclinar os bancos para 
frente. O acesso ao bagageiro foi melho-
rado. Ajustar a distância do assentos 
também se mostrou fácil. Bem que o 
avião podia ter bolsas laterais para colo-
car listas de checagens e outros cacare-
cos. Se for para comparar com algo bem 
semelhante, o Tecnam P2008, o produto 
nacional entrega um pouco mais de es-
paço de cabine na altura dos ombros. As 
orelhas do encaixe da raiz das asas com 
o para-brisas também é menor, facili-
tando a visão no ângulo de 45º para 
fora. A visibilidade lateral é melhor no 
Inpaer do que no Tecnam, Neste, para 
olhar para os lados, as pessoas tendem a 
curvar mais o corpo. Ajustado no banco, 
partida do Rotax feita de forma comum, 
o taxiamento é fácil. A atuação dos pe-
dais é bem precisa e leve. Da mesma 
forma trabalham os freios acionados 
com a ponta dos pés. O dia amanheceu 
com vento calmo e temperatura em tor-

no de 20ºC. No New Conquest estavam 
dois humanos a bordo que somavam 
cerca de 160kg. Com tanques quase 
cheios e zero de bagagem, a expectati-
va era sair do chão com o ponteiro do 
velocímetro indicando uns 50nós. E as-
sim foi, potência dada, o avião vai per-
correndo a pista. As correções de pedal 
são mínimas, até porque o comando é 
bem atuante. Com 50-55nós deu para 
tirar a máquina do chão, mas para uma 
reação mais firme, 60 nós seria mais in-
dicado. O profundor também deu sinal 
de trabalhar bem, até porque fizemos o 

A junção do para-brisas com a 
estrutura da fuselagem não tem mais 

o antigo degrau. E o fechamento 
do capô do motor também recebeu 

melhoria aerodinâmica.
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New Conquest decolar com aquela ridí-
cula alternância de nariz para cima e 
para baixo até decidir se ia ou não ia 
para frente. A subida feita sem pressa, 
mantinha os 500pés de razão. Tirando o 
flape (10º para decolar) dá para segurar 
facilmente os 700pés/min. O New Con-
quest foi se mostrando bem neutro, 
sem voar torto.  Nivelado com o motor 
girando a 5.000rpm, o consumo previs-
to era de cerca de 18-20l/h. A indicação 
de velocidade na unidade avaliada esta-
va meio imprecisa. Pelo velocímetro 
analógico o avião estava voando a 

90nós, mas na tela digital o número 
chegava a ser, em alguns momentos, 
dez nós mais baixo e, em outros, cravava 
a mesma indicação. De qualquer forma 
o New Conquest chega a atingir os 
100nós de velocidade de cruzeiro ideal 
com o motor funcionando com 75% de 
potência. Nesse regime dá para cumprir 
etapas de até seis horas sem muito es-
forço. O novo painel, como todos esses 
equipamentos de nova geração, dimi-
nui a carga de trabalho do piloto, dei-
xando mais tranquilo o aproveitamento 
do voo em si. O New Conquest é fácil e 
gostoso de voar. Não há mistérios nas 
suas reações. Cruzando e soltando os 
comandos de pé e mão, em alguns mo-
mentos o avião teve uma leve tendência 
a seguir para baixo, mas sem entrar em 
espiral. Aplicar ou retirar os flapes não 
resultam em mudanças bruscas de na-
riz. Em curvas de grande inclinação, foi 
bem fácil dosar a força no manche para 
manter a atitude de nariz alinhado no 
horizonte, como também foi pouco o 
trabalho de pedal para deixar a bolinha 
centrada, sem deixar o avião derrapar. 
Nos estóis, com motor e colocando a se-
quência de flapes em 0º, 10º, 20º e 30º, a 
velocidade na perda variou dos 42 aos 
35nós. Sem motor as velocidades varia-
ram de 47 a 40nós, e em todas as vezes 
o New Conquest estolava, como se esti-
vesse em cima de um bolo de manteiga. 
Nada de vibrações ou quedas de asa, 
mesmo fazendo a manobra com vento 
de través.  Com motor reduzido e 70nós, 
foi possível manter o avião planando 
com uma razão de descida de 500pés/

O New Conquest ganhou hélice 
com pás de fibra de carbono. A 

performance se manteve a mesma 
da versão anterior. 
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ondeachar 

min. Ficaria mais contente se a velocida-
de fosse um pouco mais baixa em pelo 
menos dez nós. Isso mostra o que ainda 
pode ser feito nesse produto. a Inpaer 
tem projetos de melhorias, principal-
mente no modo de manipulação da fi-
bra que compõe a estrutura da fusela-
gem, para deixá-lo mais leve. Também 
estão feitos estudos para que a gaiola 

Na ponta do leme outra 
atualização aerodinâmica mais 
eficiente. No futuro o Inpaer 
ganhará estrutura mais leve e 
quem sabe novas asas. 

dólar de lá para cá e mais a tecnologia 
extra embarcada. No site da Garmin, só 
a aviônica G3X no padrão usado pela 
Inpaer sai a partir de US$ 6.099,00. a 
vantagem desse avião é que ele pode 
ser financiado pelo cartão BNDES num 
prazo de até 48 meses com juros de 
11,96% ao ano e também pelo BNDES 
Finame com prazo de pagamento de 
até dez anos, o que facilita muito em 
tempos de bolso mais curto. g

nhum momento o avião se mostrou 
liso demais. Mesmo entrando um pou-
co mais rápido que o ideal (lembrando 
sempre da diferença de velocímetro), 
de 70 para 60nós ao cruzar as faixinhas 
da pista, com todo flape baixado, o 
avião flutuou pouco até o devido catra-
po de quem está desacostumado com 
a máquina. O New conquest desta ma-
téria está avaliado em r$ 350.000,00. 
Subiu um bocado desde 2012, quando 
um conquest Light básico era cotado 
em r$ 195.000,00. Pode culpar a alta do 

de segurança em torno da cabine seja 
aliviada e até estão vendo se aplicam 
uma outra asa no futuro, talvez com 
um desenho cantilever. coisas ainda 
para serem discutidas, mas que serão 
bem-vindas. O avião já tem comandos 
que trabalham em boa harmonia. 
Numa aproximação para o pouso, feito 
alto por conta de alguns urubus dando 
voltas perto da cabeceira, a glissada foi 
bem fácil de ser aplicada, e em ne-

ensaio em voo

36 | mar • abr | 2015

Inpaer new Conquest

Fabricante: Inpaer 

Motorização: 01 rotax 912S de 100hp

Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro

Comprimento: 6,70m

envergadura: 9,70m

Carga útil: 210kg

Capacidade de bagageiro: 50kg

Velocidade de cruzeiro: 100nós

Capacidade dos tanques: 120lts

Alcance: 1.200km

Autonomia: 6 horas

FICHA 
   TéCNICA

Conquest.indd   36 02/04/15   16:27

O Pilatus PC-12 NG te leva diretamente para os mais remotos destinos. Com uma combinação 

de velocidade, alcance, cabine para nove passageiros e a capacidade de operar em pistas curtas 

e não pavimentadas, esta aeronave permitirá que você realize suas viagens e tenha o melhor 

custo benefício da sua frota. Tudo isto com custos operacionais e de aquisição consideravelmente 

mais baixos que seus concorrentes biturbina. Pilatus PC-12 NG, voando para sua rentabilidade.

www.pilatus-aircraft.com

PERFEITO PARA LUGARES DE DIFÍCIL 
ACESSO, COMO SUA RENTABILIDADE.

Mais informações: 15 2102.8642 | WWW.SYNERJET.COM
A Synergy Group’s Company
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SaudadeS  
daquele tempo   
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A boa pista acolhe, sem 
problemas, a aviação geral 

para um bom período de 
descanço e a boa gastronomia.  

turismo

Lembre-se, não é preciso revirar 
muito a memória. Foram várias as 
vezes em que você, viajando de 
carro, parou ou alterou um pouco 
o seu caminho porque, lá pelas 
tantas, descobriu que em poucos 
quilômetros poderia conhecer um 
lugar curioso. Ok, tirando a possibilidade 
de encontrar com o Norman Bates, as 
boas oportunidades existem. Voando é 
a mesma coisa, e pelas particularidades 
da rotina de quem pilota, com uma 
alternativa de pouso sempre na mente, 
encontrar ou ir atrás de um recanto 
que não estava no programa pode virar 
diversão de qualquer plano de voo. A 
pista lá em baixo pode virar não só um 
refúgio, mas uma programação diferente 
e, porque não, que valha a pena. No meio 
do estado de São Paulo tem uma pista 
que se encaixa bem nessa definição. Ela 
tem 1.000m de bom asfalto e fica dentro 
da Fazenda Santa Eliza. Lá existem duas 

granjas, plantação de eucaliptos e de 
macadâmia. Mas dê umas duas voltas 
sobre o terreno para notar que a estrutura 
do lugar é mais complexa. Tem uma boa 
e grande piscina, uma construção que 
parece uma sede, quadras de tênis e gente 
se divertindo lá embaixo. Não é somente 
uma fazenda. É um hotel. Apesar de estar 
bem ao lado de São Carlos e a poucas 
milhas de Araraquara, Bauru ou Rio Claro, 
lugares com aeroportos conhecidos, 
vale a pena pousar e, então, saber qual 
é essa novidade. Eles têm até um hangar 
em caso da necessidade de deixar o seu 
avião abrigado. Pouco depois do pouso 
uma pessoa vai aparecer para conduzi-
lo até a sede do Santa Eliza Ecoresort, 
muito provavelmente o dono do lugar. 
Josmar Verillo já foi executivo de grandes 
empresas, nasceu na cidade ao lado, 
em Ribeirão Bonito, onde fica a fazenda 
comprada por ele em 2002. Incialmente o 
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O nome do bar é sugestivo, quase 
indicando uma imposição, no bom 
sentido, é claro. Passar bons momentos 
no seu balcão é uma das opções do 
que fazer neste lugar.

