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Em quinze minutos fiquei sabendo da vida de uma pessoa. Sonho de um bom sequestrador. Ela não contou diretamente para mim, mas 
disse tudo o que eu precisava saber. Nesse tempo a moça que estava ao meu lado dissertou sobre como a filha é elétrica, que na noite 
passada ela só havia conseguido dormir perto da meia-noite e que já babava no sofá quando a menina tentou acordá-la com um bastão 
qualquer dizendo que era a fada madrinha. Fiquei sabendo que o primo dela podia usar em São Paulo o plano de saúde da cidade dele 
(um dia te conto onde é), que o carro tinha dado um problema e, olhe só, que ela falou para a mãe que o irmão João tinha que ver um em-
prego novo. Essa pessoa não me conhece, mas eu a conheço bem. Ela falava ao celular no ônibus, transporte público, sentada no banco 
ao lado do meu. Sempre achei que o telefone móvel seria ótimo para termos o acesso rápido para resolver os assuntos necessários. O que 
se ouve em público, no entanto, são os recitais das mais desnecessárias informações e assuntos. Acho que um dia vou visitar essa moça. g

Marcio Jumpei - Editor Chefe
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Airbus Widebody Family

Mais de 100 
motivos que 
explicam o 
seu sucesso 
comercial
Grande favorito dos passageiros, o A330 continua sendo 
o avião preferido por mais de 100 companhias aéreas do 
mundo todo, que continuam se benefi ciando de seus 
custos operacionais inigualáveis e comprovadamente baixos. 
Para 30 minutos ou até 15 horas de voo, o A330 é a opção 
mais efi ciente na categoria de 250 a 300 assentos, como 
também uma das aeronaves mais confi áveis, com uma 
confi abilidade operacional de 99,4%. No A330, os passageiros 
podem usufruir de um maior espaço individual, até mesmo 
na classe econômica, com uma largura padrão de assento 
de 18 polegadas.

Airbus Widebody Family.* Nossos números o convencerão.
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No alto, o novo conjunto de 
hélices com pás mais largas para 

adiministrar o maior torque e 
potência. Ao lado a tomada para 

as máscaras de oxigênio. 

Crianças, não tentem fazer isso em 
casa. Mas, por curiosidade, queira 
contestar o Sérgio Benevides, da 
Plane Aviation, sobre qual seria a 
real vantagem de se ter um Cirrus 
turbo no Brasil, país sem altas 
cordilheiras a serem ultrapassadas, 
diferente do que acontece nos 
Estados Unidos. Ele, que é um 
excelente vendedor, talvez um 
dos mais convincentes do mercado 
junto com o Deco Maffini, vai puxar 
um banquinho para você sentar. Você 
vai precisar porque, se deixar, ele vai 
passar a tarde inteira mostrando por A 
mais B quais as virtudes do seu novo 
produto oferecido no Brasil e ainda 
com o pacote Grand, especialmente 
confeccionado para o mercado local. 
Mas ele, como um bom vendedor, lhe 

convence nos primeiros minutos, numa 
pequena frase. Ele lembra a conclusão 
que um cliente teve ao comparar o 
Cirrus SR22 aspirado com a versão 
turbo, que na tabela de preço atual é 
oferecido com uma diferença de US$ 
90 mil. O cliente levantou que fora 
o investimento em si, a vantagem é 
ter um avião que, quando necessário, 
possa passar por cima de zonas de 
turbulências, o que não seria possível 
com um avião aspirado. A diferença se 
paga aí. Portanto, se tiver US$ 987.400,00 
na mão, ou US$ 944.100,00, valor para 
as primeiras cinco unidades, o seu avião 
pode ser um Cirrus SR22T Grand. Esse, 
atualmente, é um dos menores valores 
de investimento num avião certificado 
0km de quatro lugares, movido a pistão, 
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piloto voltar-se para outros afazeres. 
Depois de atingir o nível de cruzeiro 
desejado, bata reduzir a potência e 
o indicador do fluxo de combustível 
vai mostrar até onde o piloto terá que 
movimentar a manete. No sentido 
contrário, para fazer uma descida, 
também não há muitos cálculos a 
serem feitos. Não são realizados ajustes 
para prevenir o excesso de refrigeração 
do motor. Esse Cirrus faz o cálculo 
sozinho, adequando a temperatura aos 
parâmetros pretendidos. Nos manuais 
da Cirrus, o SR22T com 85% de potência 
terá gasto se for direto ao nível de 25 
mil pés, cerca de 15,1 galões. O alcance 
estimado será de 812nm levando em 
conta a reserva para 45 minutos de voo 
em espera. A grande vantagem é ele 

com motorização turboalimentada. E cá 
estamos com dois a bordo, algo como 
165kg, 78 galões de combustível nos 
tanques com capacidade para 92 galões, 
na cabeira 18 da pista de Jundiaí (SP). 
Com uma temperatura de 24ºC, típica 
de uma tarde de outono, é esperada 
uma corrida curta para a decolagem. 
Manete é colocada toda à frente para 
fazer trabalhar os 315hp do Continental 
TSIO-550K biturbo, com tempo entre 
as revisões gerais de 2.400h para 
quem voa acima de 40h/mês e 2.200h 
para aqueles que voam menos que 
essa média. Tirando o avião do chão 
começam a ser mostradas as diferenças 
desse modelo. Da decolagem até o 
final da subida, a manete de potência 
é sempre deixada totalmente à frente. 
Não há ajustes, o que faz a atenção do 

Ensaio1.indd   11 22/05/15   16:50



ensaio em voo

12 | mai • jun | 2015

A nova versão do Cirrus SR22 tem 
painel totalmente digital, incluindo os 

instromentos de reserva, antes analógicos. 
A série Grand vem com vários detalhes 

que a diferencia das outras. A nova 
pintura faz parte do pacote 

sempre ter 85% de potência disponível. 
Um Cirrus SR22 aspirado com boa 
vontade vai manter 65% de potência 
até os 12.000pés. Nesta situação, é claro, 
ele será mais econômico, terá gasto 4,4 
galões até chegar a 12.000pés. O alcance 
será de 912nm ante 770nm do turbo, 
que gastou 6,5 galões para chegar aos 
12.000pés. Mas a velocidade neste nível 
no turbo será de 187nós e no aspirado, 
de 178nós. As vantagens do turbo 
seguem na proporção em que sobe 
o nível de voo. Aos 14 mil pés o SR22 
aspirado vai sustentar cerca de 55% de 
potência, enquanto o turbo vai manter 
os 85%. Está certo que o alcance do 
aspirado, nesse ritmo, será de 1.170nm, 

mas ele estará voando a 169nós. O 
turboalimentado terá um alcance de 
777nm, mas estará voando a 191nós e 
depois disso há a possibilidade de subir 
aos 25 mil pés e enfrentar melhor as 
zonas de turbulência. Em subida é clara 
a diferença de performance dos SR22 
aspirado e turbo. Se no novo produto 
é possível atingir os 25 mil pés em cerca 
de 25 minutos, mantendo a velocidade 
de 120nós, com a versão aspirada (que 
só chega aos 17.500pés) o teto máximo 
é atingido em 24 minutos, sendo que a 
velocidade vai decrescendo de 101 para 
91 nós e a razão de subida de 1.398pés/
min para 357pés/min. O SR22T Grand 
chega no teto de serviço máximo do 
SR22 aspirado cerca de seis minutos 
antes. O SR22T Grand vem com sistema 
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A opção dA turboAlimentAção está 
     de voltA pArA você pAssAr por cimA de tudo

um sedã esportivo, algo como uma 
BMW 335i. A mordida dos ailerons é bem 
precisa. Esse avião também vem com um 
bocado de sistemas contra medidas de 
burros. Ele alerta se você fizer curvas com 
ângulo de mais de 45º. Já faz um certo 
tempo que os Cirrus vêm equipados 
com o tal do botão azul, que em caso 

de oxigênio por cânula e máscara 
para todos os ocupantes. A primeira 
opção é sugerida até os 18 mil pés, 
a máscara para níveis mais altos. 
Com um reservatório de 2.000lbs de 
oxigênio no bagageiro, com cinco 
pessoas a bordo, voando a 25 mil pés, 
dá para estimar uma autonomia de 
cerca de 4 horas. Com dois a bordo 
a autonomia de oxigênio chega a 30 
horas. O Cirrus SR22T Grand manteve 
as mesmas reações de comando 
tanto em grandes altitudes como 
em baixas. Se fosse um carro seria 

de emergência estabiliza a aeronave. Se 
você colocar o avião em um ângulo de 
ataque muito absurdo, ele vai corrigir 
para evitar um estol indesejado. E existe 
um sistema contra casos de hipóxia. 
De tempos em tempos, por meio de 
avisos no painel e sonoros que você 
tem que ficar desligando, é verificado 
se a pessoa em comando não perdeu 
a consciência. Não ocorrendo uma 
reação do humano, o piloto automático 
começa uma descendente até um nível 
com oxigenação suficiente e mantém a 
aeronave lá. Bem esperto esse Cirrus. Fora 
isso, dentro do pacote que está sendo 
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Cirrus SR22T Grand

Fabricante: Cirrus Aircraft
Motorização: 1 Continental TSIO-550-K  
de 315hp
Capacidade: 1 piloto + 4 passageiros
Envergadura: 11,68m
Comprimento: 7,92m
Velocidade de máx. cruzeiro: 213nós 
Teto operacional: 25.000pés
Razão de subida: 1.203pés/min
Distância de decolagem: 462m

Onde achar:
Plane Aviation
Tel.: (11) 4582 6144
www.planeaviation.com.br

 FICHA 
   TéCNICA

Na parte inferior do capô 
estão as duas entradas de 
ar que alimentam o sistema 
de turbo.

trazido no Brasil, há o transponder 
ADS-B que informa a matrícula da sua 
aeronave e de outras ao seu redor. O 
sistema de freios é novo e os pneus 
são sem câmara. Outro equipamento 
interessante é o Global Connect que 
permite ligações de telefone via satélite 
e o recebimento, mesmo no Brasil, de 
mensagens meteorológicas em voo. O 
SR22T Grand tem esquema de pintura 
exclusiva com 13 combinações de cores 
em bases chumbo e branca, o interior 
tem cinco padrões de cores e vem 
com detalhes bordados denominando 
a versão. O Grand também é visto 
em outros pontos, como as soleiras. 
O SR22T Grand não tem mais 
instrumentos de reserva analógicos. 
Tudo agora é digital. Para os ocupantes 
o sistema de som toca música em dois 
canais separados. Há duas tomadas 
USB no console. Para uma pessoa que 

costuma, por exemplo, fazer etapas 
entre São Paulo e Salvador, ou mesmo 
do oeste do Mato Grosso para a região 
litorânea, voar mais alto com o SR22T 
Grand significa poder usar correntes 
de vento a seu favor, além do fato de 
poder administrar melhor a passagem 
por áreas com muitas formações de 
nuvens e, consequentemente, mau 
tempo ou turbulência. Certamente vai 
ter um custo maior de investimento 
e operação, mas a grande questão é 
saber o preço que se paga por ficar 
restrito em um lugar, já que não é 
possível atravessar uma área com uma 
aeronave aspirada. g
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Os segredOs envOltOs nOs mOrrOs de 
  IbItIpOca mOstram que requInte é O seu pOvO

Turismo de luxo além do lençol com 
oitocentos fios de algodão egípcio. Ao 
lado do Parque Estadual de Ibitipoca 
(MG), a Fazenda do Engenho virou 
uma questão pessoal, ou melhor, no 
plural, uma questão de um coletivo. 
As terras foram arrematadas em 1981 
e desde aquela época foi criado um 
programa de abandono do cultivo e 
da pecuária para alimentar a regener-
ação da mata original. Pé de café e boi 
deram lugar ao mato. Uma vontade pessoal 
do proprietário. Para ele que, desculpem o 
trocadilho, prefere ficar na moita, o sentido 
da sua grana podia ser diferente, muito 
além de possibilitar a aquisição de carros 

ou barcos caros. Ele escolheu colecionar 
morros. O destino dessas terras no entorno 
do parque seria mais nobre e envolveria 
questões sociais. Em 2009 surgiu a Pousada 
do Reserva do Ibitipoca, um dos vetores 
para um programa de sustentabilidade. 
Além da preservação ambiental e cultural, 
o hotel, por meio do turismo qualificado, 
serviria para dar sustento financeiro a todo 
um sonho que, no final das contas, nada 
mais é que a garantia da felicidade. É fato 
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Aqui é reduto mineiro com a 
mesa farta e estilo fazenda 
chique. Esculturas do Cow Parede 
são brincadeiras que interferem 
na paisagem. 

