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High Magazine
Trim size: 28 cm x 21 cm

Bleed: .5 cm
Safety: .375 in

TÃO SILENCIOSO QUE VOCÊ CONSEGUE 
OUVIR SEUS PRÓPRIOS PENSAMENTOS.

O Falcon 8X de 6.450 mn (11,945 km) tem a cabine mais silenciosa de todos os jatos comerciais. Isto signi ca mais conforto e maior produtividade 
em viagens longas e cansativas. Acrescente a isto a conectividade ininterrupta e o acesso a praticamente qualquer lugar do mundo, e você tem um 
jato comercial que supera as expectativas. Voe longe. Voe com conforto. Alcance mais.

WWW.DASSAULTFALCON.COM  I  RODRIGO PESOA: +55 11 3521 7201  I  RODRIGO.PESOA@FALCONJET.COM

Dassault Falcon Jet Corp   dfjc019395_019395_8X_Quiet_CabinAd_HighMagazine   
Proof 1
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www.planodevoo.com.br

Telefone: (47)9244-2244

Venha fazer uma visita!

Parcelamos seu curso 
em até 20x.

*Aceitamos propostas.

Alojamento completo Gratuito.

-Curso de Piloto Privado. 
-Curso de Piloto Comercial.

contato@planodevoo.com.br
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Venha fazer uma visita!

Parcelamos seu curso 
em até 20x.

*Aceitamos propostas.

Alojamento completo Gratuito.

-Curso de Piloto Privado. 
-Curso de Piloto Comercial.

contato@planodevoo.com.br
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Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space

leonardocompany.com

Finmeccanica é agora Leonardo - inspirado pela visão, cu-
riosidade e criatividade do grande mestre inventor - desen-
hando a tecnologia de amanhã. 

Grandes desafios exigem grandes mudanças. 

Os helicópteros AgustaWestland vem para redefinir a mo-
bilidade através de novos níveis de luxo, conforto, perfor-
mance e segurança. 

Esteja onde é importante para você! Valorize o seu tempo!

It’s about 
your business
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Já na entrada a boa decoração 
faz a apresentação do que é 
o Be Hotel. Aconchegante e 

diária de bom preço. 

Sentado na beira da cama, a visão do 
chão de tacos. Não se vê mais esse 
tipo de piso em construções moder-
nas. Eles dão mais trabalho na manuten-
ção do que um carpete de madeira ou 
pisos frios. Mas são atraentes, lembram a 
casa da sua avó. Este é um quarto do Be 
Hotel, e o hóspede se sente como em 
casa, o que, a princípio, devia ser a dire-
triz básica de uma boa hospedagem. En-
tretanto, o ar caseiro desse hotel tem a 
ver, em parte, com a sua estrutura. O pré-
dio de construção antiga já foi um edifí-
cio residencial. Fica na esquina das ruas 
Monte Alegre e Francisco Matarazzo, 
duas vias importantes no bairro das Per-
dizes, bem perto do centro, e na boca 
com a Barra Funda, onde está sendo fei-
to praticamente um novo bairro reapro-
veitando um espaço onde, no passado, 
existiam galpões de fábricas. Durante 
um bom tempo, nessa esquina funcio-
nou um hotel fuleiro, às vezes de alta ro-
tatividade e diárias para miseráveis. Os 
inquilinos que administravam o imóvel 

pagavam uma merreca de aluguel. A fa-
mília proprietária retomou as rédeas em 
2012. Contratou engenheiros e arquite-
tos e modificou cada canto dos sete an-
dares para algo que mesclasse o con-
temporâneo com o clássico. Os espaços 
dos apartamentos foram desmembra-
dos para assim abrigar os quartos. Se 
prestar atenção, a pessoa poderá visuali-
zar o que era antes a porta de entrada 
principal de cada apartamento e perce-
ber que o que era o corredor de acesso 
às suas dependências, agora serve para 
entrar em cada um dos apartamentos. 
Na área das escadarias, o estilo antigo 
com o piso em granilite reitera o tom 
que se espera no interior do Be Hotel. 
Apesar de ser da década de 1970, tem 
muito dos anos 1950 por lá. E isto é mo-
derno hoje. Há quem venha de longe 
para se hospedar em São Paulo e fique 
sempre nos mesmos lugares. Bem dizen-
do, escolhem invariavelmente as mes-
mas redes de hotéis, sejam lá onde for. 
Os Ibis, Mercury e Blue Three são sempre 
iguais, fast food da hospedagem, e do 
mesmo jeito que o McDonald’s, são es-
colhidos pela garantia de saber o que se 
vai receber, em alguns casos, por uma 
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Pelos cantos de são Paulo 
            recebendo gente de todos os cantos
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O café da manhã caprichado 
é o único serviço de cozinha 
neste endereço. No topo do 
prédio uma área que serviria 
muito bem para um bar.