Para quem gosta de voar tranquilamente 
                             e deseja Pousar no sossego.

lugar foi usado para plantar cana e abrigar 
as duas granjas de galinhas poedeiras. Em 
dezembro de 2013 foi decidido abrir o 
espaço para hospedagem. Por enquanto 
são apenas 11 apartamentos, cinco 
maiores dentro da estrutura da sede e 
outros seis menores adaptados onde 
era uma casa de hóspedes. Construíram 
galpões que servem de restaurante. No 
futuro devem erguer mais quartos, talvez 
no formato de chalés. Além de tudo que 
você enxergou lá de cima, vale listar uma 
área de paintball (R$ 22,00 com direito 
a 100 bolinhas) e um belo espaço para 
descanso. Se quiser há algumas bicicletas 
e cavalos (estes por R$ 50,00 a hora ou 
R$ 30,00 a meia hora) para passear no 
arredores. A nomenclatura Ecoresort 
ainda passa por uma fase de estruturação. 
Eles têm 80 alqueires de mata nativa 
nos arredores e há o projeto de serem 
abertas trilhas de diversos patamares de 
dificuldades. O horizonte visto de uma 

das cabeceiras da pista é deslumbrante, 
com um belvedere maravilhoso. Por essas 
trilhas serão acessadas algumas lagoas 
a cerca de sete ou oito quilômetros 
distantes. Todo esse trabalho deve 
demorar ainda um ano, até que tudo 
seja aprovado pela Secretaria do Meio 
Ambiente. Sem dúvida vai aumentar 
ainda mais a motivação para dar uma 
chegada ao Santa Eliza. Por enquanto os 
seus maiores atrativos são o sossego e a 
boa mesa. As pessoas têm ido para comer 
bem. Além da hospedagem corriqueira, 
o lugar está aberto para uso de um dia 
com o almoço incluso. Aos domingos 
é possível ir somente para almoçar (R$ 
35,00 por pessoa). Das panelas saem 
receitas com pegada caipira, de comida 
mineira. A rabada, o ossobuco e a 
galinha d’angola são bem conhecidos 
por quem já frequentou o espaço. Mas 
tem também uma tilápia muito boa ao 
molho de laranja e mel. Prato cheio para 
quem gosta de comer bem. E olhe que 
não há nenhuma invencionice no que 
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é servido. Não existe alta gastronomia, 
apenas o que a sua avó ou tia do interior 
faziam há décadas e você tem saudades. 
Fora isso é descansar ou ocupar o tempo 
em conversas. Por esse motivo é que o 
Santa Luzia tem atraído grupos de família. 
Um exemplo é que dias antes da nossa 
visita aconteceu o encontro entre duas 
famílias. O filho de uma iria casar com a 
filha de outra. Uma era de Uberaba, outra 
de Araraquara. Encontraram-se, então, em 
zona neutra. Perto dali há outros pontos 
com estrutura para receber família, 
mas que cresceram demais. O Santa 
Clara, vizinho, é naquele estilo recheado 
de programações para as crianças. É 
daqueles lugares em que os pais chegam 
e deixam os rebentos sob os cuidados dos 
monitores. Para alguns o esquema não os 
livra do burburinho. Juntando 300 ou 400 

pessoas, sendo a maioria crianças, e mais 
os monitores bem animados, não dá para 
escapar de um ambiente, digamos, pouco 
quieto. Os pais vão continuar a ouvir a 
galinha pintadinha em algum momento 
do dia. No Santa Eliza, até pela inexistência 
de monitores ou menor quantidade de  
equipamentos para as crianças, o que 
vale é dar tempo ao tempo. As crianças 
não vão deixar de se divertir. Lá elas têm 
um elemento que a cada dia está mais 
escasso, espaço para correr. Entre um 
pique e outro, dá para parar e ver um 
pé cheio de siriguela. Na fazenda foram 
plantadas, sabe-se lá por quem, espécies 
de outros lugares. Tem o tamarindo, a jaca 
e a manga, que são comuns no interior 
de São Paulo, mas tem cajá e um raro 
pé de cambucá, que está em processo 
de extinção. O pessoal da fazenda, 
inclusive, quer promover um programa 
de replantio de mais pés de cambucás 
no seu terreno. Imagine tudo isso virando 
suco ou caipirinha. O bar do restaurante 
agradece. Esse é um dos pontos nobres 
do Santa Eliza. Deve ser o xodó do dono, 
porque é a parte com maior capricho 

A tilápia ao molho de laranja e mel 
(acima) é uma das preferências dos 

hóspedes. Na casa de fazenda o estilo 
rústico predomina com alguns detalhes 

urbanos que nem sempre combinam.  

turismos_1_eliza.indd   42 02/04/15   16:17

43

de decoração. Enquanto os quartos e 
restaurante têm viés de fazenda, mas que 
coexistem com detalhes que doem na 
vista, como os plafons quadrados no teto 
dos quartos, spots fincados na madeira 
rústica do restaurante ou portas de 
correr de vidro com aquelas fechaduras 
de alumínio típicas de escritório, no bar 
não, ah não, meu caro, neste espaço 
glorioso – onde o chefe é o dono - de 
nome sugestivo, Pouso forçado, tudo 
está no lugar como deve ser. Eles 
servem vinhos dignos e com preços 

baixos. Um Alma Negra 2010 ( Malbec 
+ Cabernet) que por sinal foi muito bem 
com o prato de tilápia, sai por R$ 80,00, 
mas tem Marques del Nevado 2012 por 
R$ 54,00. Uma caipirinha de cachaça sai 
por R$ 12,00. E sabe como é, bar e ainda 
com esse nome, parece atrair pilotos 
como abelhas no mel. Daquela pista de 
1.000m descem entre 15 a 20 avionetas 
por mês. A Abul – Associação Brasileira 
de Ultraleves já fez um encontro com 
33 participantes e há muita gente do 
aeromodelismo que gosta de passar 
dias aproveitando a pista e o conforto 
para a família. Resumindo, no Santa Eliza 
Ecoresort o pouso pode não ser uma 
alternativa, mas sim seu destino mais 
do que certo.  g

Mapa de   
rotas

Como chegar:
Da capital paulista o sentido mais coerente 
é seguir pela Rod. dos Bandeirantes e 
depois pela Rod. Washington Luís até quase 
chegar a São Carlos, quando se pega a 
SP-215 Luís Augusto de Oliveira até o km 
185,5. Para quem vem do sul, em geral por 
Ourinhos ou Bauru, o caminho também 
deve ser feito até chegar na SP-215. O Santa 
Eliza Ecoresort fica entre as cidades de 
Dourado e Ribeirão Bonito.

Dica do piloto:
O Santa Eliza Ecoresort tem um aeródromo 
particular (SJEH 22º06’07”S/048º13’37”W) 
com pista de 1.000x25m asfaltada com 
balizamento noturno e hangar  de 18x24m. 
Não cobram taxa de pouso para quem for 
usufruir da estrutura do resort. As rampas 
são muito boas em ambas as cabeceiras 
e o vento predominante faz com que a 
cabeceira 04 seja a mais usada. Antes da 
chegada é preciso avisar por telefone.

Tarifa:
Hospedagem para casal – R$ 400,00 com 
pensão completa. 
Day use (até às 17h00) R$ 95,00 com 
almoço. 
Aos domingos o almoço individual sai por 
R$ 35,00
O uso de bicicletas, quadras de tênis e 
piscina estão inclusos nos pacotes.

Endereço:
Santa Eliza Ecoresort
Rod. Luis Augusto de Oliveira, km 187,5 – 
Ribeirão Bonito –SP
Tel.: (16) 3344 1179 / 3344 1595
www.santaelizaecoresort.com.br
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Acima, o espaço no falso 
tanque. Comporta um capacete 

ou uma mochila de bom 
tamanho. A praticidade é a 

tônica da NC750X. 

Paradas, esperando o sinal verde, es-
tão na esquina, lado a lado, duas ge-
rações de Honda Sete Galo. Curioso. 
Uma, a CB750 Four F1 talvez ano 1975, 
e a outra, uma novíssima NC750X. A 
mais velha era a essência da moto. 
Veículos de duas rodas eram assim, 
simples, funcionais, e davam prazer 
de modo direto, sem questionamen-
tos. Quarenta anos depois, a NC750X é 
o reflexo do mercado multifacetado, meio 
histérico até. Da mesma forma que você vai 
no supermercado e fica indeciso e confuso 
com 832 tipos de iogurtes e nunca fica feliz 
com a escolha final, há uma parcela de gen-
te que acredita que o mercado de motos 
deva funcionar da mesma forma. Pois bem, 
os projetistas da Honda fizeram um produto 
que faz parte de uma família com integran-
tes tão díspares quanto possível. A mesma 
base dessa NC750X serve para fazer a cus-
tom CTX700N, também vendida no Brasil, 
a mega scooter Integra e a naked NC700S, 
ambas vendidas lá fora. A NC750X chega 
ao país dois anos depois que fora lançada 
como NC700X. Se for para comparar, o olho 
deve estar esperto, pois as duas são basica-
mente idênticas esteticamente. A grande di-
ferença está na cor escura do motor, a maior 

informação no painel e o banco com textu-
ra diferente da 750. De resto as diferenças 
são mecânicas. Os 50cc a mais resultou em 
ganho de potência e torque nos mesmos 
patamares de giros do modelo anterior. An-
tes a potência máxima aos 6.250rpm era de 
52,2cv, na 750 o número subiu 4% chegan-
do a 54,8cv. O torque máximo aos 4.750rpm 
na 700X era de 6,4kg e agora a 750X entre-
ga 6,94kgf.m, um aumento de 8%. A maior 
cilindrada possibilitou que o motor dessa 
Honda girasse cerca de 400-500rpm a mais 
antes de atingir o corte de injeção, que 
ainda continua baixo, aos 6.800rpm, mas é 
melhor que a versão anterior. Em terceira, 
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O estilo misturando desenho fora 
de estrada com estilo estradeiro se 
mostra um meio termo harmoniozo. 
O conforto é bom tanto para o uso 
urbano como para longas viagens. 
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o corte foi atingido quando a moto estava 
a 125km/h; em quinta fomos até 170km/h 
indicados. Em sexta, nem pensar. A moto 
não chega no limite principalmente se ti-
ver um mínimo de aclive na via ou algum 
vento forte contra. O motor (que é o do 
Honda FIT cortado ao meio) como na ver-
são anterior, tem uma faixa de trabalho ideal 
entre os 2.500 aos 4.000rpm. Aos 120km/h 
o motor estará trabalhando em 3.500rpm 
e o nível de vibração é quase nulo. Entre os 
4.000 e 5.000rpm, em sexta, o bicilindro é 
bem preguiçoso, diria que ele estanca em 
5.000rpm mantendo uma velocidade de 
cerca de 160km/h. Não queira pedir mais 