que os vilarejos ao redor, e mesmo a maior 
cidade vizinha, Lima Duarte, assim como 
boa parte do Brasil, são carentes de infraes-
trutura, seja ela de saúde, saneamento ou 
educação. Para mudar esse cenário, uma 
dose de teimosia e alguns toques de co-
laboração. Tudo debaixo do chapéu da 
sustentabilidade. Maiara Fagundes, uma 
das assistentes do Spa montado no hotel, 
aprende diariamente os macetes da mas-
soterapia. Ela faz parte de uma equipe 
de aprendizes que vê na rotina do hotel 
uma forma de se qualificar. Ela é filha do 
Reginaldo Fagundes, que trabalha na ze-

nos quartos e serviços. A estrutura do lugar 
foi pensada levando em conta o melhor 
equilíbrio entre os aspectos financeiros e 
a menor agressão ao entorno. Não caberia 
ter uma grande quantidade de apartamen-
tos e, consequentemente, um fluxo grande 
de pessoas e gerar algum desgaste exces-
sivo de trilhas ou de alto consumo de água 
ou energia. Poucos quartos custam mais 
caro, mas o manejo fica mais prático. A 
sede não é original. Havia uma datada de 
1715, pequena, que foi reformada e incre-
mentada de uma segunda estrutura em 
2008. Dentro são oito apartamentos, mais 
salões de convivência e uma enorme coz-
inha de arquitetura curiosamente baseada 
na animação Ratatouille. Há também out-
ros quartos disponíveis. Três em um im-

ladoria do Reserva do Ibitipoca. Junior dos 
Reis, guia que deseja um dia ser piloto, vai 
passar alguns meses nos Estados Unidos 
abraçando a oportunidade de aprender 
inglês. O Reserva do Ibitipoca quer atrair 
o turista estrangeiro, que faz visita com 
moeda forte, portanto, precisa de gente 
que se comunique direito. A ida dele pode 
incentivar os outros a aprenderem outras 
línguas. Brittany Berger veio de Nova Jer-
sey para estudar português, foi ficando, e 
se tornou gerente. É ela que nos recebe 
junto à chef Marly de Fátima e mais um 
suco de boas-vindas. Essas personagens 
são as principais da história desse destino, 
mais até do que as mordomias contidas 
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óvel separado da sede, chamado de Casa 
do Carlinhos, e outros três em uma casa 
batizada de Viradouro, distante 1km da 
sede, e mais quatro em duas casas no alto 
da montanha, uma separada da outra por 
cem metros, estas disponibilizadas para 
quem já foi ao lugar, está consciente de um 
estilo mais rústico e quer uma experiência 
mais alinhada àquela que os moradores 
locais vivenciam normalmente. O uso de 
energia solar e serpentina, que leva o calor 
do fogão à lenha para aquecer a água de 
banheiros, é comum na estrutura do hotel. 
Muito bom gosto em termos de decoração 
de fazenda, conforto pleno e a piada pron-
ta. Nos quartos dignos de lua de mel, lá en-
tre as quatro paredes, não existe televisão 
mas, sim, Santo Steve Jobs. Tem wi-fi e um 
iPad funcionando que é uma beleza. Entre-
tanto, toda essa comodidade, podia não 
ser de fato o que atraísse o hóspede. Uma 

pessoa de alto poder aquisitivo, que tem 
de tudo em sua própria casa, fez o Reserva 
do Ibitipoca trabalhar muito mais com o fa-
tor sensorial. A grande diferença do lugar 
está na constância em surpreender quem 
se hospeda lá. Não há dinheiro que pague 
as lembranças adquiridas em cada um dos 
passeios ou atividades feitas em Ibitipoca. 
Mesmo no spa, que oferece programas 
alinhados com muitos outros, há um difer-
ente, com a massagem feita em suspen-
são. O Sling Desk (R$ 280,00 a sessão) é 
um método alemão original da Segunda 
Guerra, desenvolvido em cima de pesqui-
sas feitas com enfermos trasladados pen-
durados para ganhar espaço em aeronaves 
de transporte e que, curiosamente, tinham 
melhor recuperação. Resumindo, anular o 
efeito da gravidade ajudava no tratamento. 
Até mesmo o caminho entre Lima Duarte 
e o hotel gera surpresas. Do nada aparece 
uma daquelas vacas pintadas do Cow Pare-
de. E você vai ver muitas espalhadas em 
trilhas, debaixo de árvores, durante a sua 
estadia. Elas foram compradas pelo dono, 
que resolveu fazer essas interferências. Até 

Da cozinha do Ratatouille à cabana 
no topo da montanha. Tudo evoca 

a surpresa do hóspede. Mais do 
que luxo, o lugar trabalha com os 

seus sentidos.  
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mos bebendo o vinho de outro. A bebida 
não estava inclusa no cardápio, cada um 
pagava a sua. Só que pela mecânica do 
evento, nos pareceu que estava, e dá-lhe 
furtar a bebida do vizinho da mesa. E não 
conte para ninguém, mas no alto de um 
morro, há uma coleção de enormes es-
culturas feitas em metal. No mais perfeito 
estilo Fitzcarraldo, as peças com cerca de 
dez toneladas cada, subiram a serra em 

na área da pista de pouso tem uma. Estas 
surpresinhas dão a tônica do lugar. O pes-
soal do Reserva é até cricri em não querer 
que seja divulgado o que poderá ser 
visto por lá. Isso para não estragar as sur-
presas, dizem. O receio é inocente, pois 
não há quem não se sinta surpreso ao se 
deparar com as peças ou eventos que a 
casa promove para seus hóspedes. É o 
mesmo que achar que alguém não ficará 
de queixo caído em frente às Cataratas 
de Foz do Iguaçu. Jantares são feitos com 
capricho cenográfico. O hábito de guard-
ar segredo criou até uma situação inusi-
tada. No jantar surpresa para o grupo de 
hóspedes, entre ser atendido e fazer as 
fotos, pela falta de informações, estáva-

carretas puxadas por tratores, numa trilha 
especialmente aberta, pois a estrada normal 
que liga a cidade de Lima Duarte até o seu 
retiro não comportava tal operação. Coisa de 
louco. A história sobre tais peças, e quem as 
fez, fica bem melhor se contada aos pés de 
cada uma, assistindo ao pôr do sol. Não há 
foto que descreva tal cenário. Da mesma for-
ma que a visita às obras de arte e os roteiros 
de passeios foram pensados para priorizar 
o lado sensitivo do hóspede. Num deles, de 
dois dias, feito em 57km de trilhas, a grande 
sacada é poder parar e conversar com as 
pessoas que moram há anos no entorno do 
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casinha, com uma das melhores vista do 
planeta, é impagável. Mais uma das sur-
presas sensoriais planejadas pelo Reserva 
do Ibitipoca. E a equipe se esforça por isso, 
até por outra questão. Há alguns anos a ad-
ministração do hotel ficou a cargo dos fun-
cionários. Agora há uma firma composta 
por quatro sócios, formada pela gerente, o 
chefe da manutenção, a chef da cozinha e 
o guia mestre. Eles são os responsáveis pela 
saúde, o gerenciamento do Reserva do 
Ibitipoca e por manter o legado. As terras 
em volta ainda pertencem e são mantidas 
pelo proprietário original, entretanto, o re-
passe do hotel serve para dar um incentivo 
extra para a comunidade. A tarifa incidida 
ao cliente, mais que referente ao luxo, está 

parque, basicamente com seus costumes 
confinados e inalterados. Tendo condições 
meteorológicas, e para uso extremamente 
específico, é possível passar um ou dois 
dias na Casa Garnet, uma cabana de 40m2 
situada a 1.500m de altitude, estilo rústico 
extremo, mas com conforto supremo. Ela 
fica isolada de tudo. É preciso enfrentar 
uma hora de trilha em veículo 4x4 e o 
acesso é impossível se estiver chovendo. 
Comida, água, vinhos, roupa de cama, tudo 
tem que ser levado da sede até o topo do 
morro. A aventura não é oficialmente ofer-
ecida pelo Ibitipoca, nem há valor de tab-
ela pelo tão inusitado que é o lugar. E vale 
mesmo.
No nosso caso, depois de instalados, foi 
percebido que não havia água e papel 
higiênico no banheiro. Inexiste a captação 
de água local em tempos de seca. Seria 
preciso transportar o precioso líquido até 
lá e já era noite. Em contrapartida, olhar de 
lá para o céu mega estrelado ou mesmo 
– se fosse o caso – usar o banheiro estilo 

Os passeios mostram o 
inusitado, deste modo o 
Reserva do Ibitipoca sai do 
lugar comum.

Mapa de rotas
Como Chegar:
Para quem chega de São Paulo a dica é não seguir as instruções mostradas 
no site do hotel que indica um roteiro indo pela Via Dutra e pegando uma 
estrada de Cachoeiro Paulista até Caxambu. O melhor caminho é pela Rod. 
Fernão Dias e depois de Pouso Alegre, pegar as MG 460 e 267 passando por 
Lambari e Caxambu. Pode ser um caminho cerca de 50km mais longo, mas 
os pedágios são bem mais em conta, as estradas bem melhores e com menor 
tráfego. 

DiCa Do piloto:
A pista do Reserva do Ibitipoca (SJXM 21º43’56”S / 043º53’40”W) é morro 
acima, possui 900m, gramada. Portanto o pouso é somente subindo e a 
decolagem só descendo, não importa o vento. No sentido subida, há um 
belo morro na frente, o que pode assustar inicialmente, mas aeronaves como 
o King Air C90 operam muito bem lá, desde que o piloto esteja acostumado. 
O hotel solicita que na primeira operação na pista deles é obrigatório o 
acompanhamento de um outro piloto com experiência no local. Eles também 
tem um heliponto (21º49’14.1”S/ 043º 54’ 03.6”W).

tarifas:
Diárias durante a semana a partir de R$ 1.480,00.
Diárias de final de semana a partir de R$ 1.800,00.
A suíte 8, maior, com 50m2 sai por R$ 1.950,00 durante a semana e R$ 2.560,00 
aos finais de semana.
Casa do Carlinhos - Diária dos quartos menores a partir de R$ 1.625,00 durante 
a semana e R$ 2.075,00 aos finais de semana. O quarto maior
sai por a partir de  R$ 2.600,00 durante a semana e R$ 3.350,00 aos finais de 
semana. É possível fechar o lugar para uso exclusivo.
Casa da montanha e Viradouro: Preço sob consulta - As diárias incluem todas 
as refeições (sem as bebidas),  a escolha por dois passeios e uma sessão de 
ioga no spa.

enDereço:
Reserva do Ibitipoca
Fazenda do Engenho S/N – Conceição do Ibitipoca – MG
Tel.: (32) 8449 2200 ( de 2ª a 6ª feiras das 08h00 às 17h00)
www.resrevadoibitipoca.com.br
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Imaginar como tudo foi feito e 
pensando é um dos exercícios que a 
pessoa pratica a cada dia que passa 
na reserva. Em todos os cantos uma 
história a ser contada e descrita.

mento está sendo feito em parceria com a 
Universidade Federal de Viçosa para achar 
uma fórmula que faça a espécie crescer. 
Uma hóspede ficou tão assídua que colo-
cou a ONG Casa Arte Vida, de capacitação 
profissional, educação complementar e 
agro iniciativas, dentro da estrutura do 
Reserva do Ibitipoca. Esta ação, inclusive, 
se junta a outras particulares. Geralmente 
é gente com histórico de hospedagem 
no hotel que resolve juntar forças para 
aumentar ainda mais a área de reserva pri-
vada. O que originalmente possuía quatro 
mil hectares, atualmente engloba sete mil 
hectares. Elementos que se carregam du-
rante a viagem de volta, reparando quantas 
surpresas não podem estar escondidas en-
tre tantos morros desse mundão brasileiro. 
Vale mais que a roupa de cama de 800 fios 
de algodão egípcio. g

pagando o espírito da coisa, a mudança 
ou manutenção de vidas. Essas pessoas 
são as personagens centrais dessa história 
e trabalham para isso. Depois de um início 
deficitário, o caixa do hotel ano passado al-
cançou lucro e está sendo reinvestido no 
próprio negócio. Vendo dessa forma o alto 
tarifário soa menos caro. E, sim, em torno 
desse investimento há ações agregadas. 
Nas redondezas há uma pequena comuni-
dade com cerca de uma dezena de muri-
quis, o maior primata da América do Sul e 
que sofre grande risco de extinção (existem 
somente 300 no Estado do Rio de Janeiro e 
cerca de 500 entre Minas Gerais e Espírito 
Santo). Todo um trabalho de acompanha-
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Espaço para a criatividadE

Com 700m2, a nova loja da Portobello no bairro de Moema (SP) proporciona ao 
cliente uma melhor experiência sensorial na escolha dos produtos para decoração. 
A demanda por mais espaço veio em virtude do aumento no formato das peças, 
mais ricas em detalhes, tendência que vem se consolidando nos últimos anos. 
Nessa nova unidade a Portobello investiu numa apresentação mais didática, com 
mini cenários. As peças também são oferecidas com cortes personalizados, além de 
serem apresentadas com serviços oferecidos pela fabricante, como a customização 
de bancadas. A loja também faz projetos de paginação de ambientes em 3D e 
oferece serviços de indicação de profissionais para assentamento de produtos.