módica quantia de dinheiro. Não existe 
luxo nem requinte, mas dorme-se bem e 
a casa está sempre limpa. Nessa faixa de 
mercado, a capital paulista possui um 
enorme leque de opções, mas o destino 
ressente de ofertas de médio preço que 
entreguem um pouco mais de persona-
lidade nas suas diárias. O Be Hotel foi fei-
to para isso. Na entrada, aproveitando 
um alto pé direito, a recepção é bem de-
corada. Há uma área que serve como 
sala de estar e um espaço onde estão 
bebidas, salgadinhos e sanduíches frios 
para serem levados para os quartos. O 
frigobar deve ser abastecido por cada 
hóspede. Num mezanino funciona o es-

paço do café da manhã, que é o único 
serviço de cozinha disponível no hotel. 
Eles colocam todos os elementos num 
bufê e ainda podem preparar omeletes 
ou ovos mexidos. A primeira opção, feita 
com uma base de queijo tostado, é uma 
delícia. Os pães, doces, frios, sucos e fru-
tas são o que normalmente se encontra 
num café da manhã executivo. Tudo é 
muito bem servido. O ambiente é bem 
aconchegante, tem uma enorme banca-
da que um dia foi uma mesa de escritó-
rio e agora tem a sua graça aumentada 
pelo acabamento em amarelo canário. O 
Be Hotel tem no sétimo andar um espa-
ço que serve de lounge, um terraço ao ar 
livre com deques em madeira, cadeiras e 
ombrelones. No verão pode ser perfeito 
para passar o tempo no final da tarde de-
pois do dia de trabalho. Eles pretendem 
fazer um bar permanente naquele espa-
ço. Receita que vai dar certo. Os 40 quar-
tos que podem ter de uma cama de ca-
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Os detalhes clássicos estão 
por todos os lados. De 

antessalas ao banheiro, que 
por sinal, é bem espaçoso.

sal king ou queen size até três camas de 
solteiro têm decoração moderna, indo 
para o minimalismo. O mobiliário tem 
uma pegada vintage. Os abajures das 
cômodas são daqueles do logotipo da 
Pixar. A roupa de cama é correta, com 
travesseiros pouco espessos. O tal piso 
de tacos majoritariamente marrom está 
num bom contraste com as paredes em 
branco e cinza chumbo. Há um par de 
fotos, e sempre existe uma menção às 
andorinhas, que viraram símbolo do ho-
tel. Na reforma, foram colocadas janelas 
antirruídos que têm lá a sua serventia, já 
que o hotel está na beira da avenida 
Francisco Matarazzo, via com alto volu-
me de trânsito e também corredor de 
ônibus. Os apartamentos voltados para a 

rua Monte Alegre aparentemente são 
mais silenciosos. Uma pena que nos 
apartamentos até o quarto andar, existe 
um anteparo de metal furado em frente 
das janelas que restringe a visão para 
fora. Os banheiros são espaçosos e bem 
decorados, uma vantagem sobre a con-
corrência de rede, que geralmente ofere-
ce quartos com banheiros minúsculos. O 
box de banho é grande. As toalhas não 
são nenhum luxo, finas e de tamanho 
apenas razoável. Pelo menos os ameni-
ties são de boa qualidade. Dorme-se 
bem nesses quartos, apesar de numa 
noite os vizinhos do quarto ao lado, três 
adultos que mais pareciam adolescentes 
deslumbrados com a cidade grande, en-
grenaram numa conversa em alto e bom 
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Gulodice tradicional e histórica. O 
bauru em sua forma original do 
Ponto Chic. Parada obrigatória em 
qualquer roteiro paulistano.