nada dele além disso. Segundo dados do 
Instituto Mauá apresentados pela Honda, a 
NC750X faz de 0-100km/h em 6,15s (antes 
a 700X fazia em 6,70s). A velocidade final é 
de 174,70km/h. Em contrapartida, na estra-
da, andando dentro dos legais 120km/h, 
a NC750X fez uma média de 28,42km/l. Já 
abusando um pouco da contravenção e 
mantendo uma velocidade média de 130-
140km/h o consumo foi para 23,4km/l. No 
trecho urbano, a NC750X consumiu em 
média 20,5km/l. Essa Honda quer agradar 
a todos. Talvez nem tanto a quem gosta de 
uma moto com mais vigor e agressividade. 
Não que ela seja lenta, mas com o jeitão do 

motor subir de giros mais parecido que o 
de um carro, ela vai agradar quem anda de 
quatro rodas. E no seu jeito Honda de ser, a 
NC750X é de uma praticidade ímpar. O falso 
tanque esconde um receptáculo onde você 
consegue colocar um capacete até o núme-
ro 60 ou uma mochila de bom tamanho. O 
tanque de combustível de 14,1 l está coloca-
do sob o banco, o abastecimento é feito por 
um bocal embaixo do assento do garupa. 
Para o dia a dia, essa configuração é bem in-
teressante. A NC750X é uma mistura de fora 
de estrada com uma estradeira, sendo as-
sim, as suspensões, apesar de não existirem 
regulagens na dianteira e somente da pré-

-carga da mola na traseira, tem a boa receita 
para enfrentar os pisos irregulares das ruas 
e estradas brasileiras garantindo bom con-
forto. Sim, ela é confortável, de médio peso, 
são 205kg ou 209kg se equipada com ABS e 
o banco tem forma e maciez que são vanta-
gens em viagens longas. Os freios são bem 
moduláveis e mesmo andando com uma 
unidade sem ABS, ela sempre nos transmi-
tiu segurança. Entre as chatices estão os co-
mandos do manicoto esquerdo. A tecla da 
buzina poderia ter a aplicação invertida e o 
lampejador do farol alto em conjunto com 
o botão que seleciona o farol alto e baixo é 
meio esquisito. Outra curiosidade, o pisca 
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alerta funciona só com a moto ligada. Fon-
te dentro da Honda nos disse que como a 
norma brasileira não obriga a moto manter 
o alerta funcionando com o motor desli-
gado, para frear os custos foi descartada a 
instalação do sistema. A NC750X brasileira 
também não tem a opção do câmbio DCT 
de dupla embreagem que é oferecido lá 
fora. Uma pena, pois seria mais um artifício 
para atrair um público que gosta de pilotar 
uma moto de forma mais sossegada. Se 
você quiser algo mais esportivo, no mesmo 
porte, vá atrás de alguma Ducati Hypermo-
tard (mais cara, a partir de R$ 56.900,00) ou 
da Yamaha MT-09 (que não é a mesma 
proposta crossover). A Honda NC750X é 
oferecida em duas versões. A básica sai a 
partir de R$ 28.990,00 e a com ABS com 
acionamento integrado a partir de R$ 
31.100,00. A Honda acredita que 65% das 
vendas sejam desta segunda opção, com 
um estimado em cerca de 200 motos ao 
mês e um total que beire 2.100 motos 
ao ano. Em termos de estilo a NC750X é 
um produto bem melhor resolvido que a 
irmã CTX (que a princípio não vai ganhar 
o mesmo motor que por ser trazido do 
Japão, se enquadra em uma determina-
da categoria de habilitação). Deve con-
quistar clientes da Honda Transalp ou até 
de alguém que tenha uma Falcon, mas 
a imagem precisa ser melhor trabalhada. 

Honda
www.honda.com.br

ondeACHAR 

O perfil do seu usuário é de uma pessoa 
a partir dos 40 anos, com ímpetos mais 
brandos ao acelerar, mas com um pou-
co a mais de dinheiro no bolso. Mas para 
estes há produtos como a BMW F800GS 
ou a nova Triumph Tiger 800XCX que 
vai chegar ao país em breve. São motos 
mais caras, com perfil mais fora de estra-
da (ninguém vai querer pegar estrada de 
terra numa NC750X) e uma esportivida-
de mais acentuada que a Honda, e com 
apelo de serem produtos mais premium, 
o que faz coçar os dedos desse mesmo 
cliente. Talvez a diferença de valores 
num financiamento não seja tão alta, em 
compensação a rede de revendas Hon-
da é bem mais abrangente. De qualquer 
forma a Honda precisa, para vender mais, 
explicar ao consumidor para que fim 
veio a nova NC750X.  g

O painel agora conta com 
indicador de marcha, hodômetro 
parcial e indicador de distância 
percorrida na reserva. 
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DanDo um 

 rolé
esse helicóptero usado principalmente em 
missões parapúblicas, cerca de 49% das 
vendas foram para o segmento de resgate 
aéreo, faz mais sentido ter um rotor de 
cauda dessa tecnologia que, antes de mais 
nada, prioriza a segurança. O novo H145 
ganhou também nova motorização. Duas 
Turbomeca Arriel 2E entregam 894shp em 
regime de decolagem, um acréscimo de 
21% com relação à motorização anterior, 
e disponibilizam 1.072shp em condições 
com um motor inoperante por 30s. O 
regime máximo de decolagem bimotor 
é, inclusive, disponível por absurdos 30 
minutos. A potência extra também per-
mitiu um acréscimo do peso máximo no 
voo pairado. Com a ajuda do efeito solo, 
o ganho foi de 378kg e sem ele a marca 
chega a 278kg, sempre considerando a al-
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Durante um mês a Helibras apresen-
tou no Brasil a mais recente versão 
do seu biturbina leve de múltipla 
missão H145, antes conhecido como 
EC145T2. A família nasceu em 1992 
com o BK117. Em 2001 a mesma plata-
forma recebeu enxertos do EC135, e em 
2014 ganhou um rotor de cauda Fenes-
tron. Foi basicamente um ajuste de con-
ceitos. O BK117 foi um projeto concebido 
pela alemã Messerschmitt-Bölkow-Blohm 
(MBB) e a japonesa Kawasaki. Com a in-
corporação da MBB dentro do chapéu da 
Eurocopter, esse helicóptero, ao longo de 
duas décadas, foi se tornando cada vez 
mais alinhado com o que era oferecido na 
casa, até chegar ao produto atual, agora 
dentro do catálogo da Airbus Helicopters. 
Portanto, nada de rotor de cauda conven-
cional e, sim, um típico carenado. E sendo 
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titude pressão de 13.000pés. Numa breve 
comparação, o H145 é um suv dos mais 
parrudos, feito não para ter uma grande ve-
locidade de cruzeiro (132nós), mas para ter 
grande performance na ascensão vertical, 
entregar força. Tanto é que a autonomia 
com os tanques de combustível padrão 
é de 03h38m, mas voando a uma veloci-
dade de 90nós. Na velocidade máxima de 
cruzeiro com tanques básicos, a autono-
mia chega a 2h45m mais 20 minutos de 
reserva. a unidade que veio ao Brasil é um 
dos protótipos da fábrica, portanto, não 
tinha um padrão de isolamento acústico 
interno mais refinado. Também não estava 
disponível o ar-condicionado. o modelo 
possui dois padrões de configuração de 
uso executivo. o stylance, que pode ter 

O interior Efficient concebido pela 
Mercedes-Benz é o topo de linha 
da gama das versões executivas. O 
painel Helionix usa muito da filosofia 
de engenharia da aviação comercial 
de asa fixa.  

53

de cinco a oito assentos, é o mais básico e 
tem diversas opções de arranjo de cabine. 
o efficient é a topo de linha, com desenho 
desenvolvido pela Mercedes-Benz e com 
a possibilidade de colocar de quatro a oito 
assentos, mas com arranjo de cabine fixo. 
o que chama muito a atenção é a suíte 
de aviônicos Helionix, de filosofia muito 
parecida com a usada nos jatos comer-
ciais da airbus com a exposição dos dados 
primários de voo concentrada numa única 
linha de visão. a mesma base de aviônicos 
é também encontrada no H225, H175 e 
H160, resultando numa comunabilidade 

primeiro modelo com a nova nomenclatura
              veio para uma série de demonstrações
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o que capacita usá-lo na maioria dos heli-
pontos brasileiros, em especial nos de São 
Paulo. Custando na versão básica de dez 
a 11 milhões de dólares (sendo pedido 
um a dois milhões de dólares a mais pelas 
configurações VIP) ele se posiciona entre o 
Bell 429 e o AgustaWestland AW169. Fran-
çois Arnauld, vice-presidente de market-
ing da Helibras, indicou que o H145 pode 
ser uma alternativa ao AS365 Dauphin 
ou EC155, modelos que ele admite ter o  
 de vendas em queda. O projeto do H145, 
mais moderno e eficiente, poderá atrair 
os clientes dos irmãos maiores. Entretanto, 
o perfil mais utilitário desse helicóptero é 
a grande cartada para os mercados para-
públicos, o militar e gás de óleo, pode não 
conquistar de imediato o cliente de uma 
aeronave executiva, mas se nos carros a 
onda de ter um SUV está em alta, quem 
sabe a mesma tendência não possa se 
repetir entre os helicópteros. g

que já é tradicional nos produtos Airbus. A 
suíte oferece algumas comodidades inter-
essantes, como o prático sistema de auxílio 
ao voo pairado. Na tela do painel aparece 
um círculo desenhado com a escala da 
bússola e dentro dela existem duas linhas 
cruzadas, uma mira central e uma bola 
que faz o papel do helicóptero. O pairado 
é feito quando a bola é colocada no cen-
tro da mira. Vai ajudar tremendamente 
em condições de baixa visibilidade. Com 
relação ao EC145C2, o pairado do H145 é 
mais estável por conta do Fenestron. No 
curto voo de apresentação deu para per-
ceber o baixo nível de vibração, que só 
apareceu um pouco durante as aproxi-
mações em velocidades entre 30 a 20nós, 
mas o mais interessante deverá ser perce-
bido do lado de fora. O H145, segundo a 
Airbus, é um dos modelos mais silenciosos 
do mercado, emparelhado com o MD902 
Explorer que tem sistema NOTAR. O H145 
tem cabine mais volumosa que o AS365 
Dauphin ou o EC155. O pé direito é maior, 
dando sensação de mais espaço. Externa-
mente ele é compacto, mede 13,63m de 
comprimento, pouco mais que um Esqui-
lo, que mede 12,94m. E o helicóptero tem 
peso máximo de decolagem de 3,65ton, 

Nesta página os dois modelos 
antecessores do H145, acima o 

EC145-C1 e abaixo o BK-117. A 
filosofia de produção alemã está 

mais alinhada aos conceitos gerais 
da Airbus Helicopters.  

