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PRADO, UM SURPREENDENTE
REFÚGIO NO SUL DA BAHIA
CONHEÇA O CHARME E OS MIMOS
DOS HOTÉIS EM VINÍCOLAS

MAG AZINE
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CIDADES HISTÓRICAS ÀS MARGENS DO VELHO CHICO

Todos os dias,
a Azul voa para cada
cantinho do nosso país.
Indo cada vez mais longe,
aonde ninguém chega.
Uma história construída
com aeronaves brasileiras,
aproximando o país
de norte a sul.
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Uma peça essencial para o seu futuro
Para serviços, seja no planejamento, definição de processos ou em uma rotina
de evolução constante, escolher a peça que se encaixa perfeitamente
às necessidades da sua empresa é o que faz a diferença.
Conte com a Manserv para transformar
expectativas em sucesso e prosperidade.

manserv.com.br
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Carta do Presidente

Azul entre as
melhores do mundo

SOMOS UMA MARCA
RECONHECIDA PELO
ENCANTAMENTO E
PELA SATISFAÇÃO DE
QUEM VOA AZUL”

Foto: Anna Carolina Negri

Bem-vindo a bordo de uma das 10 melhores companhias aéreas do mundo! Este
título foi dado pelos Clientes que voaram conosco e avaliaram nossos serviços em
um dos maiores sites de viagem do mundo, o TripAdvisor. Levamos no total seis
prêmios: além de Top 10 no mundo, fomos reconhecidos também como a Melhor
Aérea do Brasil, da América do Sul, Melhor Low Cost, Melhor Classe Executiva e
Melhor Classe Econômica. Para você ter uma ideia, desde que esse levantamento
foi criado, somos a única brasileira a figurar no Top 10! Por isso, agradeço a você,
nosso Cliente, que votou na Azul e nos concedeu esses prêmios.
Não preciso nem falar o quanto essa premiação é motivo de orgulho para mim e
para toda a nossa empresa. Esses reconhecimentos são frutos do esforço diário dos
nossos mais de 12 mil Tripulantes, que buscam fazer da Azul a melhor companhia
aérea do mundo e a quem eu agradeço muito por todo o trabalho realizado. São eles
que cuidam da nossa empresa e de você com todo o carinho, dedicação e paixão.
Sermos contemplados com tantos prêmios mostra que estamos no caminho
certo para tornar esta viagem a melhor de toda a sua vida. Quando viajo, tenho
por hábito ouvir a opinião dos Clientes a bordo e é muito gratificante perceber
que somos vistos como uma empresa que presta um atendimento diferenciado,
personalizado e de excelência.
As nossas conquistas no TripAdvisor, aliás, acontecem em um momento bastante
oportuno. Anunciamos recentemente a nossa nova assinatura publicitária. “Onde
os sonhos voam” passa a ser o modo como a Azul quer ressaltar a experiência de
voo oferecida aos nossos Clientes e os atributos que fazem de nós uma das melhores
empresas do planeta.
Seja pelo conforto de nossas aeronaves, pela qualidade do atendimento em solo
ou a bordo, seja pela distribuição de nossa malha, somos uma marca reconhecida
pelo encantamento e pela satisfação de quem voa Azul. E temos orgulho de conquistar tudo isso valorizando o que temos de melhor: o nosso próprio País. Por isso
lançamos uma campanha publicitária que está em diversas mídias, para lembrar
que a Azul é a única a operar aeronaves brasileiras, a que mais investe e desenvolve a
aviação regional, voando para cada cantinho deste País, e é a companhia que carrega
o Brasil no peito e nas caudas dos aviões, onde o mapa do Brasil está estampado.
Mas ainda não estamos satisfeitos. Queremos fazer mais pelo País, pela economia
e, claro, por você. Queremos levar nossos produtos e serviços para cada vez mais
pessoas e esperamos conquistar essa chance, porque, sempre que a Azul sonha, a
nossa concorrência perde o sono.
Desejo a você uma boa leitura e um excelente voo!

John Rodgerson
PRESIDENTE DA AZUL

AZUL NAS REDES
facebook.com/
AzulLinhasAereas
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twitter.com/
azulinhasaereas

@azulinhasaereas

azulinhasaereas

voeazul.com.br

D E Z E M B R O 2018 A Z U L M A G A Z I N E 15

Expediente

Aos nossos
clientes e
tripulantes,
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Onde os
sonhos
voam.

Bastidores

DEGRAUS
NOTÁVEIS
A EQUIPE DA AZUL MAGAZINE
ELEGE AS ESCADARIAS MAIS
BELAS DO MUNDO

O SUL DA BAHIA COMO VOCÊ NUNCA VIU P.44
A repórter Marina Azaredo não sabe dirigir carros,
mas guia um quadriciclo como ninguém e sempre
fica animada quando sabe que há um passeio
desses em suas viagens. Em Prado, no entanto,
a jornalista enfrentou um contratempo. Na volta
do passeio até Cumuruxatiba, o motor falhou. A
solução foi pegar uma carona com o guia Pradinho.
“Foi um mero problema mecânico. Não tive culpa”,
garante ela, que não perdeu o bom humor.

Pausa necessária

TESOURO DO SERTÃO P.32
Pode não parecer, mas a rotina de um jornalista
é, muitas vezes, bastante cansativa. Na imagem,
a repórter Giovanna Forcioni aparece em um dos
raros momentos de descanso durante a viagem ao
Canindé do São Francisco, em Sergipe, em uma praia
às margens do Rio São Francisco. “As paisagens são
lindas e conhecer a região é gratificante, claro, mas o
cronograma era apertado. Nada que alguns minutos
com o pé na água não resolvam”, brinca.