Portobello Shop Moema  
Av. dos Bandeirantes, 2.001
Tel.: (11) 23679489
www.portobelloshop.com.br
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Traje a rigor

A Moët Rosé Impérial 750 Black Tie Box leva o adorno da em-
balagem isotérmica reutilizável e a garrafa inspirada na lendária 
gravata black tie, emblema de sucesso e glamour. O tom rosa 
dá um toque mais elegante e romântico. O acondicionamento 
consegue manter a garrafa gelada por até duas horas.

Preço sugerido: R$300,00
Moët & Chandon 
SAC (11) 3062 8388
www.moet.com

Nova paleTa

A Officine Panerai apresenta a sua nova coleção de pulseiras em couro de crocodilo. 
São onze sofisticadas variações de cores, sendo oito com acabamento semi-mate 
e três com brilho. O couro usado nas pulseiras vem de fazendas monitoradas na 
Pensilvânia (EUA) de criação de crocodilos. No acabamento também foi usada a 
técnica do rembordé, um agrupamento do couro que sela as bordas da pulseira 
com precisão e que dá maior resistência à peça, evitando marcas e enrugamentos 
ao usá-la.
Boutique Officine Panerai
Shopping JK Iguatemi
Av.Juscelino Kubitschek 2.041 loja 129
Tel.: (11) 3152 6620
www.panerai.com

luz iNTerior

A marca gaúcha Schuster está com uma nova linha de luminárias 
assinadas pelos designers cariocas Leonardo Lattavo e Pedro 

Moog, da Lattoog. O bom humor é uma das tônicas dessas peças 
batizadas com nomes como Pirulito, Gulliver, Liliput ou Moscou. 
Os exemplares mesclam o uso de madeira maciça ou laminada 

cortadas a laser, vidro soprado e acrílico.

Schuster 
Tel.: (55) 3541 1399

www.moveis-schuster.com.br
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Wolverine teria um

A Victorinox apresenta o novo modelo Hunter XS, para os amantes de 
esportes radicais e de aventura. O grande diferencial do produto são as 
duas lâminas principais produzidas com aço e que podem ser abertas 
separadamente com apenas uma das mãos. O corpo do canivete é 
feito com material antiderrapante e sua cor laranja brilhante facilita ser 
encontrado em qualquer circunstância. O modelo conta com cinco 
importantes itens: lâmina lisa one hand com trava saca-rolhas, cordão 
de nylon, lâmina serrilhada one hand e argola de chaves de aço inox.
Preço Sugerido:
Canivete Victorinox Hunter XS – R$ 220,00
SAC Victorinox: (11) 5584 8188
www.victorinox.com

um tempo para você

A Pause é uma bebida feita para aliviar os sintomas relacionados 
ao estresse. Elaborada com ingredientes naturais como maracujá, 
camomila, erva cidreira e suco de limão, leva também Lactium, 
uma proteína hidrolisada do leite. É zero caloria, glúten, açúcar e 
lactose, contribuindo assim para uma vida mais saudável.
Pause – Relaxing Drink - Lata com 269 ml
Preço sugerido: R$ 8,99
Onde encontrar: 
americanas.com, Walmart, Panvel Farmácias, AMPM
Online:
americanas.com.br, submarino.com.br, shoptime.com.br
SAC: (11) 2368 5731

 

Feito à mão
A linha de cerâmicas da Bia Ferreira da Rosa é feita 

manualmente e perfeita para a sua mesa e cozinha. Vai 
de vasos a luminárias, com peças queimadas em alta 
temperatura (1.300ºC). Os esmaltes usados são todos 

atóxicos e inofensivos para a saúde.
Preços:

Saleiro anti-umidade para mesa, cozinha e churrasqueira
mini R$131,00, médio R$ 195,00, grande R$242,00.

Rechaud para queijo Brie – R$ 99,00.

Bia Cerâmica
Atelier - Rua Sampaio Vidal 388 casa 3

Tel.: (11) 3082 5989
visita com hora marcada
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Cheia de reCursos

A Canon PowerShot G16 é uma câmera compacta cheia de 
recursos. Possui sistema de wi-fi que permite baixar as fotos 
diretamente no computador sem o uso de cabos. A lente é 

uma 28-140mm com abertura f/1.8-2.8, bem clara. O proces-
sador Digic 6 trabalha junto com o sensor de 12,1megapixel 

que garante alta qualidade nas imagens.
Preço promocional: R$ 1.690,00 ( até acabar o estoque)

Portssar Comércio
Rua 7 de Abril, 79 cj 205 – São Paulo

Tel.: (110 3257 1632 / 3255 6067
www.lojaportssar.com.br

de malas prontas

Marsala, a cor do ano de 2015 da Pantone, que já estampa os 
looks na moda foi eleita pela Rimowa a nova cor de sua icônica 
linha Limbo, feita em policarbonato. Com tom de vinho chique e 
detalhes em alumínio, a coleção nomeada Carmona Red aterrissa 
no país nas nove lojas próprias da Rimowa, estabelecidas em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte. Para sau-
dar o outono /inverno com máximo estilo e elegância.

Preços sugeridos:
Limbo Carmona Red – de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

Rimowa
Loja Virtual
www.rimowashop.com.br

hora do Café

Super prático e charmoso, o minicafé expresso faz 
um café pra dois. Basta colocar no fogão, adicionar o 
pó e preparar como de costume. Depois é só servir 
nas xícaras de estampa xadrez que acompanham o 
produto.
 
Preço: R$ 119,90
Imaginarium
www.imaginarium.com.br
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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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EvEktor Harmony LSa

dESEjoS Em
Harmonia
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A cabine de abertura frontal facilita 
o embarque. As linhas gerais 
do Harmony LSA são um meio 
rechonchudas, mais não compromete a 
velocidade final da aeronave.

Seguro e fácil de pilotar, ele é uma boa 
  opção no mercado de ultraleveS avançadoS

fazer. Há pilotos que enfurecem se o seu 
passageiro não se tocar como aquela 
máquina tem comandos soberbos, que 
sua estrutura, de tão suave, é toda un-
tada no mel, ou que não se sensibilizam 
se o estol é manso como o flutuar de 
uma pena. Para esses que só entendem 
que um avião pequeno é um teco-teco, 
não queiram chegar perto do Evektor 

sempre você tem que explicar que 
tudo, de fato, é muito seguro. É cer-
to que o tempo que você reserva 
para dizer o que realmente significa o 
apavorante termo experimental escrito 
na lateral da fuselagem vai depender 
da sua vontade de não querer deixar 
tudo para lá e decolar sozinho, sem a 
encheção de saco que isso demanda. 
Dependendo da pessoa que vai ao seu 
lado, é exatamente isso que você deseja 

Harmony LSA. Eles não entenderão, 
diante de um mundo que geralmente 
apresenta produtos feitos em materiais 
compostos, o que há de especial nessa 
máquina feita em alumínio rebitado. 
O Evektor Harmony é bem intrigante. 
Trazido ao Brasil pela Nova Aeronáu-
tica, de Rio Claro (SP), e importado da 
República Tcheca, ele se enquadra na 
categoria LSA – Light Sport Aircraft e 
entrega muito mais qualidade do que o 
seu perfil de desenho animado propõe. 
Ele é uma evolução do SportStar que 
também é bem conhecido aqui no 
Brasil pelo voo honesto que oferece. 
Entretanto, a plataforma básica ainda 
é a mesma, um monoplano asa baixa, 
triciclo, feito em alumínio. Esses aviões 

Ok, você quer levar uma companhia 
para fazer um voo no final do dia ou 
mesmo para encarar uma pequena 
viagem e sempre estará preparado 
para ouvir que o seu avião é um 
teco-teco. E alguns aparentam ser 
mais isso do que outros. A verdade 
é que essa categoria de aeronave 
bota medo nas pessoas e quase 
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Os aviônicos são modernos 
mas não são a última palavra 

em instrumentos. No mercado é 
possível encontrar plataformas mais 

modernas, contudo, mais caras.

que abrem o canopy por inteiro são 
interessantes para entrar. O acesso é 
completamente livre, apesar de você 
precisar manter a atenção de onde se-
gurar antes de sentar. Aliás, o manuseio 
desse canopy é muito leve, graças a sua 
estrutura feita em material composto. 
O espaço da cabine é generoso, a visão 
para fora é excelente, quase 360º. Para 
ajudar a vida dos ocupantes parte de 
cima do canopy é opaca, garantindo 
um pouco de sombra em dias enso-
larados. O assento é ajustável no solo 

em três posições, e atrás do banco há 
o bagageiro de fácil acesso e com ca-
pacidade para 25kg. No painel a suíte se 
apresenta com um par de telas Dynon 
Skyview, e no centro um Garmin 695. A 
manete de potência de comando es-
tilo torneira está bem no meio, junto 
à chave dos magnetos e a alavanca do 
acionamento do paraquedas balístico. 
Os dois ocupantes têm bom espaço 
para os ombros. Apesar de tudo ser 
bem compacto, a largura da cabine é de 
bom 1,18m. Com relação ao SportStar a 
parede de fogo foi deslocada 10,16cm. 
Consequentemente a barra onde estão 
fixados os pedais foi também reposicio-
nada 6,35cm à frente, garantindo maior 
espaço para as pernas, principalmente 
para quem é mais alto. Entre os bancos 
está o comando de flape, que parece 
um freio de mão com acionamento da 
trava por botão. Os bancos são bem 
ergonômicos, tipo concha, com cinto 
de quatro pontos. O estilo desse avião 
não é tão fluido como um Tecnam. A 
cabine salta aos olhos, o nariz é meio 
batatudo e o leme tem desenho meio 
gótico, com jeitão de cauda de tubarão, 
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Pena o tempo no dia do 
ensaio não ajudar. O Evektor 
merecia uma luz melhor pela 
eficiência do projeto.

enquanto o resto é mais reto. As asas 
são novas, com 9,25m, redesenhadas 
nas extremidades com um leve ângulo 
de enflechamento. No SportStar a en-
vergadura é de 8,65m.  Os ailerons são 
maiores com relação aos usados no 
SportStar e na região à sua frente foram 
colocados diversos geradores de vór-
tices que resultam num maior controle 
em baixas velocidades. Como todos 
LSA esse tcheco está motorizado com 

um Rotax 912 ULS de 100hp. No nariz 
está instalada uma hélice tripá Wood-
comp Klassic de passo fixo ajustável no 
solo. O voo de demonstração foi curto, 
mas bem proveitoso. No solo, a bequil-
ha comandável fez bonito no terreno 
meio irregular da pista de terra de Rio 
Claro. Com todos os parâmetros dos in-
strumentos em verde e na hora de acel-
erar, é de se confessar que ficar girando 
aquela rosca da manete até dar potên-
cia máxima, a princípio não agrada. 
Com isso a corrida foi um pouco mais 
longa que o previsto, com um monte 
de atenções acontecendo ao mesmo 
tempo. Mas voando as alterações de 
potência são bem fáceis. Na subida a 
velocidade indicada estava variando 
em torno de 60nós com uma razão que 
chegava de 700 a 1.000pés/m. A prin-
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Muito fácil de voar, com comandos 
muito honestos, essa máquina ainda 
garante bom conforto para viagens 
de curta à média distância.

cipal característica desse avião é a docili-
dade dos comandos. Ele é um avião que 
faz curvas tanto para a direita como para 
esquerda sem ou com pouquíssima ajuda 
dos pedais. A bolinha de derrapagem 
sai pouco do centro. Por isso o nome 
Harmony. O Evektor está equipado com 
compensador elétrico de profundor que 
é bem ativo. Na subida o avião tem ati-
tude de nariz bem alta. Partindo para os 
estóis, o Harmony mostra uma mansidão 
sem igual. Com todo flape baixado e um 
pouco de motor ele não quer deixar de 

voar, fica cavalgando. A cada descida de 
nariz ele recupera o mínimo de veloci-
dade para manter a sustentação e assim 
seguir em frente. Sem flape e motor, o 
estol foi muito manso, sem tremedeiras, 
o Harmony deixa de voar e apenas uma 
leve picada ele recupera a sustentação. 
Só numa ocasião o avião acusou uma 
leve queda de asa para a direita, mais 
em função de um vento de través. As 
velocidades foram ridículas, entre 35 e 
27 nós, dependendo da quantidade de 
motor ou flape aplicado, e é bom ficar 
atento ao ganho de velocidade após o 
estol. Foi fácil passar do limite para fla-
pes estendidos. Para a velocidade de 
cruzeiro você pode anotar algo como 
120nós. Para o pouso o número mágico 
é 60nós. Você vai colocando o flape de 
acordo com o necessário e a rampa de 
aproximação é bem suave. Com um 
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Evektor Harmony LSA
Fabricante: Evektor Aerotechnik
Motorização: Rotax 912 ULS de 100hp
Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro
Envergadura: 9,25m
Comprimento: 6,11m
Peso vazio: 311kg
Peso máximo de decolagem: 600kg
Velocidade de cruzeiro: 120nós
VNE: 146nós
Alcance: 1.300km

Onde achar:
Nova Aeronáutica
Tel.: (19) 3523 8050 / 3524 3566
www.evektor.com.br

FICHA 
    TéCNICA

dente de flape, o Harmony no começo 
tem uma leve tendência a baixar o nariz. 
Curiosamente essa característica não 
aumenta se aplicado flape todo abaixo. 
Fora isso é deixar o avião fazer o seu 
serviço até o pouso bem honesto. O 
Harmony custa a partir de US$ 130 mil 
e são sete meses até a entrega, isso se 
a Anac deixar. O preço é mais alto do 
que, por exemplo, o anunciado para um 
Inpaer New Conquest que, pelo menos 
comparando com esse exemplar das 
fotos, tem painel mais completo e caro. 