Helibras
www.helibras.com.br
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Casaco longo double neoprene 
Vitor Zerbinato – R$ 1.425,00
Blusa soft Net Sleeveless
2nFloor – Preço sob consulta
Legging grafismos 
Coven – R$ 736,00
Sapato Verniz
Veleno – R$ 299,00

Foto: CaRmeN CamPoS
aSSiSteNteS de FotogRaFia: PedRo 

HeNRique PoNteS, SamueL Kim
PRodução: oFFiCeimSHoot

BeLeZa: PatRiCia môNaCo
modeLo: NiCoLi FuRSt (Way modeL)

diReção de aRte: VaNiLSoN 
CoimBRa
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Vestido em tafetá
Alfreda – R$ 2.618,00
Peep Toe 
Carrano  - Preço sob consulta
Brinco de esferas
Eleonora Hsiung – R$ 318,00
Anel de folha
Eleonora Hsiung – R$ 418,00
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Blazer com mangas de renda 
Zinco – R$ 436,00
Colar degradê de strass 
Pri Schiavinato – R$ 210,00
Saia lápis tricot estilo geométrico 
Coven – R$ 685,00
Sapato Verniz 
Veleno – R$ 299,00

59
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Tricot
Dudalina – R$ 349,90
Saia Jersey Lã Slim 
2ndfloor – Preço sob consulta
Bracelete Prata Preto de Cristais Amarelo 
Claudia Arbex – R$ 750,00 cada
Colar dourado com argolas grandes e 
flores 
Olha que linda – R$ 94,00

2ndfloor
www.2ndfloor.com.br

Alfreda Oficial
www.alfredaoficial.com.br

Carmen Campos
www.carmencampos.com

Carrano
www.carrano.com.br

Claudia Arbex
www.claudiaarbex.com.br

Coven
www.coven.com.br

Eleonorah Siung
www.eleonorahsiung.com.br

Dudalina
www.dudalina.com.br

Oksa
www.ocksa.com.br

Olha que linda
www.olhaquelinda.com.br

Pop Up Store
www.popupstore.com.br

Pri Assessórios
www.priacessorios.com.br

Valisére
www.valisere.com.br

Veleno
www.veleno.com.br

Vitor Zervinato
www. vitorzervinato.com.br

Zinco
www.zinco.com.br

ondeAChAR 
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O assunto polêmico se arrasta há 
décadas no meio aeronáutico. 
Atualmente o único avião de carreira 
que não usa ar comprimido pelos 
motores é o Boeing 787 (ao lado).   FUNDO 

Faz algum tempo que o fumo foi proi-
bido a bordo das aeronaves. Ques-
tão se segurança e de saúde. Vendo 
hoje não dá para entender como era 
permitido que cem ou duzentas pes-
soas pudessem viajar dentro de um 
cilindro de ar comprimido respiran-
do fumaça de cigarro durante horas. 
Tubos do sistema de ar condicionado 
das aeronaves tinham sua circun-
ferência interna reduzida por uma 
gosma preta que nada mais era que o 
resquício do charme feito de nicotina e 
alcatrão. imagine a que era submetido os 
pulmões dos tripulantes durante décadas 
de trabalho num ambiente desses. pois se 
já foram os tempos de fumantes passivos, 
esses trabalhadores ainda não se livraram 
de todos os males contidos nos voos. um 
dos problemas que agora começa a ga-
nhar importância é a contaminação por 
neurotoximas do organofostato. Nome 
complicado que foi o indício da razão da 
morte de richard Westgate, comandante 
da British airways e que faleceu em 2012, 

aos 43 anos. os legistas teriam constatado 
que havia um alto nível dessas toxinas no 
corpo do piloto. pouco pesquisando dá 
para saber que organofosfato é o nome 
geral para ésteres do ácido fosfórico. 
Muito prazer. alguns são base para a fa-
bricação de inseticidas, herbicidas e gases 
de ação nervosa. ou seja, tem piloto res-
pirando algo que é feito para o controle 
de pragas. Numa conferência feito pelo 
The global cabin air Quality executive 
este ano, mostrou que pelo menos 3% 
dos pilotos de aeronaves comerciais no 
mundo estão voando com uma degrada-
ção física e mental provocada pela expo-
sição leve e contínua dessas neurotoxinas 
que estão presentes no ar pressurizado 
das cabines. o assunto já é conhecido e 
discutido há pelo menos 60 anos, mas 
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só recentemente foi comprovado que a 
condição pode levar alguém à morte. E 
veja como esses elementos chegaram 
aos narizes dos tripulantes. Esses orga-
nofosfatos estão presentes no óleo lubri-
ficante das turbinas. Como a maioria dos 
jatos comerciais usam os próprios moto-
res como compressores para injetar o ar 
afim de pressurizar as cabines, daí é feita a 
contaminação. O único jato comercial em 
operação que não usa tal sistema para 
pressurização é o Boeing 787 que possui 
um compressor elétrico separado. Os pas-
sageiros, mesmo sendo o George Cloo-
ney fazendo o papel de um passageiros 
mega acumulador de milhas, muito pro-

vavelmente não terão problemas com as 
tais toxinas. Mas a possibilidade não dei-
xa de existir. O órgão regulamentador de 
aviação europeu, EASA, iniciou a pesquisa 
com duas entidades alemãs (uma escola 
de medicina e outra de pesquisas) para 
começar a coletar dados da qualidade do 
ar nas cabines das aeronaves e ver se da-
qui 20 meses como poderão resolver as 
questões de contaminação. Perguntamos 
para a TAM, que é a empresa com maior 
número de voos de longa distância no 
Brasil, se existe alguma pesquisa sobre o 
assunto por aqui. A companhia relatou 
que tem ciência do assunto, mas nunca 
foi registrado tal tipo de contaminação de 
qualquer de seus pilotos e que periodica-
mente, os tripulantes passam por exames 
clínicos e, se identificado, há uma investi-
gação pormenorizada. g

panorama1.indd   64 02/04/15   16:00



gastronomia

66 | mar • abr | 2015

Explosão    
dE    

GASTRONOMIA.indd   66 02/04/15   15:57

Explosão    
saborEs

TexTo e foTos: Marcio JuMpei

GASTRONOMIA.indd   67 02/04/15   15:57



64 | jan • fev | 2015

panorama

No bairro da Pompéia, berço do 
rock paulistano, foi aberto o Garoa 
Hamburgueria. O nome, e tudo dentro da 
lanchonete, é uma homenagem à capital 
paulista, terra da garoa (está certo que 
faz tempo que ela não dá mais as caras). 
Nas paredes, um grafite feito apenas com 
caneta e régua, mostra o perfil típico 
da cidade, um paliteiro de prédios. Os 
pedidos são feitos evocando nomes de 
bairros ou de alguma outra referência 
paulistana. Uma vantagem oferecida é o 
espaço para crianças, pouco comum nesse 
segmento apesar da evidente preferência 
dos pequenos por esse tipo de prato. No 
cardápio do Garoa o mais instigante é o 
SP Picante (R$ 27,90), recém-chegado na 
casa e lançado num festival gastronômico 
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cujo o tema foi hambúrguer. Pedido feito, 
a carne com 180gr veio ao ponto, com 
queijo brie, geleia de pimenta e agrião. 
A consistência do pão estava ótima, sem 
esfarelar. Tudo é servido em tigelinhas de 
metal e o sanduíche vem com batatas 
fritas fininhas e sequinhas. A maionese 
estava na medida para não lambuzar a 
combinação e nem passar por cima do 
brie e da geleia.

Garoa Hamburgueria
Rua Tavares Bastos, 779 - Pompéia - SP
Tel.: (11) 3297 1535
Abre de quarta a sábado das 18h00 às 
23h30 e aos domingos das 17h00 às 
22h30. Segundas e terças-feiras fechado.
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Desafiador. Este podia ser o nome do 
mega hambúrguer da cervejaria Les 3 
Brasseurs, que a casa chama de Hall of 
Fame (R$ 46,00). É uma torre composta de 
três hambúrgueres de picanha de 180gr 
que no lugar do pão leva duas generosas 
camadas de batata rosti. Ele é completado 
com bacon, molho cheddar, tomate e um 
ovo frito em cima. A carne podia ter vindo 
com uma pitada a mais de sal. Como a 
casa é uma cervejaria, escolhemos uma 
La Palette, uma tábua de degustação com 
quatro tipos de cervejas disponíveis (R$ 
21,00) servidas em mini copos de chopp 
de 250ml para saber qual líquido ia melhor 

com a guloseima. A que combinou com 
a opulência do sanduíche foi a Ambrée, 
mais encorpada, de cor avermelhada e 
com 6,7% de vol. Se adicionar mostarda 
no sanduíche, a Blanche (4,7% vol.), feita 
de trigo e cevada, faz melhor parceria 
por ter um sabor mais adocicado e ácido, 
quebrando o picante da mostarda.

