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AgigantedoSãoPauloBoatShow2011 tem
capacidadepara transportaraté23pessoasem
passeio.Empernoite, acomodaoitopessoasemduas
suítesedois camarotes, alémdedois tripulantes.
Comesta configuração,aembarcaçãoé indicada
paraquemgostadeviajaredormirabordoe
tambémparaquemprefereusá-laemdiasde lazer.

Apopacontacomumambientede interaçãodos
passageiroscomsofá,mesapararefeições, coolere
compartimentosparaarmazenagem.Époreste local
queaáreadosmarinheiros éacessada.Doismotores
permitemqueavelocidademáximada lancha
cheguea34nós (63Km/h). Jáavelocidadede
cruzeiropodechegara30nós (55,5Km/h).

Aguz37

Com37pés (11,35metros)de
comprimento,aAguz37éaúnica
lanchadeste tamanhoque
ofereceacomodaçãoparaatéseis
pessoasempernoite. Comprojeto
assinadopelodesign italiano
PaoloFerragni, ela tematé
quatroplantasdiferentes,deum,
doisou trêsquartos.Aárea
externa tambémpodeser

configuradade três formasetem
destaqueparaumsolárioque
acomodaatéquatropessoas
deitadas.Deolhonaeconomia,
ela foi fabricadacommateriais
leves,oqueproporcionauma
reduçãonaquantidadede
combustível.Omodelo custaa
partirdeR$860mil, dependendo
daconfiguraçãodeacomodações.
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Escalade trabalhoàs7horas

FERNANDABALBINO
DAREDAÇÃO

Considerado o paraíso dos
amantesdeembarcaçõesdeal-
to luxo, o SãoPauloBoat Show
2011vaiatéterça-feiracomlan-
çamentos que podem chegar a
R$ 10milhões. O evento acon-
tece no Transamérica Expo
Center,emSãoPaulo.
Mesmocomumpúblicoeliti-

zado, o diretor da feira, Ernani
Paciornik, destacou que nem
todos os artigos à venda são
apenas sonhos de consumo.
“Temosmodelosmais simples,
que as classes B e C podem ter
acesso, e financiamentos com
parcelas que cabem no bolso
dos amantes do mundo náuti-

co”,explicou.
Foram necessários R$ 4mi-

lhões para a organização do
evento, que tem expectativa de
R$ 230 milhões em negócios.
SegundoPaciornik,oqueéven-

dido durante a feiramovimen-
taomercadonáuticonospróxi-
moscincomeses.
Em sua 14ª edição, o São

Paulo Boat Show contabiliza
mais de 230 embarcações de
120 expositores. Entre eles, es-
taleiros, lojas de acessório para
mergulhoeequipamentosnáu-
ticos, além de vestuário para
marinheiros e objetos de deco-
raçãoparaembarcações.
Aalternativadedistraçãopa-

ra as esposas que aguardam as
visitasdosmaridosàsembarca-
ções é o Espaço dos Desejos,
quereúnelançamentosdemar-
casluxuosasefamosas.
Sejaqualforograuderequin-

te e sofisticação, neste local o

compradortemopçõesquevão
demóveisfeitosemfibrasnatu-
rais a helicópteros, passando
porcarros importadose joias.
“Qualquer pessoa enlouque-

ce comas tentações desta feira,
masasmulheres têmumaque-
dinha especial por este lado do
pavilhão, principalmente com
estas joias”, afirma a publicitá-
ria Ana FernandaOlivieri, que
conferiaasnovidadesdafeiras.
Amante de joias e relógios

importados, ela aguardava o
namorado, o empresário Mar-
cello Eduardo Pimentel. Ele
analisava todos osmodelos pa-
ra trocar sua lancha de 20 pés
(6 metros), que vale cerca de
R$ 60 mil. “Quero trocar por

umapoucomaior,masnãoque-
ro gastar mais do que R$ 50
mil. Acho que com esse valor
(R$ 110mil), consigo uma lan-
chinhalegal”.