Por outro lado, a harmonia e leveza de 
comandos parece ser melhor no produ-
to tcheco. O Harmony se mostra uma 
opção bem gostosa para ficar voando 
por percursos de pelo menos três horas. 
Com conforto pleno, e sem dúvidas, ga-
rante a imagem de máquina segura ao 
incauto passageiro. g
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Herança
aeronáutica
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Os shows aéreos de Rio 
Claro, em qualquer época, 
sempre foram garantia de bom 
espetáculo (foto decolagem T-6 
Rogério Terlizzi).

além de Rio Claro, estavam sempre 
marcadas as festas do aeroclube de 
São Paulo, os eventos em Belém Novo 
(RS), Curitiba com o Velhas Águias, fora 
os eventos de portões abertos nas bas-
es da Força Aérea. Tudo para ver avião. 
Rio Claro tinha uma certa aura. O ter-
reno do aeroporto Adhemar de Barros 
era da família Scarpa. Francisco Scarpa 
foi o primeiro piloto brevetado em Rio 
Claro. O primeiro presidente do aero-
clube foi Lineu de Paula Machado. Há 
um caso, este em tempo mais recente, 
do Chiquinho Scarpa vindo do lado de 
onde é hoje um condomínio, mas que 
na época era uma fazenda que perten-
cia a sua família. Veio com motorista e 
beldade a tiracolo. Ele querendo fazer 
um voo panorâmico com acrobacias 
e para impressionar a moça, que ficou 
no solo, pediu que depois do desem-

Todo mês de junho havia um com-
promisso. Seu Alberto Fortner, 
um dos maiores colecionadores 
de fotos de aviação do planeta, 
fazia questão de pegar estrada e 
seguir num bate e volta de 190km 
de São Paulo para Rio Claro para 
ver a festa aérea no aeroclube de 
lá. Eu e o Rogério Terlizzi, ainda 
moleques, íamos de carona. A fes-
ta tanto servia para comemorar o 
aniversário da entidade como o da 
cidade. Por conta disso, e sempre 
com apoio público, mantinha a ga-
rantia de bom espetáculo. Na déca-
da de 1980 era a programação para 
quem gostava de aviação. Na agenda, 
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O Bichinho (amarelo) e o 
Surubim (vermelho), projetos 
do começo da indústria 
aeronáutica brasileira, feitos 
em Rio Claro (fotos Alberto 
Fortner).

Isso em 1938. Como Hoover, que era 
instrutor e conhecia o aeroclube in-
augurado alguns anos antes, sabia 
que existia pessoal gabaritado para 
dar forma ao projeto IPT-0 Bichinho, 
Rio Claro virou lugar de fabricação de 
avião. O projeto era bem moderno 
para a época. Monoplano, feito em 
freijó, com asas revestidas de contra-
placado de madeira e tela, acrobático 
e movido por motor Walter Mikron de 
60hp equipado com uma hélice IPT de 
madeira e passo fixo. A ideia era tentar 
produzi-lo em série, mas até 1944 ap-
enas quatro protótipos foram feitos, os 
últimos três equipados com motores 

barque o piloto falasse que ele tinha 
voado o avião. Em seguida o herdeiro 
da família Scarpa abriu o porta-malas 
do seu carro e distribuiu um monte de 
garrafas de uísque para quem estava 
presente servindo de plateia. Naquela 
pista de terra, e sabe-se lá o porquê, 
teve uma época que o local virou pólo 
aeronáutico. Na década de 1930 foi 
para lá que se mandou o piloto e téc-
nico aeronáutico Orthon William Hoo-
ver, americano, pioneiro da aviação 
militar no Brasil e um dos fundadores 
da Empresa Aeronáutica Ypiranga. O 
motivo é um pouco nebuloso, mas ao 
que parece o IPT – Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas – estava à procura de 
um lugar onde pudesse dar vida a um 
projeto de aeronave que ele, mais o 
engenheiro Frederico A. Brotero, esta-
vam desenvolvendo sob a supervisão 
da Escola Politécnica de São Paulo. 
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Ao lado os ases, Coaracy, 
Bertelli, Mamede e Henrique 
no final dos anos 70, talvez 
a época áurea do aeroclube. 
Na página ao lado a relíquia, 
todas as carteiras do Bertelli. 

Continental de quatro cilindros con-
trapostos e potência entre 75 e 85hp. 
Estes aviões participavam sempre das 
festas aeronáuticas do aeroclube. Um 
deles, o IPT-0B, está exposto no Musal 
no Rio de Janeiro desde 1988. Lá tam-
bém foi base para o IPT-16 Surubim, 
um dos primeiros projetos do engen-
heiro Joseph Kovácz, realizado em 
1949. O Surubim tinha trem de pouso 
retrátil, motor Hirth HM506A de 160hp 
e chegava a 500km/h em mergulho. O 
piloto de teste era outra lenda, Alberto 
Bertelli. Rio Claro foi um dos berços da 
acrobacia no Brasil. O Bertelli, apesar 

de nascido em São Roque, ter morado 
por muito tempo em Registro e se for-
mado piloto em São Paulo, foi imortali-
zado em Rio Claro. Quem viu as suas 
demonstrações não esquece a elegân-
cia nas manobras, que até hoje são 
referência. A dupla acrobática era ele 
e o Bücker 131 PP-TEZ, que está sendo 
recuperado de um acidente que sofreu 
numa demonstração na Academia da 
Força Aérea em 1984. Bertelli também 
é parte de uma história folclórica. Na 
fofoca não foi apenas uma vez que ele 
foi visto correndo pelo aeroporto, fug-
indo mesmo, do Fúlvio Delicato, então 
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Folclores e outras histórias de um lugar 
            que sempre respirou os ares da aviação

aeroclube. Foi presidente por oito anos 
e hoje é diretor do departamento de 
acrobacia, uma parte do aeroclube que 
atualmente está sem equipamento. As 
seguidas crises financeiras da econo-
mia brasileira deixaram as suas marcas 
não só no aeroclube como também 
no aeroporto inteiro. A cidade, com o 
tempo, acabou envolvendo o aeropor-
to. A prefeitura até tem um projeto de 
deslocar a estrutura para outro terreno, 
mas falta verba para isso. Sendo assim, 
não há investimentos nem por parte 
do poder público nem por parte dos 
proprietários dos hangares, que são 
modestos. A sede e estrutura geral do 
aeroclube é da década de 1930, talvez 
tenha algum valor histórico. No mesmo 
lugar hoje funciona a Nova Aeronáuti-
ca que faz o Evektor, visto na matéria 
anterior. Eles também representam a 
Stemme aqui no Brasil. Guardadas as 
devidas proporções, é uma herança 
da vocação em ter uma indústria aer-
onáutica na cidade. Uma aura que não 
acaba nunca. g

diretor técnico do aeroclube. O motivo 
era o caso que o piloto teria com a Ad-
elaide, mulher do Fúlvio. Todos sabiam, 
inclusive o marido traído, e a novela 
complexa, perdurou por anos. Alguns 
dizem que até a data da morte do avia-
dor. Outro piloto que fez história, tam-
bém voando com o Bücker, foi Coaracy 
de Oliveira, que durante certo tempo 
também foi presidente do aeroclube. 
Inclusive, no acidente com o PP-TEZ, 
quem estava no comando era o próp-
rio Coaracy. Dessa geração surgiram 

novos grandes nomes da acrobacia bra-
sileira. Um dos alunos do Bertelli é Fer-
nando Paes de Barros. Foi com o resulta-
do das aulas do mestre que ele também 
se tornou referência em shows aéreos, 
na maioria das vezes a bordo do seu 
Extra 300, um dos primeiros aviões para 
acrobacia moderna de alta performance, 
que chegou no Brasil na década de 1980. 
Lídio Bertolini é outra figura famosa 
nos campeonatos de acrobacia, um dos 
primeiros de seus vencedores. Nascido 
em Rio Claro teve formação na aeronáu-
tica, mas desde criança frequentou o 
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PRIME CARS

JATO, HELICÓPTERO, BARCO OU CARRO ESPORTIVO? NA DÚVIDA, FIQUE COM TODOS.

PORSCHE Cayman + 
BMW Z4 SDrive 23i 

A partir de R$ R$ 270.943² (Grupo 8)
JAGUAR F-TYPE S + 
PORSCHE Cayman

A partir de R$ 372.725² (Grupo 9)
PORSCHE Boxster S + 

MASERATI Gran Turismo S
A partir de R$ 561.097²

(Grupo 10)
Nacionalizados.

Valores equivalentes
a uma cota (1/4).

Sem Taxa Fixa por 3 anos. 

ESQUILO AS 350 B3 E¹
A partir de US$ 599.412²

Entrada e saldo em até 10 anos.
Taxa Finame de 2.5% a.a.

AGUSTA GRAND¹
A partir de US$ 1.250.000²

20% de entrada 
e saldo a combinar.
Entrega imediata.
Nacionalizados.

Valores equivalentes
a uma cota (1/5).

BARCOS
de 53, 60, 68 e 80 pés

Consulte o site.

(1) Modelos nacionalizados, atendendo a todos os requisitos de aeronavegabilidade da Anac e regularização junto 
à Receita Federal. (2) Além do valor da cota, existe taxa � xa e/ou variável de manutenção e uso conforme cláusulas 

contratuais. Veja no site outras opções de produtos, modelos e de composição de cotas.
Os valores podem ser alterados sem prévio aviso. Sujeito à aprovação de crédito. Fotos meramente ilustrativas. 

O Prime Fraction Club é a empresa pioneira no país em gestão
de compra compartilhada de bens de luxo.

Com o Prime, você fi ca dono de uma parte do bem. 
Ele é seu na hora de usar e de todos na hora de pagar. 

E a única a oferecer quatro linhas diferentes de produtos,
com opções de marcas e modelos, para você realizar melhor os seus sonhos. 

Prime Fraction Club. A forma inovadora, rápida e responsável de ter.

PRIME YACHTS

PHENOM 100¹
A partir de US$ 1.189.572² 

Entrada e saldo em até 10 anos. 
Taxa Finame de 4.5% a.a.

PHENOM 300¹
A partir de US$ 3.325.608²

Entrada e saldo em até 10 anos. 
Taxa Finame de 3% a.a.