Les 3 Brasseurs
Rua Jesuíno Arruda, 470 – Itaim Bibi – SP
Tel.: 911) 3167 4145
Aberto de Domingo a quinta das 12h00 às 
00h00
Sextas e sábados das 12h00 às 01h00
www.les3brasseurs.com.br
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Entre tantas casas que servem 
hambúrgueres de qualidade em São 
Paulo, a ZDeli ataca com o BlackBurger. 
Não se deixe levar pela foto, parece 
simples, mas é uma iguaria. A carne vem 
acompanhada de molho roti e o tchan da 
coisa está no tutano de boi. Essa maravilha 
dá um tempero especial. Pedimos o nosso 
ao ponto, e veio corretíssimo. O roti não é 
enjoativo e o pão estava firme, sem querer 
esfarelar. Custa R$ 29,00. Talvez alguns 
achem que um Joint, que vem com 
burguer, cheddar inglês, bacon feito na 
casa, tomate, cebola roxa, picles e alface, 
e que sai por R$ 27,00, tenha um melhor 
custo benefício. Mas convenhamos 
que o Black é incomum. Só não caia na 
besteira de pedir fritas (R$ 12,00). Elas 
vieram ensopadas de óleo. A casa tem 
pegada moderna, vive lotada e toca um 
som bacaninha. Fomos na unidade do 
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bairro de Pinheiros, que fica bem próxima 
da Av. Rebouças. Há outro ZDeli nos 
Jardins, menor, mas, da mesma forma, 
com hambúrgueres irresistivelmente 
atraentes.

ZDeli Sanduíches Shop
Rua Francisco Leitão, 16 – Pinheiros – SP
Tel. (11) 2305 2200
Aberto direto das 12h00 às 00h00
Sextas e sábados até 01h00

Rua Haddock Lobo, 1386 – Jardins - SP
Tel.: (11) 3083 0021
Aberto direto das 12h00 à 00h00
Sextas e sábados das 12h00 até 01h00
www.zdelisanduiches.com.br 
(em construção)
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Desde o aperitivo até a sobremesa, excelência em cada detalhe!
Excellence you can taste from appetizers to desserts!

Our services are available  
24 hours a day, 7 days a week.

Nossos serviços estão disponíveis  
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Marcia’s Catering Ltda.   Rua Haroldo Paranhos, 400  
São Paulo - 04357-060 – Brasil  Tel / Fax (55 11) 5035-0981 
Belo Horizonte  (55 31) 3496.0055  Brasília  (55 61) 3366-5263
atendimento@marciascatering.com.br
www.marciascatering.com.br
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esperar dele
O que
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/ Marcio JuMpei (deTalhes)
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Temos um amigo que, para ele, 
Mercedes é carro de velho. Marca 
de grandes sedãs quatro portas 
com uma boa dose de ostentação. 
Não adianta tantas vitórias na Fór-
mula 1 (verdade que o grande suc-
esso, como time, foi conseguido 
de 2014 para cá), enaltecendo uma 
esportividade de adolescente. ao citar 
o nome Mercedes normalmente lhe 
vem à cabeça um carro que um dia 
você vai ter para andar no banco de 
trás, com um motorista particular na 
frente. nem tente querer citar algum 
modelo aMG com uma cavalaria digna 
de carro de competição para refutar 
esse arquétipo. esse carro ele só terá 
depois de uma longeva carreira. sua 
barriga será mais protuberante que o 

desejado e seus cabelos terão pentea-
do, e cor, digamos, de velho, a não ser 
que ele seja o Thor Batista. só que nes-
sa teoria toda existe um problema. os 
compradores de Mercedes podem ir 
diminuindo pelo simples fato que eles 
morrerão um dia ou outro de velhice. 
É preciso uma renovação e para isso é 
necessário oferecer algo que pessoas 
mais novas tenham interesse. Tenta-
ram fazer isso lançando o classe a an-
tigo, estilo botinha. a propaganda dizia 
que era você de Mercedes. chegou a 
conquistar bem o público feminino. 
durante um tempo, no início dos anos 
2000, ele era um modelo no mercado 
de usados do tipo dinheiro em caixa. 
pouco parava nas lojas porque era um 
carro de mecânica confiável. Mas nun-
ca foi algo com a cara de um Mercedes 
que um jovem executivo desejasse. 
agora existe o novo classe a, bem 
mais alinhado ao que as outras marcas 
de luxo já oferecem. É um compacto 
com capô protuberante em versões 
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hatch e sedã. Ele tem um bom apelo 
esportivo e nunca será um veículo 
onde se coloque um chofer para tra-
balhar. Você vai dirigi-lo com prazer. 
Nos entregaram um A200 Turbo Urban, 
hatch, quatro portas, vermelho sangue 
e com motor quatro cilindros 1.6 que 
entrega 156cv a 5.300rpm e o torque 
máximo de 25,49kgf.m numa faixa de 
giros entre 1.250 e 4.000rpm. Ou seja, 
já às mais baixas rotações haverá uma 
disponibilidade de força que fará esse 
carro ser bem ágil. Entrando no A200 
a primeira sensação é de que o habi-
táculo é bem comedido. O teto sobre 
os bancos dianteiros e a linha superior 
das janelas é baixo e deixa tudo muito 
mais intimista. Você tem a certeza que 
está num carro esportivo, apesar de os 
bancos terem uma pegada mais para o 
conforto do que para a esportividade. 
O acabamento de tudo é um primor só. 
Surpresa é na parte de trás. Os passage-
iros podem ter pernas e cabeças como 
pessoas comuns. Há um bom espaço 

para as pernas de dois ocupantes. Um 
terceiro vai sofrer um pouco mais com 
o túnel central. O motorista não tem 
muita visão para trás, aliás, é bem res-
trita até pelos retrovisores laterais, que 
são bonitos, têm repetidores de seta 
de desenho instigante, mas mostram 
menos do que o ideal. Curioso que não 
tenha sensores de estacionamento ou 
câmeras de ré. O sensor pode ser in-
stalado na concessionária e custa, em 
média, R$ 1.500,00. No porta-malas 
vão 341l, o que não é mau num hatch 
compacto, mas o BMW118i comporta 
360l e o A3 Sportback 380l. O Mer-
cedes também é a mais curto entre 
seus concorrentes, possui 4,292m de 
comprimento. A BMW118i tem 4,32m 
de comprimento e o Audi A3 4,31m. 
O interior não é tão espartano e sério 
como no Audi A3 ou na BMW série 1. O 
painel tem mostradores com desenho 
mais divertido, e as saídas de ar têm lin-
has mais esportivas. Mas a ergonomia 
não está tão bem resolvida. Está certo 
que o comando do câmbio, satélite, 

Acima à esquerda o comando do 
câmbio. É preciso um certo convívio 
para se acostumar. Nas setas é LED 
para todos os lados. 
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atrás do volante, como o do pisca – e 
com atuação tão fácil quanto – livra o 
espaço do console central para outras 
coisas, como os porta-trecos que está 
lá. Mas leva um certo tempo para se 
livrar do cacoete de movimentar a mão 
em busca da alavanca no centro do 
console. A tecla do freio de estaciona-
mento, de comando elétrico, da versão 
usada nesta matéria está escondida no 
canto inferior do painel, abaixo da se-
letora de luzes do farol. A versão AMG 
tem a alavanca do câmbio no lugar 
tradicional e o freio está situado logo 
atrás dele. O comando de limpador 
do para-brisas e da vigia traseira tam-
bém não é tão intuitivo, e a seletora do 
modo de condução é uma pequena 
tecla na base do console. O rádio é 
ligado e desligado num botão. Para 
selecionar a estação o teclado é em 
outro lugar, e seletores de memória ou 
de personalização do som em outro. 
Ou seja, não são poucos os momentos 
em que você estará procurando o que 
fazer com as mãos, além de deixá-las 

no volante para virar para a direita ou 
esquerda. Claro que é uma questão de 
costume, não que vá macular a típica 
imagem de eficiência, mas algo nos diz 
que poderia ser melhor. Colocamos o 
A200 para andar na estrada com a ex-
pectativa de termos algo bem esper-
tinho na mão. E pode ser, sim, desde 
que você selecione o modo esportivo 
de condução. No modo eco, tivemos 
a nítida impressão que ficamos com 
aquela imagem de japonês de chapéu 
andando de Kombi. O carro prioriza ao 
máximo a economia de combustível. 
A subida de giros em nada é arrebata-
dora, funciona como um 1.6 comum, 
sem turbo. Na cidade, como isso é ba-
sicamente desnecessário, o A200 se 
comportou de forma digna. O câmbio 
automático de dupla embreagem faz 
com que as sete velocidades sejam 
passadas rapidamente para a mais alta 
possível, como se as engrenagens fos-
sem untadas em mel. Para economizar 
ainda mais, o carro dispõe de sistema 
start-stop. Já em modo esportivo, para 
a mesma velocidade, o motor basica-
mente retorna uma marcha e cresce 
cerca de 500rpm. O carro se torna in-
finitamente mais divertido. Se quiser 
mais, use o câmbio de modo manual. 
A aceleração de 0-100km/h no modo 
Eco foi de 10,05s. Com o modo espor-