VALORES
A embarcação que teve o mais
alto valor divulgado no evento
é a Squadron 58, do estaleiro
inglês Fairline, considerado
um dos destaques da feira.
Quem estiver disposto a levar
um barco destes para a casa
deve desembolsar o equivalen-
teaR$6,9milhões.
Com 58 pés (17,8metros) de

comprimento, o Squadron 58
transporta até 12 pessoas, mas
apenas seis passageiros e dois

tripulantespodempernoitar.
Alguns estaleiros preferem

não divulgar o preço das em-
barcações, como é o caso da
Intermarine, que levou a
maior lancha ao São Paulo
Boat Show. Com 24 metros
decomprimento,oIntermari-
ne65temcapacidadepara23
passageirosempasseio.
Jáoutrosdivulgamvalores,

quesão salgadosparaamaio-
ria da população brasileira,
como o caso do lançamento
daAzimut60, que sai em tor-
nodeR$5,5milhões.
OTransaméricaExpoCen-

ter fica naAvenidaDr.Mário
Villas Boas Rodrigues, 387
SantoAmaro,SãoPaulo.

LançamentodacoleçãoFlybridge, dosestaleiros
AzimutYatchs, oAzimut60éodestaqueda
empresanoSãoPauloBoatShow2011.O requintee
a luminosidadesãoosdiferenciaisdaembarcação,
quetem18metrosdecomprimentoe contacomtrês
camarotesnodeck inferior. Elesacomodamaté seis
pessoasempernoite.Osalãoprincipal é integrado

comasalade jantar eabrigaaindaopostode
comando,que ficanaáreaprincipaldaembarcação.
Odesign italianoprimapelasamplas janelas epelas
linhascurvasque lhedãoumarde imponência. A
segunda lanchamais caradoevento, vendidaa
partirdeR$5,5milhões, é fabricadanoBrasil, em
umestaleirode Itajaí (SC).
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Azimut43

Opçãomaisacessível parao
mercadobrasileiro, aAzimut43é
umaapostaquenãoperdeparaa
irmãmaioremais caranos
quesitos requintee sofisticação.
Lançadano iníciodesteano,no
RioBoatShow,elapodeser
compradaapartirdeR$2,2
milhões.Com13,1metrosde
comprimento,ela temduas

suítes,queacomodamquatro
passageirosempernoite.Une
característicasoperacionais e
de lazernaproa,emformatode
trapézio, que facilita
ancoragemepermitebanhosde
sol. Comdoismotores, sua
velocidadedecruzeiro éde29
nós (53Km/h)eamáximapode
chegara33nós (61Km/h).

Local Navio Terno Produto

Saboó-2 ZimSaoPaulo II 3 —

Saboó-2 SantaGiulietta 6 —

Saboó-3 ZimSaoPaulo II 3 —

CubatãoP. 1 Jari Star 2 Embarqueproduto siderúrgico

Arm. 19 WesternSingapore 2 —

Ultrafertil NanChangHai 1 —

Arm.20/21 Apollon 2 Embarqueaçúcar

Arm.20/21 Kibali 2 Embarqueaçúcar

Arm.31 SagaSpray 2 Embarquecelulose

Arm.37.1 MaerskButon 4 Embarque/Descarga contêiner

Tecon-1 DerbyD 3 Embarquecontêiner

Tecon-2 MSCFiammetta 3 Embarquecontêiner

Tecon-3 CapSanMarco 4 Embarquecontêiner

Termag SantaElena 1 Descargacloretodepotássio

TGG MBAGiuseppe 1 Embarque farelo de soja

TEV -Outros Tagus 1 Descargacarga geral

Cargill Atilla 1 Embarqueaçúcar

Cargill YuanAnHai 1 Embarqueaçúcar

Terminal EpsonTrader I 2 Embarquemilho

Arm.39 FourseasSW 1 Embarqueaçúcar

Arm.38 Koutalianos 2 Embarque farelo deSoja

Observação:Aquantidadede ternos está sujeitaa alteraçõesde últimahora. Fonte:Ogmo

Azimut60

milhão
de turistasdevempassarpeloTerminal
dePassageirosGiusfredoSantini durante
a temporadadecruzeiros 2011/2012,
segundoaoperadoraConcais
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Paraísoparaamantesdebarcos
São Paulo Boat Show 2011 tem exemplares de até R$ 10 milhões, mas tambémmodelos mais simples, que podem ser financiados
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