LEGACY 500¹
A partir de US$ 7.851.596²

Nacionalizados.
Valores equivalentes

a uma cota (1/3).
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Numa cadência de seis meses, 
a Yamaha vai renovando o seu 
catálogo. Depois da MT-09 que 
basicamente repaginou o conceito 
Master of Torque que ela já havia 
proposto anteriormente com a MT-
01 e MT-03, agora o fabricante traz 
ao Brasil o 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 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, em busca de maior entrega 
de torque. É um projeto super novo 
da Yamaha e lá fora está vendendo 
horrores. suas maiores concorrentes são 
a Kawasaki er-6n, a Honda cB500, de 
certa forma a Triumph street Triple 675, 
e olhe só, você vai achar que a Yamaha 
xJ6 também possa ser um alvo da nova 
MT-07. e é mesmo. contra a xJ6 a MT-07 
se apresenta com um projeto de motor 
muito mais moderno, torque em baixa 
superior, o sabor da novidade e bem, o 
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estilo é bem mais atualizado, apesar da 
XJ6 ainda ter alguns atributos. A Yamaha 
para não matar a sua quatro cilindros, 
resolveu reposicionar a XJ6 vendendo 
somente com ABS e assim, conseguir 
colocar um preço de etiqueta um 
pouco mais alto,  a partir de R$ 28.870,00 
enquanto que a MT-07 é vendida por 
partir de R$ 26.990,00, sem ABS. Ponto 
a favor da XJ6 é o seu motor de quatro 
cilindros. A suavidade dessa usina é 
muito maior e a beleza do som emitido, 
mesmo com todo o bom trabalho feito 
pelos engenheiros em cima do sistema 
de exaustão da MT-07, é insuperável. O 
bicilíndrico da MT-07 ainda é um motor 
mais áspero – mas não é um 2 em L da  
Ducati – em contrapartida é mais fácil de 
administrar a tocada em uso urbano do 
que a irmã de quatro cilindros. A moto 
é leve, a versão sem ABS pesa 179kg e 
com o ABS o peso vai para 182kg. Essa 
moto apesar de moderna é, de certa 
forma, simples em termos de artifícios 
tecnológicos. Se comparada com a MT-
09, que custa cerca de R$ 7 mil a mais, a 

diferença está no quadro feito com tubos 
de aço e não em alumínio, a suspensão 
dianteira que não possui nenhum tipo de 
regulagem e o acelerador comandado 
mecanicamente. Entretanto essa moto 
não é nada pelada. O belo painel digital é 
muito completo. Ele apresenta dados de 
consumo médio e instantâneo, medição 
de quilometragem feito na reserva, 
marcha engatada e tem também um 
sinal ECO que indica que você está 
sendo econômico e eficiente na sua 
tocada. Acima da barra do RPM, no 
meio, há uma faixa indicando a melhor 
disponibilidade de torque. Mantenha a 
sua moto andando naqueles giros e você 
estará curtindo o seu melhor mundo. 
Mas é o estilo que fala mais alto nessa 
moto. O seu desenho é sensacional, 
cheio de linhas agressivas, ela aparenta 
mais músculos do que tem realmente. 
A Yamaha preparou uma enorme 
gama de acessórios para personalizar 
ainda mais a sua MT-07. Uma tampa 
de assento traseiro sai por R$ 999,00, o 
suporte de placa vale R$ 699,00, o kit 
de tampas laterais do radiador custa R$ 
499,00. Há suporte de smartphone em 
três tamanhos que custa R$ 649,00 e a 
mini bolha Fly sai por R$ 749,00. Aliás, 
andando é notável como a frente da 
moto, mesmos em a mini bolha, desvia o 
ar do capacete do condutor. Sentando, a 
MT-07 chega a ser bem mais confortável 
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Leve, ágil e ainda com motor 
e conforto suficientes para 

viagens de longo curso. Essa 
Yamaha deve conquistar uma 

boa fatia do mercado pelo 
seu custo-benefício. Mini 

bolha fly R$ 749,00

que a MT-09, a altura do banco é de 
meros 805mm e o guidão é bem estreito 
com 745mm de largura (a distância entre 
garfos da suspensão dianteira no suporte 
da mesa é reduzido, com 190mm, 
muito próximo do que é encontrado 
numa 125cc) , o que vai facilitar a vida 
nas vias com trânsito pesado. O corpo 
fica posicionado bem mais ereto que a 
Triumph Street Triple 675. Se no dia da 
apresentação oficial, no kartódromo 
Piracicaba, choveu horrores, os dias 

de testes seguiram com tempo firme. 
Numa viagem entre São Paulo e Lima 
Duarte (MG), as diversas curvas das serras 
mineiras comprovaram que agilidade 
é o ponto forte dessa moto. A Yamaha 
é leve, divertida de fazer mudanças de 
trajetórias. Na ida fazendo um percurso 
pela Rodovia Fernão Dias e pegando 
as ótimas rodovias MG 456 e 267 e o 
retorno feito pelo acesso de Caxambu 
até Cachoeira Paulista, em estrada de 
serra bem mais travada, serviu para ver 

que a suspensão, apesar de poder ser 
um teco mais firma na dianteira, está 
bem calibrada para a diversão. O limite 
de inclinação, na verdade, estava mais no 
receio da bagagem (câmeras fotográficas 
custam caro) amarrada no banco traseiro 
se deslocasse e caísse da moto. Aliás 
faltam pontos de fixação de aranhas 
nessa moto. O motor entregava força de 
modo correto nas saídas de curva e para 
ultrapassar, saindo de  velocidades de 
60km/h, em sexta, bastava reduzir uma 
marcha para que todos os problemas 
ficassem para trás. Mesmo as retomadas 
feitas com o motor girando abaixo dos 
2.000rpm eram satisfatórias em quarta 
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O motor bicilíndrico tem tecnologia 
crossplane, com explosões a cada 270º. 
E a MT-07 pode vir cheia de acessórios, 
suporte para smartphone R$ 649,00, 
tampa do assento R$ 999,00. 

e até em quinta. Em terceira era uma 
tranquilidade. Andando a 120km/h o 
motor trabalha a 5.000rpm, na melhor 
faixa de torque entre os 5.000 e 6.500rpm, 
você o velocímetro estará indicando 
velocidades de cerca de 140km/h. É 
a melhor velocidade de cruzeiro dela. 
Em modo econômico, priorizando a 
autonomia, andando a 120km/h deu 
para atingir 25,94km/l, forçando um 
pouco mais o acelerador, a média 
de consumo variou de 20,6km/l até 
23,7km/l. E se possível, compre uma da 
versão com ABS que sai por apartir de R$ 

28.490,00. A atuação do freio traseiro de 
245mm não é violento, mas foi fácil sentir 
a roda querendo travar no piso molhado 
quando andamos na moto sem ABS. 
A diferença, não é pouca, mas se torna 
relevante na primeira desgarrada numa 
via contaminada por óleo, areia, água ou 
com a tão comum superfície irregular. 
Em dois momentos na estrada tivemos 
que sair da pista, em plena curva, porque 
alguém vinha na contramão e o ABS foi 
fundamental para garantir segurança. 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. Nele o limite de indenização 
corresponde a 80% da tabela FIPE e 
ainda instalam um rastreador Ituran. É 
mais um ponto para garantir um maior 
lugar ao sol para um modelo que tem 
um boa gama de válidos concorrentes. 
A MT-07 é uma tremenda escolha para 
quem quer sair das motos de 250-300cc. 
A sua condução é fácil, bem mais do que 
é a MT-09, entretanto, da mesma forma 
que a irmã maior, essa Yamaha faz jus 
a tradição da marca em fazer produtos 
com muita personalidade. g

Yamaha
www.yamaha-motor.com.br

ondeAChAR 
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Totalmente reformulado, o New Conquest associa segurança, 
conforto e tecnologia para oferecer um voo mais agradável com um 
excelente custo beneficio para o operador.

Exemplo de versatilidade operacional, o New Conquest foi remod-
elado incluindo capô e ponta de asas com formas mais aerodinâmi-
cas, carenagem do estabilizador horizontal e para-brisa com melhor 
acabamento na fixação em acrílico de 4 mm.

Configurado com a suíte de aviônicos Garmin G3X, a nova versão 
possui duas telas de 10 polegadas em touch screen e um design 
totalmente repensado para garantir mais segurança, conforto e 

espaço durante o voo. Dentre as modificações destacam-se os 
bancos reclináveis com encosto de cabeça e revestimento interno 
das portas para deixar a aeronave ainda mais elegante.

A hélice antiga foi substituída por um modelo em carbono da 
Sensenich que aumentou a eficiência operacional e reduziu o ruído.

É a melhor opção para quem precisa operar com flexibilidade e para 
quem procura baixo custo operacional, alta tecnologia e fácil 
operação.

Voe Fácil. Voe um INPAER.
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usadas para as informações de voo e uma 
central como display de múltipla função. 
De fábrica essa instrumentação conta 
com piloto automático gFc 700 e sistema 
de visão sintética. cartas de navegação, 
transponder gTx33 ex (com capacidade 
aDs-B) e sistema de monitoramento me-
teorológico estão no mesmo pacote. No 
M500 a suíte é garmin g1000 e todos os 
modelos classe M ganharam o esp – sis-
tema eletrônico de estabilidade que ga-
rante e mantém a aeronave dentro do seu 

A letra M agora designa toda a fa-
mília de monomotores executivos 
de seis lugares da Piper. A letra vem 
seguida de um número referente à 
potência do motor. O que antes era 
Malibu Mirage e Meridian, agora são cha-
mados respectivamente de M350 e M500. 
curiosamente o Matrix, que também tem 
o mesmo motor a pistão de 350hp usado 
no M350, continua a ser chamado de Ma-
trix. a grande novidade é o M600, topo de 
linha dessa família. o M600 é motorizado 
por uma turbina pratt & Whitney pT6a-
-42a que entrega 600shp ante os 500shp 
da turbina usada no M500. Nas medidas 
o M600 é semelhante ao M500. a enver-
gadura da nova asa é de 13,2m (13,1m no 
M500) enquanto que no comprimento 
o M600 é dez centímetros menor (8,9m) 
que o M500. os tanques de combustível 
do M600 comportam 260 galões, 90 a 
mais que o possível no M500. No painel 
a suíte de aviônicos é garmin 3000, com 
três enormes telas de 12,1” sensíveis ao 
toque dos dedos, sendo que duas são 

Interior com acabamento refinado e 
paínel com suíte Garmin 3000 com 
telas sensiveis ao toque.  
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A nova designação M engloba 
todos os monomotores de alto 
desempenho da Piper. Por 
enquanto a característica comum 
são os 6 assentos a bordo.

envelope de performance, mesmo com 
o piloto automático desligado. Proteção 
contra velocidades abaixo do permitido 
também estão no pacote, aumentando 
a segurança. Se for detectada a possibi-
lidade de estol, o sistema chega a baixar 
o nariz do avião para ganhar velocidade. 
A Piper anunciou que o M600 será capaz 
de cumprir etapas de 1.300nm (2.407km 
com a reserva de 45 minutos de voo), 
cerca de 300nm a mais que o M500. A 
velocidade máxima de cruzeiro será de 
260nós e o teto de serviço máximo de 
30 mil pés, mesmos números divulgados 
para o M500. Nos números preliminares, 
a distância mínima de decolagem será de 
716m e a de pouso de 648m. O peso má-

ximo é de 2.722kg. A Piper oferece cinco 
anos de garantia para o casco e sete anos 
ou 2.500 horas de motor. Vale lembrar 
que o TBO da turbina é de 3.600h, sendo 
1.800h para a seção quente. O interior do 
novo M600 está mais elegante, com novo 
esquema de iluminação e combinações 
de uso de madeira e couro. A Piper anun-
cia o M500 com o preço de tabela de US$ 
2.264.250,00 enquanto que o M600 chega 
ao mercado com US$ 2,835 milhões es-
tampados na etiqueta. As primeiras entre-
gas devem ocorrer até o final deste ano. g

JP Martins
www.jpmartins.com.br

ondeAchAr 
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Moça, miss ou aeromoça, sempre flana-
ram na elegância e simpatia. Era regra 
de um tempo, talvez mais romântico 
da aviação. Pouco importa, elas estão 
lá em seus uniformes, retratando certas 
épocas, mais psicodélicas, mais formais. 
A exposição, com 11 uniformes, é parte 
do acervo com mais de 1,2 mil peças de 
480 companhias aéreas do colecionador 
holandês Cliff Muskiet e estarão expostas 
até o dia 1º de outubro no Museu TAM, 
em São Carlos (SP). Para olhar e imaginar.

Elas são   

moda
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 Da esquerda para a direita:

Southwest Airlines
Camisa polo, bermuda - 1995 -2004

SAS _ Scandinavian Airlines
Saia, jaqueta com asa, chapéus com asa, 

cachecol e blusa - 1984 -1990

Braniff International
Vestido - 1971 – 1973

Scanair
Blusa, saia, lenço - Verão 1980

Continental Airlines
Vestido, lenço - Verão 1974 – 1978

FotoS: MArCIo JuMpeI

UNS ANJOS   
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Lan Chile
Jaqueta, saia, blusa, lenço - 1990
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Cathay Pacific
Jaqueta, saia, blusa, gravata borboleta
1990 – 1999
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Scanair
Vestido verde, jaqueta, camisola 
e chapéu - 1971 – 1983
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KLM Cityhopper
Jaqueta, saia, blusa, lenço
2003 – 2010
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British Airways
Saia, blusa, chapéu
Verão 1985 – 1992

Museu TAM
Rod. SP 318, km 249 – São Carlos – SP

Tel.: (16) 3306 2020
Aberto de quarta a domingo das 10h00 

às 16h00
Às quartas-feiras entrada gratuita. Nos 

demais dias R$ 25,00 com meia entrada 
para estudantes e idosos de 60 a 65 anos.  