Entre os hatches compactos premium 
o painel do A200 é o que possui 
desenho mais esportivo. Na base 
o console que troca a alavanca de 
câmbio por porta-trecos.
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Feito para conquistar novos
                      admiradores da marca da estrela

tivo ativado a marca desceu para 9,32s 
e usando o câmbio de forma manual 
foi possível fazer a medição em 9,41s. 
Todas as medições foram feitas com 
duas pessoas a bordo, cerca de 160kg 
de seres humanos, sem bagagem e 
tanque abaixo da metade. O consumo 
urbano se manteve em 8,9km/l, en-
quanto que na estrada, andando den-
tro dos limites legais, a média foi muito 
boa, de 14,49km/l. Fácil fazer etapas de 
500km com um único tanque. De um 
modo geral o BMW 118i tem um com-
portamento mais agressivo por conta 
da tração traseira. O Audi A3 Sportback 
também passou uma impressão ligeira-
mente mais esportiva que o A200 Tur-
bo Urban, que não engana ninguém 
mesmo tendo uma cara mais desco-

lada, uma vitalidade de colocar sorrisos 
em qualquer rosto de cútis de nenê. 
Ele ainda vai lhe entregar um espírito 
racional, eficiente, propositalmente 
bem Mercedes. Se quiser algo mais, há 
a possibilidade de migrar para o A250 
Turbo Sport (211cv), mas aí é sair do 
patamar de R$ 121.500,00 pedidos pelo 
A200 Turbo Urban (que responde por 
39% do mix de vendas dessa família) 
e chegar nos R$ 169.900,00 ou, quem 
sabe, chutar o balde e pedir ao vende-
dor um A45 AMG, que vai pedir a você 
R$ 259.900,00 para desfrutar os 360cv 
escondidos debaixo do capô. Este sim 
um modelo com a máxima essência 
do extrato de rejuvenescimento que a 
marca tanto deseja. g

Na tela as informações principais 
do sistema de entretenimento 

e informações do veiculo. É 
completo mas poderia ser mais 

fácil de se manipular. 
Mercedes-Benz

www.mercedes-benz.com.br

ondeAchAR 
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A principal feira mundial de helicóp-
teros, a HAI, aconteceu em Orlando 
(EUA) entre os dias 2 e 5 de março 
de 2015 e apesar de alguns sinais 
positivos – se passou dentro de um 
mercado estável – isso não significa 
tranquilidade. Você ainda pode ler 
marasmo onde estiver escrito esta-
bilidade. Os motivos básicos são a 
baixa no preço do petróleo, o que in-
fluencia o menor uso de helicópteros 
no mercado de gás e óleo, e as san-
ções governamentais impostas so-
bre os russos. Aqui no Brasil temos a 
economia estagnada desde o ano passa-
do. Esse mercado deve absorver de 4.750 
a 5.250 aeronaves de asas rotativas até 
2019. A previsão é que segmentos como 
o de instrução, parapúblico e turismo pos-
sam ter uma maior relevância nos próxi-
mos anos. O bom sinal vem dos Estados 
Unidos, que se mostra mais comprador. 
A Europa também parece ter retomado 
essa condição, apesar dos baixos níveis de 
compra dos russos. Os americanos, soma-

dos ao Canadá, respondem por 46% do 
mercado global de helicópteros, a Europa 
24%. Logo na abertura, no dia 3 de mar-
ço, a Airbus Helicopters apresentou o que 
seria a grande estrela da feira. O conceito 
antes chamado de X4 agora recebeu o 
nome definitivo, H160. A letra H é a nova 
nomenclatura para os produtos Airbus 
Helicopters e o 160 tem a ver com a sua 
velocidade de cruzeiro, 160nós. Quando 
surgiram as primeiras notícias sobre o X4, 
em 2012, o conceito era de uma aeronave 
que substituísse os longevos AS365 Dau-
phin e EC155. Mas ao longo desse tempo, 
o X4 evoluiu e migrou para uma categoria 
acima para combater o AgustaWestland 
AW139. O mais recente sinal de que o que 
seria apresentado era maior do que o es-
perado, foi a notícia de que a Airbus te-
ria abdicado do uso de turbinas PW207E 
como um das opções de motorização do 
novo produto. Houve até a hipótese de se 
usar a Pratt&Whitney PT6, mas a escolha 
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recaiu nas Turbomeca Arrano com potên-
cia entre 1.100 e 1.300shp. Os números 
da Airbus Helicopters lhe dão uma au-
tonomia de 222km com 12 passageiros 
a bordo. O peso máximo de decolagem 
é de 5.5 - 6 toneladas e o fabricante esti-
ma que vá ser de 15 a 20% mais eficiente 
em termos de consumo de combustível 
que o seu concorrente mais próximo. O 
AW139 é ligeiramente mais pesado, feito 
para  transportar até 15 passageiros. A 
estrutura básica do H160 é composta de 
fibra de carbono, a fuselagem será produ-
zida pela Daher. Outra coisa que chama a 
atenção é o conjunto de cinco pás do ro-
tor principal, com desenho parecido com 
tacos de hóquei e batizados de Blue Edge. 
O Fenestron também possui novidades 
como a sua inclinação lateral de 12º que 
vai garantir um certo nível de empuxo, 
algo parecido com o aplicado no Sikorsky 
Comanche. Ele está junto do estabilizador 
horizontal, biplano. Os aviônicos Heliônix 
serão inéditos, concebidos especifica-
mente para uso em helicópteros. Freios e 
sistemas de movimento do trem de pou-

so são totalmente elétricos. O primeiro 
voo está previsto para o final deste ano e 
a certificação prevista para 2018. Se quiser 
um, os pedidos de compra começarão a 
ser aceitos no ano que vem. A Airbus He-
licopters também mostrou o EC-175 con-
figurado para o mercado de óleo e gás. O 
modelo entrou em operação no Mar do 
Norte  em dezembro último e mantém 
uma média de 90% de disponibilidade. E 
se os franceses mostraram o que pode ser 
o concorrente direto do AW139, os ítalo-
-saxões da AgustaWestland contra-ataca-
ram uma nova versão AW139 com peso 
máximo de decolagem de sete toneladas, 
600kg a mais que a versão padrão. Os mo-
delos mais antigos poderão passar por 
atualizações para atingir a mesma con-
figuração. Assim, o modelo escapa um 
pouco da comparação com o novo Airbus 
H160, lançado na mesma feira, e começa 
a se equiparar com o EC175 ou, como 
queira, o agora nomeado como H175. A 
HAI 2015 também serviu para a Agusta-
Westland mostrar que o programa AW609 
segue em frente. Eles anunciaram que a 
Filadélfia terá a linha de montagem final 

Verdadeiramente de nova geração. 
O H160 reúne uma série de novas 

tecnologias, como o formato das pás 
do rotor principal (acima), aviônicos e 

engenharia de construção. 
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do tilt-rotor, que também contará com 
linhas de produção na Itália, Inglaterra e 
Polônia. A certificação está prevista para 
2017. Atualmente existem dois protótipos 
do AW609 voando e um terceiro está sen-
do finalizado. O projeto recebeu algumas 
modificações. O peso máximo de decola-
gem será de 18.000lb (8.165kg) garantido 
por melhorias nos motores, com isso fo-
ram feitos ajustes no conjunto de trem de 
pouso. O sistema de controle de voo foi 
otimizado e a cabine ganhou aviônicos 
Rockwell pro Line Fusion. Leves modifica-
ções aerodinâmicas reduziram o arrasto 
em cerca de 10%. Portas maiores foram 
desenhadas para melhorar o acesso ao 
interior. Tanques auxiliares externos, mon-
tados debaixo das asas, vão permitir um 

O AW609 está prestes a entrar no 
mercado depois de uma longa gestação. 
O AW139 agora pertence à classe 7 ton. 
E ao lado o novo painel para o Robinson 
R66, totalmente digital. 

alcance máximo de 2.038km (1.100nm). 
O AW609 será capaz de cumprir etapas 
de 1.482km com seis passageiros a bordo 
em cerca de três horas de voo. A Robin-
son equipou o seu R66 com painel digital 
e mostrou na Hai 2015. Agora o monotur-
bina tem opcionalmente uma aviônica 
Garmin G500H com a combinação de um 
Primary Flight Display e um Multifunction 
Display funcionando em conjunto com 
o piloto automático Genesys Aerosyste-
ms HeliSAS, feito especialmente para uso 
em helicópteros leves. No PFD da Garmin 
pode ser disponibilizado o HSVT Helicop-
ter Synthetic Vision and Terrain, cartas Je-
ppensen ou FliteCharts (Garmin) podem 
ser acessadas no MFD. O G500H pode tra-
balhar com um transponder GTX 33 (com 
ADS-B) e com o radar altímetro FreeFlight 
RA-4500. O R66 mesmo sem ser equipado 
com o painel G500H pode receber o siste-
ma Garmin GDL 69A XM de recepção de 
informações meteorológicas, e que tam-
bém pode ser usado como sistema de áu-
dio de entretenimento. O preço básico do 
G500H é de US$ 31.900,00 e do piloto au-
tomático é US$ 46.000,00. A Sikorsky mos-
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trou mais uma vez o S-97 Raider, proposta 
para substituir o Bell OH-58D Kiowa War-
rior como helicóptero armado de escolta. 
Ainda não voou, mas há previsão do uso 
da tecnologia que combinam rotores con-
trarrotativos com uma hélice de propulsão 
traseira em outros projetos, basicamente, 
de uso militar. Mas vale lembrar que o S-97 
é similar em tamanho ao S-76. Quem sabe 
então quais seriam as possibilidades de 
uma versão dessa aeronave proposta para 
pousar e decolar como um helicóptero e 
atingir velocidades de um asa fixa. A Si-
korsky também começou a divulgar suas 
pesquisas de um dispositivo que anularia 
as vibrações no helicóptero. Os primeiros 
testes foram feitos num UH-60 Blackhawk, 
que em voo reto nivelado demonstrava 
uma suavidade típica de um jato. Agora os 
testes vão ver se a coisa funciona em voos 
descendentes e ascendentes na vertical. 
No mundo mais palpável, o S-76D em ver-
são VIP recebeu a certificação da EASA, ór-
gão regulamentador da aviação na Euro-
pa, e o fabricante está cogitando desfazer 
da linha de produção dos modelos leves a 
pistão (antigo Schweizer). Não está valen-
do a pena ter tais produtos no seu catálo-
go. E a MD anunciou que vai redesenhar 
o MD902 Explorer. Talvez chamado de MD 
969, deverá ser apresentado até o final do 
ano e certificado até 2017. A motorização 
deverá ficar a cargo de uma nova versão 
da turbina Rolls-Royce 250-C47E. O anún-