tom por mais tempo que o desejável. 
Como o Be Hotel não tem serviço de co-
zinha, o jeito é sair em busca de algo 
para comer. Quase em frente, do outro 
lado da avenida, um ícone da gastrono-
mia paulistana. Um dos endereços do 
Ponto Chic fica lá, e isso significa que 
você vai poder saber o que é o verdadei-
ro bauru. O sanduíche foi criado nesse 
restaurante, ou melhor, na matriz aberta 
no centro da cidade há 93 anos. O do 
bairro das Perdizes existe há 39 anos. O 
bauru tradicional (R$ 24,90) é preparado 
no pão francês sem miolo, onde é colo-
cada uma bela porção de rosbife em fi-
nas fatias, tomate, pepino em conserva e 
o molho de três queijos derretidos, uma 
mistura de estepe, prato e gouda bem 
cremoso. O arremate é feito com molho 
inglês, que podia ser de uma marca me-
lhor do que a que estava na mesa. A casa 
oferece versões em pão sírio (R$ 36,06), 
pão integral, forma (R$ 24,90), ou aberto 
no prato (R$ 36,06). Vá na versão tradicio-
nal. A sugestão de acompanhamento do 
bauru pode ser a porção de fritas em go-
mos grandes (R$ 21,70), e chopp claro 
(R$ 9,56) ou escuro (R$ 9,77). Se quiser 
cerveja, a Serra Malte e a Original de 
600ml saem por R$ 12,50. O molho de 
queijo é bem leve, nada enjoativo, assim 
como o rosbife, quase que faltando sal. E 
nem pense em colocar catchup nesse 
sanduíche, a não ser que queira estragá

-lo. Um bauru bem recheado consegue, 
sem dificuldade, matar a fome de qual-
quer glutão. Esse é um lugar clássico em 
São Paulo, com decoração que até lem-
bra o estilo do Be Hotel, e onde até os 
garçons parecem ser da mesma época, 
antigos, pratas da casa. Se o intuito for 
buscar algo um pouco mais sofisticado 
pelas redondezas, o bairro das Perdizes 
tem um dos raros restaurantes especiali-
zados em peixe de rio em São Paulo. O 
Espaço Tambiú está perto do estádio do 
Palmeiras e fica numa casa que de fora 
aparenta ser pequena. Entrando o clien-
te vê que o espaço abre para um salão 
enorme na parte baixa do terreno. Na 
parte de cima funciona um bar com es-
paço mais intimista, com menos mesas. 
Na nossa veio para a degustação o Tam-
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baqui espalmado (R$ 120,00 para duas 
pessoas), um enorme filé do peixe, aber-
to e acompanhado de arroz de alho poró 
com castanhas, legumes e cogumelo 
paris cozidos. O arroz é temperado com 
curry, o que equilibra bem com a carne 
do peixe, que é bem neutra e firme. A 
pele crocante é bem saborosa. Um to-
que de limão é quase obrigatório sobre a 
carne do tambaqui, que chega a ser 
amanteigada. A outra opção de cardápio 
foi o risoto de camarão com banana (R$ 
79,00), uma combinação que lembra 
coisa de caiçara, já que o dono é do lito-
ral paulista. Um pouco menos criativa, 
mas que vem com generosa porção de 
camarões e ponto do arroz perfeito. O 

Espaço Tambuí tem música ao vivo al-
guns dias da semana. O roteiro de bairro 
que ainda guarda alguns resquícios de 
cidade pequena, mesmo encravado no 
meio da metrópole, pode combinar 
bem com quem é de fora, do interior, e 
que apesar de ter agenda em corridos 
compromissos, vai achar esse pedaço da 
cidade mais acolhedor. E é. Menos im-
pessoal, o Be Hotel não é tão frio quanto 
os hotéis de rede e oferece o mesmo pa-
drão de conforto e preço na hospeda-
gem. Para quem tem compromissos mais 
voltados para as zonas central, norte e 
oeste de São Paulo, os endereços desta 
matéria se mostrarão mais práticos. g

Como Chegar:
O bairro das Perdizes fica próximo da marginal 
do Tietê, o que facilita quem chega pelas 
rodovias Pres. Dutra, Fernão Dias, Anhanguera 
e Bandeirantes. O acesso para quem chega 
pelas rod. Raposo Tavares e Castelo Branco 
também não é difícil. O bairro faz cercania 
com o centro antigo e com o financeiro da 
avenida Paulista.

Dica do piloto:
O aeroporto do Campo de Marte (SBMT 
23º30’25”S/046º38’03W) fica a apenas 7,8km 
do Be Hotel. Para a aviação leve é quase que 
obrigatório o seu uso,  pelas restrições de slots 
e regulamentação de tripulação no caso de 

Congonhas, e de permanência da aeronave no 
pátio em Guarulhos. O aeroporto também fica 
mais perto das regiões central, oeste, leste da 
cidade além da norte, onde ele fica.