Idosos a partir de 65 anos e crianças de 
até 6 anos não pagam.

ondeAChAR 
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O brasileiro tem as suas esquisitices 
à mesa. Comer pizza com catchup e 
mostarda, encher de purê de bata-
tas o cachorro quente, transformar o 
abacate em doce, encher o açaí com 
banana, aveia, mel e granola - tipo 
de coisa que faz qualquer nortista 
arregalar os olhos de espanto - são 
algumas delas. costumes de arrepiar 
a gastronomia ou mesmo virar papo de 
boteco. a cerveja em vez de vir trincan-
do de tão gelada, podia ser saboreada 
menos fria, com mais louvor. o sushi e 
sashimi quando não assassinados com 
cream cheese, perdem o gosto afoga-
dos no shoyu. até na hora do cafez-
inho a coisa pode desandar, já que 
ele pode vir melado de tanto açúcar. 
Questões talvez da imaturidade da boa 
mesa brasileira ou, quem sabe, algum 
esnobismo gastronômico.

conceitos
Revendo
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Dica da sommelier Bianca Amorim. No 
mundo das cervejas a refrescância não 
significa apenas baixas temperaturas. 
Apesar de a resposta para a questão de 
qual é a melhor condição para servir uma 
cerveja seja temperaturas muito baixas, 
daquelas de fazer trincar de tão fria, isso 
vai fazer com que as papilas gustativas 
não funcionem direito. Elas vão realçar a 
refrescância, o amargor, a carbonatação, 
mas perderão itens importantes, como 
o sabor, o corpo e o aroma. Ou seja, uma 
cerveja escura, bem alcóolica e aromática, 
quando servida geladíssima, vai perder as 
suas principais características. Em países 
de clima mais frio, as cervejas chegam 

a ser servidas direto da prateleira, ou 
de uma geladeira sem muita vontade. 
Nunca saem de um equipamento com 
termômetro indicando graus negativos, 
coisa comum aqui no Brasil. Na Bélgica, 
que produz cervejas fortes, encorpadas, o 
ideal é que os líquidos sejam servidos aos 
7ºC. Portanto, mesmo em dias de verão 
nordestino, talvez o seu paladar possa 
apreciar melhor uma cerveja que não pre-
cisa estar estupidamente gelada. Na foto 
da esquerda para a direita. Tripel Karme-
liet (R$ 17,00), Kastel Cuvee du Chateau (R$ 
25,00), La Trappe Quadrupel (R$ 26,00), 
Toøl Stalins Organ (R$ 22,00) e Brewdog 
St. Paws (R$ 18,00) todas encontradas no 
Empório Sagarana.

Empório Sagarana
Rua Aspicuelta, 268 – Vila Madalena (SP)

Tel.: (11) 2768 2004
Aberto de terça a sexta das 17h00 à 01h00

Sábados das 12h00 à 01h00
Domingos das 14h00 às 22h00
www.emporiosagarana.com.br

ondeAChAR 
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O japonês solta um largo sorriso quan-
do perguntado se as pessoas têm co-
mido sushis e sashimis de forma errada. 
Shigueru Hirano, conhecido no Rio de 
Janeiro durante anos, é agora sócio de 
dois endereços em São Paulo. Um que 
usa seu nome, no Itaim Bibi e outro, o 
Tanuke, na Vila Madalena. A especiali-
dade das duas casas é servir comida 
nipônica da forma mais tradicional, sem 
invencionices, e bem mais digna do que 
é encontrado em cerca de 90% dos res-
taurantes japoneses da cidade. Nada de 
rodízios. O grande tropeço é a forma de 
consumo do shoyu. Não se surpreenda 
se alguém colocar o sushi no recipiente 
do molho e regá-lo de shoyu até que 
forme uma piscina em torno dele. Imag-

Tanuki Sushi
Rua Jericó, 287 - Vila Madalena - SP

tel.: (11) 3814 3760
Almoço: de segunda a sexta das 12h00 
às 14h45, sábado das 13h00 às 15h45 e 

Domingos das 12h00 às 15h45
Jantar: De segunda a quinta das 18h30 às 

23h00, sexta e sábado das 19h00 às 23h30
www.tanukisushi.com.br

Shigueru Sushi
Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 

275 - Itaim Bibi - SP
tel.: (11) 3079 2200

Almoço de segunda a sábado das 11h00 
às 15h00, domingos e feriados das 12h00 

às 16h00
Jantar das 18h00 à 00h00

www.shiguerusushi.com.br

ondeACHAR 

ine isso em cima de uma fatia de atum 
Bluefin, cujo o quilo pode chegar a R$ 
420,00. A maioria das pessoas molha o ar-
roz no líquido negro, quando o que deve 
receber o shoyu é o peixe. Experimente 
tombar o sushi de lado e apoiá-lo no ra-
chi dessa forma. Desse jeito você evita 
também que o arroz se desmantele. Em 
seguida, gire para que a parte do peixe 
fique para baixo, conseguindo assim 
encostar bem de leve a carne no shoyu. 
Nem precisa chacoalhar. A fina lâmina 
é o bastante para temperar a iguaria. 
Mais que isso você estará comendo uma 
porção de shoyu, não o peixe e nem o 
arroz. Shigueru, inclusive, tem a sua re-
ceita própria de molho, muito mais leve, 
adicionado de saquê, caldo de peixe, 
além de um shoyu importado de mel-
hor qualidade. E ele pretende trazer um 
mais especial ainda, retirado da porção 
que fica mais embaixo dos tonéis onde 

são curtidos o molho. De potente sabor, 
deve fazer uma dupla arrebatadora com 
os seus pratos. Vale lembrar que existem 
diversos tipos de shoyu, cada um com-
binando melhor com o tipo de peixe ou 
pratos. 
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Para muitos chega a ser incompreensível 
a proposta de baristas determinarem que 
o café deve ser tomado sem ser adoçado. 
Em diversos encontros com gente gabari-
tada do mundo da bebida, colocar açúcar 
no café é pecado. Mas a regra não precisa 
ser tão radical. A Isabela Raposeiras, dona 
do Coffee Lab, um dos grandes locais para 
se tomar um bom café, discorda dessa de-
terminação. Ela não vê problema algum 
em adoçar a bebida, inclusive, abomina tal 
regra. Para ela o que ocorre é que os cafés 
de baixa qualidade são amargos. Amargor 
é um atributo defeituoso em café. Sempre 
que está presente, significa algum proble-
ma, seja na lavoura, na torra ou no preparo. 
As pessoas adoçam os cafés para amenizar 
o amargor e a bebida ficar um pouco mais 
palatável. Ela prega que o consumo de ca-
fés de qualidade diminui a necessidade de 
adoçantes, pois eles são menos amargos. 
Mas o processo deve ser natural, e não 
imposto. No Coffee Lab, quando é ofer-
ecido o café, está lá disponível o adoçante 
ou açúcar pois, se a mudança for muito 

abrupta, o consumidor pode estranhar e 
culpar o grão, mesmo ele sendo de boa 
qualidade e bem tirado. A Isabela acha 
válida a colocação de outros elementos na 
bebida, como o açúcar ou adoçante, ras-
pas de limão ou mesmo chantilly. Claro, ela 
concorda que a ausência de açúcar deva 
existir numa degustação profissional, onde 
só deve constar dois elementos, o café e a 
água. Mas isso é num outro contexto.Os 
preços dos cafés fotografados variam de 
acordo com os grãos dos microlotes. Po-
dem custar de R$ 7,00 a R$ 13,00 a xícara.

Coffee Lab
Rua Fradique Coutinho, 1340 – Pinheiros – SP

Tel.: (11) 3375 7400
Aberto todos os dias das 10h00 às 20h00

Feriados, consulte antes a casa.

ondeAChAR 
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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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Céu aberto para
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O interior é típico dos BMW, 
sóbrio até em demasia. O 

acabamento em creme condiz 
com a proposta de andar com a 
capota aberta aos raios de sol. 

de piadas que são geradas por conta 
deles. Coloque a bordo um homem de 
meia com cabeleira branca (quando 
tiver). Todos vão dizer que ele acabou 
de se divorciar após um casamento 
de 45 anos. Se ele estiver andando na 
estrada, acima da velocidade, com a 
capota arriada, acionando o farol alto a 
cada seis segundos para abrir caminho 
é um completo idiota. Colocando duas 
mulheres vestidas com alguma peça 
imitando pele de onça, nem queira 
saber qual é a piada. Embarcando dois 
homens, mais novos, em acaloradas 
conversas em plena estrada, também 
não queira saber qual é a piada. Não há 
o que fazer, a vida é assim. Mas espere 
um pouco, não há quem não queira dar 
no mínimo algumas voltas, dirigir um 
pouco a BMW 420i Cabrio. Ela começa a 
ser importada pelo fabricante e amplia 
a família da Série 4 disponível no Brasil. 

Não deu para resistir. Abastecendo 
o carro, um conversível branco 
perolado com teto abaixado, um 
japonês no volante e ao seu lado uma 
mocinha bonitinha. Duas outras 
mocinhas caminham pela calçada e 
o tempo todo, em que seus campos 
de visão permitiam, não deixam 
de olhar. Talvez o carro, que é 
impressionante. Talvez quem estava 
na direção, menos impressionante. 
Talvez imaginassem que em poucos 
dias leriam a nova manchete no 
jornal sobre mais um caso de 
um oriental achado em pedaços 
numa mala. Não dá para escapar do 
arquétipo. Também não há como desviar 
de um certo ar de ostentação que tais 
veículos provocam, e todos os tipos 
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Visto de traseira e com o teto 
rebatido a 420i Cabrio mostra 

linhas parecidas com as de uma 
barchetta. Elegância à toda prova.

Esta série segue a nova nomenclatura 
da BMW, que define que os números 
pares são para os coupés, gran coupés e 
cabrios. Os ímpares são reservados para 
os hatches e sedãs. Portanto, você não se 
enganou. O modelo 420i é um conhecido 
Série 3 em sua concepção geral, só que 
com uma carroceria diferente. Ele não 
é maior. É curioso que a BMW tenha 
trazido esse conversível com motor 
2.0. Está certo que ele é moderníssimo. 
Turbo tecnicamente perfeito para 
não ter engasgos ou retardos de 
comportamento acoplado numa caixa 

de transmissão de oito velocidades, 
que entrega 184cv e 27,5kgf.m para um 
carro que pesa 1.725g. No catálogo da 
BMW no Brasil já existe a 428i Cabrio que 
possui motor de 245cv e 35,7kgf.m de 
torque máximo e pesa 25kg a menos. 
Ambos são muito semelhantes em suas 
configurações, fora a motorização. A 420i 
é calçada em rodas aro 18 enquanto que 
a 428i vem com rodas aro 19. A irmã com 
mais motor tem câmera de ré, coisa que 
a 420i não tem e o som é de um padrão 
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O processo de recolhimento do teto 
leva cerca de 20s e pode ser feito 
com o caro em movimento, mas em 
baixíssima velocidade.

melhor. No restante, são similares. Bom, 
o preço na etiqueta da 420i Cabrio Sport 
GP é de R$ 215.950,00, enquanto que a 
428i Cabrio Sport GP é de R$ 248. 950,00. 
Apesar dos R$ 30 mil de diferença na 
tabela, a 420i está longe de ser um 
modelo de entrada, mas a performance 
fica devendo, ao menos em relação a 
que tanto estilo faz crer. A aceleração 
de 0-100km/h foi uma surpresa. Com 
duas pessoas a bordo e tanque cheio, 
num dia de meros 22ºC e numa altitude 
e 680m, a primeira medição mostrou 
longos 9,32s. Caprichando mais foi 
possível chegar a 9,13s, acima, portanto, 
dos 8,3s divulgados oficialmente. No 

583km em estrada, sem tráfego, e nada 
de percursos sinuosos ou com grandes 
variações de aclives ou declives e sempre 
que possível mantendo a velocidade de 
120km/h, com o veículo vazio e andando 
no modo ECO, o número melhorou, 
chegando a 10,1km/l. Esperávamos mais 
que isso. A ficha técnica diz que o carro 
faz 8,6km/l na cidade e até 11,6 km/l 
na estrada. Ok, essa medição é feita na 
Europa em condições de temperatura 
e pressão ideais, ao nível do mar e 
consumindo algo que realmente se 
pareça com gasolina e não a nossa sopa 
de combustíveis. Com esse número na 
cabeça é preciso ver a finalidade da opção 
da compra de uma 420i Cabrio perante 
a sua irmã de 245cv. Esse conversível é 
um veículo feito para desfilar na beira 
da praia, com a capota aberta, em dia de 

O espíritO OstentadOr ganha 
                                   espaçO nesse cOnversível
consumo misto, urbano e estrada (com 
média baixa de velocidade, em torno 
de 80km/h e andando em modo ECO) 
a 420i Cabrio estava fazendo 9,21km/h. 
Consumo alto, não esperado, até 
porque esse carro vem com dispositivo 
que desliga o motor toda hora que ele 
fica imóvel. Fazendo um giro longo de 
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O porta malas serve 
basicamente para acomodar 

a capota. O espaço disponível 
para carga é quase o 

equivalente ao de uma caixa 
de pizza.
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céu azul. Bem ao gosto dos habitantes 
sazonais de Jurerê Internacional. Lá uma 
horda vive de invencionices a cada verão 
e chega a enviar de suas casas seus 
carros até o litoral catarinense a bordo 
de carretas, em vez de seguirem fazendo 
o que de melhor fariam com tais bólidos, 
dirigir. A 420i Cabrio não ia fazer feio. 
Mas lá pouco importa se o desempenho 
não é tão assim uma Brastemp. O que 
vale mesmo é quanto o carro expele em 
magnetismo corpóreo, aquele que faz 
pescoços girarem enquanto ele passa 
em frente, devagarinho. Todo conversível 
possui esse dom. Isso a Cabrio tem de 
sobra e é igual a sua irmã mais musculosa 

e cara. De certos ângulos essa BMW é 
formidável. As linhas fluidas, vistas de ¾ 
traseiro, lhe fazem parecer uma legítima 
barchetta italiana, mas andando com 
toda a eficiência alemã. O carro não 
é ruim, quem está dentro dele talvez. 
Ele possui três modos de condução 
priorizando a economia de combustível 
ou a esportividade máxima. Nesta última 
condição há um sub modo em que 
o carro sempre estará com o sistema 
de controle de estabilidade desligado. 
Se quiser saber, o modo Confort, 
intermediário, é o que mais reflete 
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O habitáculo foi feito para apenas 
quatro ocupantes. O acesso, sem 
ser pulando a carroceria, é muito 
fácil. 