Acima a nova versão GXP do Bell 407 
que teve o peso máximo de decolagem 
aumentado. O S-76D (abaixo) ganhou a 
certificação da versão VIP. Enquanto isso 
o S-97 Raider é a aposta da Sikorsky 
para o mercado militar.  
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cio da venda para a Air Methods de nada 
menos que 200 Bell 407GXP serviu para o 
fabricante mostrar a variante do modelo 
com peso máximo de decolagem aumen-
tado em 22,5kg. O 407GXP recebeu algu-
mas atualizações na turbina Rolls-Royce 
M250 e o tempo entre revisões da trans-
missão foi ampliado em 500h. A Bell, que 
nas últimas edições da HAI foi a sensação 
com a apresentação do 505 JetRanger X e 
do 525 Relentless, agora corre para desen-
volver seus produtos e certificá-los. O 505 
já tem dois exemplares voando, enquanto 
que o 525, o primeiro modelo comercial 
com controles de voo fly-by-wire, deve sair 
do chão em breve. Os dois esperam ser 
certificados em um ambiente de vendas 
mais favorável. g 
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ALA Aviation
Representante Extra Aircraft no Brasil

Denis Schwarzenbeck
Tel.: +55 19 99163 7415 | E-mail: denis@voeala.com

Facebook: www.facebook.com/voe.ala.1
Site: www.voeala.com 

Av. Sylvia da Silva Braga, 415 - Hangar 5
Jardim Santa Mônica | CEP: 13082-105 | Campinas | SP | Brasil

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

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

A VIDA COM UMA
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Projeto de

CASA NOVA
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CASA NOVA

Em uma única linha foram taxativos. 
A TAM não confirma as informações 
sobre a desativação do Museu TAM 
e nem a transferência do seu acervo. 
Ponto final. A associação dos fofo-
queiros de aeroporto já havia espa-
lhado que essa informação poderia 
ter cunho totalmente inverso. o 
boato é que o museu de são carlos, um 
dos melhores do mundo em termos de 
acervo e estrutura, poderia fechar, algo 
que seria um grande absurdo de pena. 
Mas dá para começar a juntar as peças 
para entender tal boato. o Museu TaM, 
hoje, é obra basicamente de uma pessoa, 
João amaro. foi ele e o irmão rolim, que 
idealizaram e fizeram o museu acontecer. 
foram eles, ou mais o João depois da 
morte do irmão em 2001, que reuniram 
uma equipe composta de gente que 
acreditava que o esforço para manter um 
museu daquele porte e qualidade valia a 
pena. É uma obra quixotesca até, pois do 
conceito, até abrir as portas, dá para cal-
cular algo como r$ 11 milhões de inves-
timento em 12 anos de muito trabalho. 
além disso o espaço onde está o museu 
é uma área de cerca de 100.000m2 (com 
20.000m2 de área construída) que foi 
repassada em uma espécie de comoda-
to por 30 anos pela TaM Linhas aéreas. 
pouco mais de um terço desse contrato 
já se passou e não se sabe se a empresa 
resultante da fusão da TaM com a LaN, 
a ser anunciada este ano, estará dispos-
ta a continuar cedendo o espaço futu-
ramente. Lá funciona um importante 
centro de manutenção da companhia 

e que muito provavelmente vai precisar 
de mais espaço no futuro. outro capítulo 
dessa história é a própria idade do João 
amaro, que completa 70 anos em 2015. 
É uma árdua tarefa para um homem só, 
com todo o respeito à equipe que ele 
coordena. então dá para entender tal bo-
ato. e há um outro lado. recentemente 
ressurgiu uma proposta nascida de uma 
conversa do próprio João amaro com o 
tenente-brigadeiro Juniti saito, na épo-
ca ainda comandante da aeronáutica. 
a ideia era fazer um museu no campo 
de Marte (sp). a faB possui um enorme 
terreno que fica bem ao lado do Hospital 
da aeronáutica. são 200.000m2 que têm 
uma parte usada como estacionamen-
to nos grandes eventos do anhembi e 
também abriga os carros alegóricos das 
escolas de samba que desfilam durante 
o carnaval. Na conversa entre os dois foi 
convocado o major-brigadeiro Damas-
ceno, atual comandante do iV comar, 
para coordenar o início dos trabalhos. a 
missão inicial é consolidar uma organi-
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panorama

O ten-brigadeiro Damasceno 
tem coordenado as ações 
para a criação e implantação 
do novo museu paulistano. O 
principal acervo viria do Museu 
TAM de São Carlos.    
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zação social sem fins lucrativos como o 
caminho mais indicado para ser o alicer-
ce dessa empreitada. Por enquanto estão 
trabalhando cerca de oito pessoas para 
costurar os estatutos dessa organização, 
mas estima-se que no futuro ela possa 
ter algo como 30 conselheiros. Essa or-
ganização tem até nome, Somaer – So-
ciedade dos Melhores Amigos da Aero-
náutica e iria agregar civis e militares de 
outras Forças. A Aeronáutica em si não 
teria participação efetiva dentro dela. O 
Somaer iria tocar o museu, que ainda não 
tem nome. A pretensão é levantar uma 

construção com pelo menos 42.000m2 e 
nela abrigar não só o acervo do Museu 
TAM, como alguma coisa do Musal do Rio 
de Janeiro e também o resto do acervo 
da Fundação Santos-Dumont que está 
parte alocada no Parque de Manutenção, 
no próprio Campo de Marte (dá para ver 
um T-6 nas cores da Fumaça e, coitado, 
um Muniz M-7 meio que já torto, no pá-
tio desse aeroporto), e outra parte, algo 
como 8.000 peças históricas, guardada e 
sendo catalogada no IV Comar. O novo 
museu teria ligação direta com a estrutu-
ra do aeroporto e está previsto um gran-
de pátio ocupando outros 40.000m2. 
Com isso o lugar teria toda uma estrutura 
para convenções e poderia abrigar gran-
des eventos, como a Labace. O projeto 

também daria uma esperança contra as 
recentes notícias de que a Prefeitura de 
São Paulo estaria cogitando a desativa-
ção de boa parte Campo de Marte, elimi-
nando a aviação de asa fixa e permitindo 
só a de helicópteros. O prefeito Fernando 
Haddad ainda não recebeu nenhuma co-
mitiva da FAB ou das lideranças da futura 
organização. O major-brigadeiro Damas-
ceno nos contou que estão esperando 
que os trabalhos de projeto, a resolução 
sobre a cessão do terreno, a finalização 
da constituição da organização social e 
as propostas de aporte financeiros este-
jam prontos para poderem falar com a 
prefeitura. E claro, na esperança de que 

o poder público entenda a importância 
desse museu para a cidade. Vão ter que 
trabalhar depressa pois o atual prefeito 
tem mais dois anos de mandato e o pró-
prio major-brigadeiro Damasceno tem só 
mais um ano de comando no IV Comar, 
apesar de ser esse o menor dos obstá-
culos, já que ideia foi também comprada 
pelo atual Comandante da Aeronáutica, 
o tenente-brigadeiro Nivaldo Rossato. 
De qualquer forma o projeto é de que os 
portões desse museu abram daqui a três 
ou quatro anos. g
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Conforto e Desempenho em Altos Níveis

                                                          De  tamanho  avantajado  e  design
                                                          elegante, o Agnus foi projetado para
                                                          clientes  exigentes  que  gostam  de
                                                          de  voar confortavelmente, mas não
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  Voe um Agnus e descubra por si mesmo o prazer de voar’’.
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Alcance: 1.150km’’
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Olhe para cima e levante as mãOs, 
                  vai cOmeçar um grande espetáculO
O horizonte é impressionantemente 
reto, linear. A linha de fogo do 
nascer do sol ainda está se formando 
e já tem um motor sendo aquecido. 
O compasso do Lycoming soa 
redondo, virou o galo da vez para 
dizer que está na hora de trabalhar. 
Ritmo de vida puxado levam esses 
aviadores agrícolas. É preciso acordar de 
madrugada todos os dias. A aplicação de 
produtos tem que respeitar a natureza. 
Nada de muito calor. A chuva lava o que 
foi aspergido, e o vento atrapalha. Resta, 
então, usar as primeiras horas do dia 
quando toda atmosfera é mais mansa. 
Portanto, preguiça de sair da cama não 
combina. A base de operações está no 
meio das plantações de soja, milho e 
cana. Rio Verde (GO) é conhecida pela 
política local com que prioriza a 
multicultura. Nada de ver somente a 
plantação disso ou daquilo. O potencial 
para o uso da pulverização feita por 
aviões trouxe uma família de gaúchos de 
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Santa Maria para essa região de Goiás. 
Ruy Textor subiu o Brasil em 1997. Pouco 
depois subiu seu filho mais velho, André, 
e em 2009 o mais novo, Tiago. Há duas 
outras irmãs, mas que não voam. Uma 
delas trabalha na parte administrativa da 
empresa e outra estuda medicina. Eles já 
vinham de uma tradição aeronáutica da 
época do patriarca da família. Jayme Ruy 
Textor, que ainda vive no sul, tem até 
hoje uma oficina de manutenção perto 
de Santa Maria (RS). A Aerotex Aviação 
Agrícola possui uma frota de 13 aviões, a 
maioria Cessna 188, mas tem também 
Airtractor 502 e Thrush 510G, estes 
últimos turboélices e com maior 
capacidade de carga, indicados para as 
plantações de maior extensão. No total, 
cerca de 20 pessoas, sendo 12 pilotos, 
estão envolvidas no cotidiano da 
pulverização durante quase 7 meses de 
duração da safra. O diferente acontece 
justamente no período da entressafra. Os 

Textor partem para outra atividade. 
Saem as passagens baixas sobre as 
plantações, as curvas fechadas feitas 
para não perder a linha de aspersão, e 
entram as tardes virando avião. Em 2009, 
com chegada ao campo do filho mais 
novo, Tiago, que acabara de sair da 
Academia da Força Aérea, a semente de 
formar uma equipe de demonstrações 
aéreas começou a germinar. O Ruy já 
fazia acrobacia, tinha um RV-6 e se 
apresentava esporadicamente em 
alguns eventos. O irmão André 
participava de campeonatos de 
acrobacia e o Tiago carregava a bagagem 
do voo de formatura, aprendido na 
disciplina militar. A experiência de um 
ajudaria na do outro. Viraram uma 
espécie de Família Lima, só que melhor, 
que voa. Não deixe nenhuma Sandy 
saber disso. Em 2010 resolveram colocar 