Tarifas:
Be Hotel
Quarto individual: R$ 252,00
Quarto duplo: R$ 286,00

Endereços:
Be Hotel
Rua Monte Alegre, 45
Tel.: (11) 3861 3200
www.behotel.com

Mapa de rotas
Ponto Chic
Praça Padre Péricles, 139
Tel.: (11) 3826 0500
www.pontochic.com.br
Aberto todos os dias das 07h00 às 02h00

Espaço Tambiú
Rua Diana, 381 
Tel.: (11) 3872 8191 / 3801 2793
www.espacotambiu.com.br
Almoço: De terça a sexta das 12h00 às 15h00
Sábados, domingos e feriados das 12h00 às 
16h00

Jantar: Quartas e quintas das 19h00  às 23h00
Sextas e sábados das 19h00 às 23h30

BE Hotel-CS6.indd   44 25/07/16   20:15 anuncio.indd   45 26/07/16   12:32



Audi A4-CS6.indd   46 25/07/16   20:45 Audi A4-CS6.indd   47 25/07/16   20:45



Audi A4-CS6.indd   48 25/07/16   20:45 Audi A4-CS6.indd   49 25/07/16   20:46



Audi A4-CS6.indd   50 25/07/16   20:46

H
AN

G
AR

33
.C

OM
.B

R 
   

• 
   

UM
A 

M
AR

CA
 D

O 
G

RU
PO

 L
UN

EL
LI

anuncio.indd   51 26/07/16   12:26



moda59-CS6.indd   52 25/07/16   21:10 moda59-CS6.indd   53 25/07/16   21:10



moda59-CS6.indd   54 25/07/16   21:11 moda59-CS6.indd   55 25/07/16   21:11



moda59-CS6.indd   56 25/07/16   21:11 moda59-CS6.indd   57 25/07/16   21:11



gastronomia59-CS6.indd   58 25/07/16   17:52 gastronomia59-CS6.indd   59 25/07/16   17:52



gastronomia59-CS6.indd   60 25/07/16   17:52 gastronomia59-CS6.indd   61 25/07/16   17:52



gastronomia59-CS6.indd   63 25/07/16   17:52gastronomia59-CS6.indd   62 25/07/16   17:52



Accord-cs6.indd   64 25/07/16   18:00 Accord-cs6.indd   65 25/07/16   18:00



Accord-cs6.indd   66 25/07/16   18:00 Accord-cs6.indd   67 25/07/16   18:00



Accord-cs6.indd   68 25/07/16   18:00

Barro, grama, cascalho ----- nenhum problema.

1 5 2 1 0 2 . 8 6 4 2 | W W W . S Y N E R J E T . C O M

A Pilatus é reconhecida por desenvolver aviões com excelentes performances em pistas curtas, 

mesmo naquelas não pavimentadas. O PC-24 pode acessar cerca de 21.000 pistas – o dobro de 

aeroportos em todo o mundo que o seu concorrente mais próximo. Isto significa 

que você pode voar até muito mais perto de seu destino final do que 

qualquer outro jato.

Para mais informações sobre esta ou outras incríveis aeronaves da 

Fabricante Suíça Pilatus entre em contato com a SynerJet, distribuidor 

exclusivo para toda a América Latina.

B R A S I L

Uma Empresa Lat ina
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Which fleet choice 
provides the most  
cost effective solution 
for my network?

airbus.com
© AIRBUS, 2016. All rights reserved. Airbus, its logo and the product names are registered trademarks. 

The A320 Family. Combining 
unbeatable fuel efficiency 
from 100 to 240 passengers 
and unmatched comfort  
with 18" seats standard.
Airbus is the answer.
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A confiança do cliente é conquistada a cada experiência extraordinária. Os proprietários 

de aeronaves executivas invariavelmente classificam a Gulfstream como a marca 

nº 1 do ramo*, o que comprova nossa dedicação em criar e proporcionar a melhor 

experiência de aviação do mundo.

Para mais informações, visite gulfstream.com.

NÚMERO 1 EM 
AVIAÇÃO EXECUTIVA

G650ER, G650, G600, G500, G550, G450, G280 e G150 são marcas comerciais ou marcas registradas da Gulfstream Aerospace Corporation 
nos os EUA e outros países.

*De acordo com as pesquisas sobre reputação de marcas de fabricantes da JETNET iQ desde 2011.

+55 11 3704 7070  |  International Jet Traders, Inc.  |  Representante exclusivo Gulfstream

+55 11 3042 4853 ou +1 912 480 0709  |  LUIZ SANDLER  luiz.sandler@gulfstream.com  |  Vice-presidente Regional
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