No sistema de entretenimento há um 
HD de 20GB de memória para colocar 
a melhor trilha para dias na estrada. O 
porta-malas tem capacidade entre 220 e 
370 litros, a diferença é justamente pelo 
preenchimento do espaço pela capota 
quando guardada. De qualquer jeito o 
espaço realmente útil não leva algo que 
for pouco maior que uma caixa de pizza. 
Esse carro não é para quem tem que 
levar as tralhas dos filhos pequenos ou 
mesmo fazer compras, a não ser que não 
se importe em levar sacolas no banco 
traseiro com a capota levantada a fim de 
evitar que algum esperto saia correndo 
com aquela sua peça de picanha recém-
adquirida. Esse carro é para ostentar. Ou 
gerar piadas a seu respeito.  g

o que é o carro. No modo Eco a sua 
pegada mais parece com a de um carro 
com motor de 90hp. Em modo Sport a 
diversão é plena, mas bem que poderia 
ter 30cv a mais trabalhando debaixo 
do capô. As suspensões até que não 
endurecem tanto em modo esportivo, 
como também não fica demasiadamente 
pesada a direção, apesar de achar que 
a rigidez ideal para este carro, seja qual 
for o modo de conduzi-lo, é a do modo 
Sport. Não dá trabalho algum e não 
compromete o conforto. Para quem 
não está dirigindo, a 420i Cabrio oferece 
bom nível de acabamento, os assentos 
dianteiros têm ajustes elétricos (sendo 
que o do motorista também ajusta as 
abas do assento) e o ar-condicionado é 
de dupla zona. Atrás vão somente duas 
pessoas. No meio há um porta-trecos 
onde poderia ir um quinto passageiro. 

BMW
www.bmw.com.br

ondeACHAr 
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Conheça a nova linha de GPU´s GoPower. 

Qualidade e segurança para sua aeronave.
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atende bem a sua atual demanda de uso. a 
prime vem concentrando seus serviços no 
gerenciamento de aeronaves de terceiros, 
dentro do seu esquema de propriedade 
compartilhada.  segundo Marcus Matta, 
Diretor presidente da prime Fraction club, 
isso melhora as condições de gestão para 
ambos os lados.  a prime tem uma frota 
própria de três helicópteros (dois Bell 429 
e um esquilo) e cinco aviões (2 embraer 
phenom 100, 3 phenom 300 fora um  
Legacy 650 para o segundo semestre). 
contando com as aeronaves administradas 
de terceiros, o total disponível sobe para 
14. com a crise no mercado doméstico, 
no primeiro trimestre de 2015 houve oito 
procuras para agregar aeronaves aos 

O conforto e a praticidade 
com custos mais acessíveis. Em 

tempos bicudos a economia 
pode valer ainda mais a pena. 

O tráfego está mais livre nos céus 
do Brasil, mas esta não é uma boa 
notícia. Isso significa que a menor 
quantidade de aeronaves voando 
pode ser traduzida em menos gente 
viajando para fazer negócios. O 
turismo também acusou índices 
negativos nos últimos meses. 
Foz do Iguaçu, no carnaval e em 
alguns feriados prolongados nesse 
primeiro semestre, teve média 
de 60% de ocupação dos hotéis, 
quando era esperada casa cheia. Na 
cidade de são paulo, da metade de 
2014 para cá, a frota de helicópteros no 
ar diminuiu de 60 a 70%. Manter esses 
bichos voando custa dinheiro e quem 

pode tem até vendido sua aeronave. 
em qualquer situação de crise, há quem 
perca e há quem ganhe. o proprietário 
de um helicóptero que voava cerca de 
35h/mês, de outubro de 2014 até março 
de 2015 havia consumido apenas 14 
horas de voo. a iniciativa primária era 
demitir o piloto e vender a aeronave. 
um amigo o aconselhou a agregar 
o helicóptero em um dos planos 
oferecidos pela prime Fraction club. 
com essa medida ele teve como retorno 
cerca de 80% do valor da aeronave 
através do pagamentos das partes dos 
outros cotistas. paga 20% dos custos 
inerentes à operação e mantém o 
direito de voar 20h/mês, o equivalente a 
sua cota de propriedade compartilhada 
com outras quatro pessoas, e ainda 
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Novas aeronaves estão sendo agregadas 
aos planos de compartilhamento. Para o 
cliente pode ser uma alternativa à venda 
do seu bem. Com o sistema a aeronave 
pode ter sua vida melhor rentabilizada.

na Prime tem mostrado outro fôlego. A 
empresa que já tem seis embarcações, 
vai receber outras três, de 53pés, 60pés 
e de 80pés. São bens empregados, 
exclusivamente, para o lazer e baixo 
uso. Se a vida nos negócios não está 
tão bem assim, que pelo menos na 
hora da diversão a crise não bata à 
porta, diriam alguns. Certas pessoas 
lançam mão do compartilhamento 
para subir a categoria do seu bem. 
Outras chegam a vender o seu barco 
e optam por uma cota com menos dor 
de cabeça em relação à manutenção, 
burocracia e treinamento de tripulação. 
Com o melhor gerenciamento de seu 
bolso, consegue até entrar para um 
outro grupo de cotista, para ter um 
helicóptero, por exemplo. Ou seja, por 
alguma fração de um único bem, ele 
pode ter acesso a dois. Entre os carros, 

planos da Prime Fraction Club. Com 
isso, a empresa pode até deixar de fazer 
novas aquisições. Para os clientes a 
conta é mostrada da seguinte maneira. 
Um AgustaWestland A109 Grand que 
no mercado está cotado em US$ 7,2 
milhões, para o cotista sai por US$ 1,250 
milhão mais as despesas diretas do 
voo. Um Embraer Phenom 100, inteiro, 
sai US$ 4,4 milhões (FOB) enquanto o 
cotista vai ter que reservar US$ 1,310 
milhão. Um Phenom 300, que vale US$ 
13,1 milhões pode, cotizado, sair por 
US$ 3,382 milhões. Se essa adequação 
acontece por uma certa falta de 
negócios no mercado, o segmento de 
carros e barcos de luxo compartilhados 

Prime Fraction Club
www.primefractionclub.com.br

ondeAChAr 

até julho serão entregues os produtos, 
uma Porsche 911 e uma Ferrari 
California, de um novo grupo de quatro 
pessoas. Cada cota sai por r$ 776 mil 
num contrato de três anos. Tem gente 
que não abre mão de exclusividade, 
mas, para outros, não faz sentido ter 
um bem parado na garagem sem uso 
otimizado. 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
 abrem mão de alto desempenho. O interior tem espaço  de  sobra  para
 as pernas e  enormes  portas com grandes  janelas  que  proporcionam
 fácil  acesso  e visibilidade incomparável.
  Voe um Agnus e descubra por si mesmo o prazer de voar’’.

Uma Aeronave LSA para grandes homens!

Ligue e agende um vôo de demonstração!
(37) 3261-1952 - www.agnusaviacao.com.br
comercial@agnusaviacao.com.br
R. D, nº. 185 - Distrito Industrial - Lagoa da Prata/MG.
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Fabricante: Agnus Aviação
Motorização: 01 Rotax 9125 de 100hp
Capacidade: 1 piloto + 1 passageiro
Envergadura: 9,5m
Área alar: 11,16m2
Velocidade de cruzeiro: 125mph
Razão de planeio: 14:1
Velocidade de estol: 54mph (4200rpm
de motor, sem flape)
Autonomia: 6h
Capacidade dos tanques: 110l
Alcance: 1.150km’’
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Feito para agradar o 
executivo, esse Honda garante 
conforto e até um bom nível de 

equipamento de bordo. 

no pole dance. Esses caras certinhos 
têm seus momentos de devaneios. Eu 
vejo isso a cada instante ao analisar o 
que é um Honda Accord. Deve ser um 
pouco do japonês executivo. Ele é sério. 
Ainda mais se pintado do insosso prata. 
Externamente, a frente agressiva possui 
um conjunto ótico com luzes diurnas 
de LED, entretanto, a agressividade para 
por aí. No semáforo pouca gente se 
dá ao prazer de olhar para ele, afinal, é 
parecido com tantos Civic ao seu redor, 
só que maior. O Accord é um carro 
longo. São 4,89m de para-choque a 
para-choque, com um entre eixos de 
2,775m. Há espaço de sobra para todos 
os ocupantes. Na dianteira ambos 
os bancos possuem ajustes elétricos, 
sendo que o do motorista se difere por 
ter também ajuste do encosto lombar. 

Há pessoas que realmente não gostam 
de aparecer. São daquelas que você 
faz de tudo para convencer que a 
Madonna está de olho nela, que as 
intenções são de casamento, que a 
popstar realmente viu nela a pessoa 
sem a qual seria impossível viver, mas 
nada, nem um flerte sequer. A Madonna 
é demasiadamente luz, todo mundo vai 
nota-lo, ou melhor, o mundo vai olhar 
para ele. Tem gente que odeia isso. 
Japoneses, às vezes, sentem esse tipo 
de aversão até tomarem infindáveis 
copos de uísque depois do expediente 
e virarem loucos varridos capazes de 
seguir imediatamente para Las Vegas e 
casar com a primeira moça pendurada 
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O alto, o detalhe dos faróis 
com luzes diurnas em LED. 
Garantiu um visual levemente 
agressivo.

Um carro para comprar sabendo 
                 como ele anda, e não qUe ele anda

Falta um GPS no painel. Estranho num 
carro desse padrão. Por meio de uma 
câmera dá para visualizar o ponto cego 
do lado oposto do motorista. Bem 
prático, e funciona toda vez que o pisca 
da direita é acionado, ou manualmente, 
por meio de um botão na ponta do 
comando satélite de seta. Coisa de 
americano. Naquele mercado há vários 
carros com essas câmeras instaladas. 
Aumentam a segurança em mudanças 
de faixas, ultrapassagens e até para 
vigilância na hora de estacionar em 
lugares ermos. A imagem é visualizada 
na tela superior de 8” do sistema 
de entretenimento, que pode ser 
comandado ao toque dos dedos. Fora 
isso o painel é sóbrio, apesar de bem 
colorido. Há até um arco ao redor do 
velocímetro que fica verde ou cinza de 
acordo com o seu ritmo de consumo. 
Os passageiros do banco de trás, se 
forem dois, podem usar a parte central 
do encosto como um descansa braço 
dotado de porta-copos. Os bancos são 
macios e há saídas exclusivas do ar-
condicionado que na frente é de dupla 

zona. Sentimos a falta de palhetas para 
as trocas de marchas atrás do volante, 
mas isso é coisa de carro com perfil 
mais esportivo, o que definitivamente 
o Accord não é, mesmo com boa 
motorização. Apesar de existir a versão 
de entrada EX L4 com motor 2.4 de 4 
cilindros e 175cv, o desta versão, a EX V6, 
é um V6 3.5 de 280cv a 6.200rpm e que 
entrega o torque máximo de 22,9kgf.m 
a 4.000rpm, tudo administrado por um 
câmbio automático de seis velocidades. 
Com um peso em ordem de marcha de 
1.629kg, essa relação não o deixa muito 
esperto, embora esse sedã não seja 
nada chocho. Acelerando a partir da 
imobilidade até atingir os 100km/h, o 
Accord levou em média 9,2s com o carro 
vazio. Mas o grande destaque deste 
carro é o sistema VCM, que gerencia 
a aplicação dos cilindros conforme 
você anda. Ele permite que o motor 
V6 do Accord funcione com apenas 
três cilindros caso perceba que não é 
necessária a entrega extra de potência. 
Sendo assim, o consumo urbano médio 
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por um Hyundai Azera que custa a 
partir de R$ 148.900. O coreano tem um 
pouco mais de estilo, mesmo depois 
de uma hiper discreta atualização. Mas 
se você não curte os tais vincos que 
pululam da carroceria dos modelos 
da Hyundai, o Honda vai lhe agradar 
mais, mesmo sendo mais dos mesmos 
Honda. E nem a escassa quantidade de 
unidades trazidas para o Brasil, apenas 
200, coisa que poderia dar um certo ar 
de exclusividade, despertará em você 
uma absurda curiosidade de conhecer o 
carro. Mas ele não quer isso. Da mesma 
forma que o cara que detestaria casar 
com a Madonna, o Accord quer viver a 
vida do modo dele, pouco importando 
o que as pessoas acham disso, isso se 
acharem alguma coisa. g

foi de 7,3km/l. Na estrada, mantendo a 
velocidade de 120km/h (com o conta-
giros indicando 2.000rpm), deu para 
beliscar 14,7km/l ou até 15,2km/l com o 
ar-condicionado desligado. Vantagens 
de dias frios. No quesito suspensão, 
o conjunto é MacPherson na frente, 
e traseira Multi-Link independente, 
bem adequada ao estilo americano, 
priorizando a maciez. Como ele é 
dotado de um bom controle de tração 
e de estabilidade, você pode contar 
que as rolagens da carroceria não 
vão transmitir insegurança, mas, veja 
bem, ele não é um Civic Si. O Honda 
Accord EX V6 desta matéria sai por R$ 
147.900,00, mesmo patamar pedido 