Vida no campo começa bem 
cedo, até para quem é da 
aviação. O expediente puxado 
está atrelado as melhores 
condições meteorológicas. 
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o projeto para andar, ou melhor voar. 
Nasceu a Esquadrilha Textor. Além do 
fato de ser uma equipe formada por três 
integrantes de uma mesma família, o 
que chama a atenção é a diferença dos 
equipamentos. São três aviões diferentes, 
um The Cozy Mk III com motor Lycoming 
IO-360 de 160hp, um Pitts S2TX, um S2B 
bem mexido e um Slick 540, ambos com 
motorização Lycoming AEIO-540, com 
escapes 6 em1 que entregam 320hp e 
345hp, respectivamente. O The Cozy Mk 
III é um canard monomotor estilo Burt 
Rutan, projetado por Nat Puffer. Este 
experimental não é um avião acrobático 
propriamente dito, mas chama a atenção 
pelas suas formas inusitadas. Consegue 
até fazer looping e tunô, mas não queira 
que ele mantenha um voo de dorso ou 
na faca. Os outros dois já são totalmente 
acrobáticos, mas com as evidentes 
diferenças de performance, mais alta no 
Slick 540, além de um ser biplano e o 
outro não. Em comum a pintura amarela, 
influência do que é usado na frota 
agrícola. Para os conhecedores, a 

apresentação é atraente pela 
combinação e por todas as dificuldades 
em fazer manobras e voo em ala com 
aeronaves de performances tão díspares. 
Há toda uma administração para conciliar 
as manobras. Cada uma das aeronaves 
dissipa energia de forma diferente, o que 
complica o voo em conjunto. Para quem 
não entende, os diferentes desenhos já 
servem para chamar a atenção. A escolha 
foi mais por consequência do que um 
planejamento inicial. O Cozy já estava na 
casa, o Pitts foi comprado em 2010 e o 
Slick foi arrematado em 2014 na África do 
Sul, depois que o RV-6 do Ruy foi 
vendido. A Esquadrilha Textor voa 
durante a entressafra, que vai de maio a 
setembro. Vão se apresentando em 

O lado B da família que 
vive da aviação agrícola. A 
acrobacia é paixão que vira 
modo de vida na entressafra.
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eventos aeronáuticos, aniversários de 
cidades ou qualquer outro acontecimento 
em que são chamados. Na média são de 
dez a 12 shows por ano, na maioria das 
vezes nas regiões sudeste e centro-norte. 
Trasladar essa turma toda custa dinheiro. 
Eles têm parceiros que bancam uma parte 
da vida da esquadrilha. São cinco empresas, 
a Whirl Wind Aviation, a AG-NAV GPS 
Precision Navigation, a Microbell 
Equipamentos Aeroagrícolas, a Remar 
Oficina de Manutenção de Hélices e a 
Electroair Eletronic Ignitions Systems. Com 
a maior parte eles conseguem 
equipamentos ou serviços que serão 
usados também na frota da aviação 
agrícola. Dá para ver que fazem a coisa por 
pura paixão. Por enquanto a aviação 
agrícola banca a vida desse povo. O Brasil 

ainda está muito longe do cenário 
americano, onde os pilotos de shows 
aéreos são patrocinados e ganham a vida 
da mesma forma que um piloto de stock 
car ganha aqui. Lá eles têm uma agenda de 
apresentações bem mais extensa. O 
ambiente no Brasil ainda não é tão 
profissional, não há essa cultura. Entretanto, 
o trabalho que a Esquadrilha Textor faz é 
bem estruturado. Há uma empresa com 
CNPJ e tudo. A proficiência tem sido 
buscada em cursos. O André, que 
normalmente participa dos treinos 
organizados pela CBA – Comitê Brasileiro 
de Acrobacias e Competições Aéreas – ano 
passado se juntou a outros dois pilotos de 
acrobacia, Francis Barros e Bruno 
Bernandes, e os três trouxeram o russo 
Sergei Boriak, um dos melhores pilotos de 
acrobacia do mundo, para ministrar um 
curso. Em 2015 devem trazer outro. Fora 
isso, durante a temporada de apresentações, 
eles treinam em Rio Verde. Eles têm um 
olheiro, uma espécie de treinador. O Vadico 
é conhecido no meio pelas suas locuções 
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de shows aéreos, conhece bem o que 
agrada e o que não agrada num evento 
assim. Vizinho, ele os acompanha em 
todas as apresentações, e nos treinos 
passa as dicas do que pode ser feito, o 
que pode ser melhorado. Eles também 
usam do olhar de outro colaborador, o 
Plínio Lins, que produz vídeos 
promocionais para o grupo. Na equipe 
também tem dois mecânicos. Gilson 
Pacheco e Clodoaldo Guimarães atuam 
como anjos da guarda da Textor. Tudo 
nos conformes e trabalhando num 
ambiente que nem sequer dá alguma 
vantagem oficial para a esquadrilha 
existir. Não há isenção de taxas e 
tampouco uma abertura, um sinal da 
Anac, que é o órgão regulamentador das 
atividades aeronáuticas, em estudar uma 
maneira de desburocratizar ou, quem 
sabe, facilitar uma captação de verba 
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O show com três tipos diferentes 
de aeronaves é único no Brasil. 
O diferencial soma ao fato dos 
integrantes da esquadrilha serem 
da mesma família.  

para essa atividade, que bem podia ser 
algo em benefício da cultura aeronáutica 
desse país. Quando eles têm alguma 
apresentação, é feita a devida 
comunicação com o Decea para o voo 
em formatura. Tudo é realizado de 
acordo com os pré-requisitos para 
qualquer voo de acrobacia, só que 
voando em três. Os pilotos precisam ter a 
habilitação necessária, obedecer os 

limites da área determinada para a 
apresentação. Rotina normal. Na hora do 
show basta esperar a partida dos 
motores. Foi interessante ter um rádio a 
mão para ouvir a comunicação entre os 
integrantes. A fala de um com o outro é 
bem sistemática. Não há improvisos, não 
há discursos fora de algum padrão 
aeronáutico. Os três alinham na pista 
com o Cozy, comandado pelo Ruy que 
fica na liderança, o André no Slick 540 e o 
Tiago no Pitts S2. O canard, por ter menor 
performance, segue na frente. No céu 
eles mostram como estão afinados. O 
voo é linear, sem grandes variações de 
atitudes entre cada um dos elementos 
desse show. No topo de uma puxada, os 
alas fazem uma reversão. Numa 
passagem baixa o Cozy segue com o 
dois alas voando na ala e na faca. Em 
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outra, o Pitts e o Cozy estão numa 
formação em espelho enquanto o Slick 
540 faz uma sequência de tunôs em 
torno deles. Ganhando altitude, há o 
parafuso chato invertido de um, 
acompanhado por outro circundando a 
manobra em espiral. E tem o looping 
feito em espelho, coisa bem complicada 
de ser realizada quando não se tem duas 
aeronaves de mesma performance. 
Quem sabe no futuro a equipe tenha 
três modelos iguais, se bem que isso 
tiraria um pouco da graça da 
apresentação. Se existem as divergências 
de performance, eles fizeram um 
esquema de apresentação que faz com 
que o público sempre tenha um avião na 
sua frente fazendo alguma manobra 
enquanto que os outros recuperam 
altitude e se preparam para uma nova 
sequência. E eles sabem que antes de 
tudo, tirando a busca de perfeição das 
manobras, o que eles propiciam é um 
bom espetáculo ao público. E desse 
show vale a pena comprar o ingresso. g

Com muito treino, as apresentações 
tem mostrado manobras com alto 
grau de precisão. Garantia de boa 
diversão. 

Esquadrilha Textor
www.facebook.com/textorairshow

Tel.: (64) 9983 2477 / 9987 4252

ondeaChar 
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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

Na fotografia, a oportunidade pode fazer uma grande foto, não im-
porta o equipamento. Pode ser um mísero celular, a imagem se torna 
válida pela mensagem contida. Isso não quer dizer que os equipamen-
tos profissionais, caros e muitas vezes grandes e pesados estarão em 
extinção. Em favor desses, ainda reinam a qualidade de imagem, que até para 
o menos entendedor, vai aparentar como algo superior, não se sabe como, mas 
que será, será. A Nikon lançou a D7200 ( R$ 6.990,00 com uma lente 18-140mm), 
colocada quase que de imediato no catálogo da Portssar. Esse modelo que está 
dentro da categoria de equipamentos profissionais avançados, ganhou sobre a 
antecessora D7100 um aperfeiçoamento no sistema de auto-focus (com leitura 
em 51 pontos de foco) com baixa luminosidade, capta vídeos em modo 60p, 
possui conecção wi-fi e um ganho de 15% na durabilidade da bateria. Ela agora 
consegue expandir a sensibilidade até incríveis ISO 102.400, o que significa que 
você vai conseguir fotografar facilmente algo iluminado por uma vela. Recur-
sos, claro que, nas mãos de alguém experiente vai fazer a diferença.  g
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Crescer um negócio internacional requer confiabilidade e máximo desempenho. 

E é justamente isso que o Gulfstream G450™ oferece. Esta aeronave faz parte da 

plataforma de melhor desempenho na aviação executiva e consistentemente obtém 

classificação acima de 99% no índice de confiabilidade da NBAA. Dependa de fatos, 

não suposições. Voe em um G450.

Para mais informações, visite gulfstream.com.

VELOCIDADE MÁX: MACH 0,88
ALCANCE MÁX: 4.350 NM

ALTITUDE MÁX: 45.000 PÉS

IDERANÇA COMPROVADAL

O alcance e o tempo de voo se baseiam no alcance teórico NBAA IFR em Mach 0.80 com oito passageiros. O alcance real será afetado 
por controle de tráfego aéro, condições meteorológicas, velocidade de operação, opções de equipamentos e outros fatores. 
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