O espaço para os passageiros 
do banco traseiro garante 
coforto para longas viagens.

Honda
www.honda.com.br

ondeACHAR 
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CenA
rápida
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Seja nos ensaios em túnel de 
vento ou ao vivo as linhas no 
Anequim entregam a que veio. A 
de ser uma máquina muito, mas 
muito, rápida.

308 já fora um grande recordista. Desde 
2010 o projeto detém três recordes de 
velocidade e um de ascensão dentro 
das normas da categoria C1a0 da Fai - 
Federação Aeronáutica Internacional. 
Com um motor de 80hp atingiu a marca 
de 360km/h. Colocados lado a lado o 
CEA-308, que antes era uma referência 
aerodinâmica, agora se mostra bem 
convencional. O piloto Gunar Armin, 
de longa carreira na aviação comercial 
e agora na executiva, e que também 

Perdido no meio da pista de Divinópolis 
(MG), o olhar tenta achar a origem do 
som. No circuito de tráfego há três 
Cessna de instrução fazendo pouso e 
decolagem seguidos. No meio deles, 
que voam a 60 milhas por hora, algo 
que está no mínimo a 290nós chama a 
atenção. E ele tem motor semelhante. 
Lá no alto, fazendo três vezes o mesmo 
percurso, enquanto os demais nem 
chegam a completar um circuito de 
pouso, está o Anequim em mais um voo 
de teste. O som é inebriante, alto, forte. 
É coisa que se vê em grandes shows 
aéreos nos Estados Unidos, na Europa 
ou na corrida aérea de Reno. O nome 
Anequim veio a calhar, refere-se à uma 
espécie de tubarão feroz e mais veloz 
do planeta. O projeto dessa máquina 
saiu do CEA – Centro de Estudos 
Aeronáuticos da UFMG, em Belo 
Horizonte. Sob a batuta do professor 
Paulo Iscold, que também idealizou 
o CEA-308, o Anequim foi feito para 
bater recordes de velocidade. O CEA-
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É um grande e trabalhoso 
processo de estudo e 
manufatura. Alunos, professor 
e a aviação ganharam em 
conhecimento.
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550, mas nem isso dá. O avião realmente 
se parece com um tubarão, bicho com a 
melhor hidrodinâmica conhecida. Todo 
o projeto foi feito com programas de 3D 
da UFMG. A estrutura, tirando alguns 
itens como os tanques de combustível, 
é feita de fibra de carbono. Todo o 
ferramental usado pertence à UFMG. 
Cerca de 30 alunos também tiveram 
maciça participação na construção 
da aeronave. Todos voluntários. A 
remuneração é o conhecimento. 
Sete deles usaram a participação na 
construção do Anequim como trabalho 

voou o CEA-308, mal cabe no novo 
avião. Se comer uma feijoada no dia 
anterior muito provavelmente terá que 
fazer algumas sessões de academia 
para poder voar com o Anequim. O 
próprio Paulo Iscold não entra no seu 
projeto. Tudo foi feito para ocupar o 
mínimo espaço possível em volta do 
motor e do piloto, se possível, com as 
mais belas e aerodinâmicas linhas. Tanto 
é que alguns perguntam se não seria 
possível a instalação de um motor IO-
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de final de ano e alguns outros como 
mestrado. E teve até gente que veio de 
outras universidades, como a CEFET-
MG, e todos que trabalharam no 
projeto Anequim estão empregados 
atualmente. A construção das peças do 
Anequim teve a vantagem da utilização 
de uma máquina de usinagem 
computadorizada (CNC) financiada 
pelo Finep. O equipamento foi essencial 
para dar forma ao projeto. O Anequim 
foi feito para quebrar recordes dentro 
da categoria C1a da Fai, uma acima 
do CEA-308, e que determina um 
peso máximo entre 300 e 500kg e o 
uso de motor a pistão seja ele qual 
for. A equipe até poderia usar uma 
motorização maior tentando equilibrar 
fatores como peso, aerodinâmica e 
potência. Optaram pelo uso de uma 
usina muito bem trabalhada e uma 
excelência no apuro aerodinâmico. O 
urro que vem do pequeno motor de 
quatro cilindros aspirado desenvolvido 
pela Sky Dynamics em cima de um 
Lycoming IO-360 de escassos 180 hp é 
absurdo. Enquanto que no CEA-308 o 
som era mais comum ao que se espera 
de um motor pequeno, com ritmo 
compassado, no Anequim o som é bem 
mais encorpado. Boa parte é resultante 
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O projeto resultou nas menores 
linhas em torno de um motor e 

o piloto  para ganhar eficiência 
aerodinâmica. 
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do uso da hélice Catto, feita sob medida 
e o complexo sistema de escapamento 
dimensionado 4 em 1, com desenho 
que lembra muito os usados na Fórmula 
1 onde a exaustão dos gases também 
é aproveitada aerodinamicamente. 
Adrian Newey usou muito dessa técnica, 
existente no Anequim, nos carros 
campeões da Red Bull que o Sebastian 
Vettel pilotou. A taxa de compressão 
desse motor é elevadíssima, tanto que 

é muito difícil, senão impossível, girar 
a hélice com o motor parado. Com a 
preparação ele está entregando, no 
mínimo, 40% a mais de cavalaria. Dentro 
da carenagem há um grande trabalho 
nas vias por onde o ar passa. A potência 
e compressão desse ar é tão grande 
que num dos testes, com fechamento 
de uma das saídas de ar, bem debaixo 
da raiz das asas, o tampo colocado ali 
acabou sendo ejetado em pleno voo. 
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A ApurAdA engenhAriA colocA um 
        projeto em destAque no cenário mundiAl

Vale lembrar que o avião conta com uma 
entrada para a indução forçada de ar no 
motor, o tal do sistema RAM Air, que 
auxilia no aumento da potência. Apesar 
de tantas modificações, pelos cálculos 
da equipe, mesmo com um motor 
padrão o Anequim já poderia quebrar 
os recordes da categoria. E é bem 
possível que possa bater alguns outros 
da categoria acima, C1b, para aeronaves 
de 500 a 1.000kg. Ele é minúsculo. De 
envergadura são 6m e de comprimento 
são 5m. Na ida para Divinópolis, de 

carona com o Gunar Armin, estávamos 
comentando sobre alguns Lancair e 
como eles eram quentes, ariscos e 
com pouca área de profundor. O piloto 
começou a tirar sarro pedindo para 
esperarmos para ver o que era pouco 
profundor referindo-se ao Anequim. E 
realmente, no primeiro contato pessoal 
o que se vê é uma deriva e profundores 
com elementos não muito maiores que 
uma folha de papel A4. Isso significa 
que essa máquina foi feita para voar 
sempre muito rapidamente. A carga alar 
é de 95kg/m2 sendo que a velocidade 
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Testes detalhados e muita 
tecnologia foram primordiais 

para a construção do Anequim. 

95

de estol é de 70nós, isso para um avião 
que pesa vazio 350kg e, digamos, 450kg 
em ordem de marcha. O Anequim 
saiu recentemente das oficinas da 
UFMG, portanto ainda não está afinado 
como se deve. A visita em Divinópolis, 
basicamente para fazer uma sessão de 
fotos, serviu para testemunhar alguns 
voos de teste. No projeto esguio como 
poucos, o Gunar vai quase que deitado 
na fuselagem, como se fosse um piloto 
de Fórmula 1. Entramos para ver como 
é. Os ombros ficam grudados nas 
paredes laterais, o manche fica à direita 
e a manete de potencia à esquerda. Esta 
é comandada articulando para cima e 
para baixo e não para frente e para trás, 
tudo para ganhar espaço. Os tanques 
de combustível estão na parte da frente, 

logo após o painel e atrás do assento. 
A referência com um F-1 é imediata, 
mas os carros são mais confortáveis. 
Colocando o canopy a coisa fica ainda 
mais complicada. A visão para frente 
é extremamente restrita. O Gunar 
comentou que poderiam seguir duas 
linhas de pensamento, a primeira com 
mais visibilidade, contudo, com menor 
aerodinâmica, e a segunda totalmente 
inversa, o que foi seguido. Para os lados 
a visão também é restrita até porque 
o piloto mal consegue virar o rosto. As 
aproximações para o pouso devem ser 
melhor feitas com uma glissada, como 
em alguns aviões de acrobacia. O voo 
de fotos, inclusive, foi feito de uma 
forma diferente do previsto. Nada de 
tentar fazer imagens com o sol muito 
baixo e o pouso em condições de 
baixa luminosidade. A operação com 
o Anequim ainda está no seu começo, 
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A equipe básica é formada pelo Paulo 
Iscold e Gunar Armin que foram 

auxiliados por desenas de alunos de 
cursos de engenharia.

portanto, nada de estripulias. Tanto 
sacrifício dá retorno no ar. Num dos 
voos em mergulho, foi conseguida a 
marca de 330nós e a VNE estimada 
em 400nós. Tem gente que não gosta 
da referência, mas não deixamos de 
usá-la, é basicamente a velocidade do 
Phenom 100 (que tem uma VMO ao 
nível do mar de 275nós) numa aeronave 
que usa motor de Tupi. Deixe para lá 
se o Phenom é feito para outro tipo 
de missão etc e tal, mas não deixa de 
ser surpreendente. O Anequim foi feito 
para ser o avião movido com motor de 
quatro cilindros a pistão mais rápido do 
mundo. Em agosto devem acontecer os 
voos de validação pela Fai, ainda sem 
local definido. Mas seja onde for, no 
lugar estarão as testemunhas de um 
belo e grande feito realizado por uma 
pequena aeronave. O resultado disso 
estará no ar. g
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Portssar Comércio
Rua 7 de Abril, 79 cj 205 – São Paulo

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

Fotografar carros é divertido. Há o movimento, e se o modelo for dina-
micamente atraente, melhor ainda. Buscar a melhor visão para as linhas 
do projeto e pintá-las com as melhores cores é um agradável exercício. 
Mas é preciso um bom equipamento. A Canon 70D está bem no meio 
do leque de opções de câmeras reflex que a empresa produz para um 
público que vai do entusiasta ao profissional de fotografia. Ela possui 
diversos itens encontrados em outros modelos Canon, como o sistema 
de autofocagem com 19 pontos da 7D ou a tela articulada sensível ao 
toque, presente na Rebel T5i. O processador é o mesmo Digic 5 encontrado 
na Canon 5D mark III. A câmera possui sistema wi-fi para transmissão de dados 
e um grande sensor de 20,2MP. A sensibilidade cobra um horizonte que vai do 
ISO 100 ao 12.800, o que possibilita fazer fotos em condição de baixíssima luz. 
Com uma lente 15-135mm, ela pode ser adquirida por R$ 4.930,00 o que a torna 
também uma opção de segunda câmera para fotógrafos profissionais ou a ini-
cial, para quem deseja seguir carreira. E pode deixar, com ela é possível fazer a 
maioria dos trabalhos que possam reverter em grana para o seu proprietário. g
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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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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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