Colaboraram neste número

André Dib
FOTÓGRAFO
TESOURO DO SERTÃO P.32

Conhecedor da região do Canindé
do São Francisco, o fotógrafo
achou que já tinha visto tudo
naquela área, mas diz ter ficado
fascinado com o mergulho em
Petrolina. “A visão das ruínas
da igreja submersa foi um dos
pontos altos desta reportagem.
Já mergulhei em lugares lindos,
como em Fernando de Noronha,
mas ver uma cidade perdida
debaixo d’água foi diferente de
tudo o que já vi”, diz.
Onde encontrá-lo:
andredib.com.br

Fernanda Frazão

Solange Azevedo

FOTÓGRAFA

JORNALISTA

O SUL DA BAHIA COMO VOCÊ NUNCA VIU P.44

ENTREVISTA COM ALEXANDRE LAFER P.70

Mesmo com vasta experiência
no litoral baiano, a fotógrafa diz
ter ficado impressionada com
a ótima estrutura que Prado
oferece. “Percebi que Prado
tem uma grande variedade de
atrações e que está preparada
para receber turistas, com
opções de passeios incríveis
como os de barcos que nos
levaram a piscinas naturais. A
gastronomia do lugar também foi
outro ponto alto”, lembra.
Onde encontrá-la:
@fernandafrazao

Quem moraria em um
apartamento de 10m²? Esta foi
a pergunta que a jornalista se
fez quando foi incumbida de
entrevistar Alexandre Lafer,
CEO da Vitacon. Teve uma grata
surpresa. Não só compreendeu
que há demanda para espaços
minúsculos como saiu
convencida de que o executivo
vende um novo estilo de vida.
“Frankel aposta na economia
compartilhada”, diz.
Onde encontrá-la:
solangeaezvedo0206@gmail.com

Anna Ali,
produtora-executiva
“Fiquei encantada com a
escadaria central do Parque
Güell, em Barcelona. O
lugar foi projetado pelo
arquiteto catalão Antoni
Gaudí e, ali, é possível ver
toda a sua inventividade
e sua capacidade de
combinar formas e cores.”
Fernanda Magliari,
diretora de arte
“Visitar a Sacré Coeur,
em Paris, é sempre uma
emoção, que começa
na enorme escadaria de
Montmartre. Ali esqueço
a preguiça e subo os
degraus que levam à igreja
construída a 129 metros
acima do nível do mar.”

F O T O D E C A PA
André Dib
Leia também no tablet.
O app da Azul Magazine
está disponível para os
sistemas iOS e Android

Fotos: André Dib; Fernanda Frazã; Arquivo Pessoal

Passeio atrapalhado

Júnior Ferraro,
diretor de redação
“A Ponta da Piedade é,
para mim, o lugar mais
bonito do Algarve, em
Portugal. Para chegar ao
local onde os penhascos
encontram o mar você tem
de descer uma escadaria
de quase 190 degraus
entre os rochedos. Um
passeio inesquecível!”

OUTROS COLABORADORES
TE X TO Marina Azaredo FOTOS Anna Carolina Negri, Guilherme Castoldi ILUSTR AÇÃO Francisco Martins
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Acumule 240 mil pontos por ano e voe para os
melhores destinos nacionais e internacionais.

Pontos que não expiram*
Sem preocupação com
a validade dos pontos.

Categoria Safira ou Diamante
Upgrade automático
nos melhores planos.*

Bônus extra de até 20%
Transfira pontos do seu cartão
de crédito e acumule muito mais.

Destino Favorito
Escolha até 2 destinos e ganhe
o dobro de pontos por viagem.

Universo Azul

*Apenas planos 10.000 e 20.000.

Novo Clube TudoAzul.
Fica melhor a cada viagem.

AS PESSOAS QUE VOAM COM A GENTE

Confira todos os planos do Clube TudoAzul e escolha
o melhor para você.

Clube 3.000
Clube 20.000

Clube 5.000
Novo

p.22
Entre já para o Clube.
Conheça mais vantagens em:

voeazul.com.br/clube

Foto: Lucas Albin

Clube 1.000
Clube 10.000

Tastemade Brasil
cria menus especiais
para a Azul

p.26
O agente de aeroporto
que é campeão nacional
de ciclismo

p.28
Clientes e Tripulantes
indicam destinos para
viajar com as mães
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News

//

AS PRINCIPAIS NOVIDADES DA AZUL E SEUS PARCEIROS

De Palmas para Recife

Menus da Tastemade na Azul

A partir do dia 6 de julho, a Azul vai voar de Palmas para Recife (foto). A expectativa
é de que a operação entre as capitais de Tocantins e de Pernambuco aconteça
semanalmente, sempre aos sábados. Além do novo mercado, a Azul estuda
operar em Araguaína, cidade do Norte do Tocantins, mas aguarda as adequações
na infraestrutura do aeroporto da região. Da capital Palmas os voos partirão às
10h45 com pouso estimado às 13h25 no Recife. No sentido inverso, a decolagem
está prevista para as 14h10 com chegada às 16h50 em Palmas. “Nós já queríamos
aumentar a nossa presença no Tocantins. Com o acordo de ICMS que assinamos
com o governo local, podemos concretizar nossos planos e ampliar a malha
da Azul no estado”, diz Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Alianças da Azul.

Entre as melhores do mundo
A Azul foi eleita pelos viajantes a 7ª melhor
companhia aérea do mundo. O ranking foi feito
pelo TripAdvisor, um dos mais importantes sites
de viagens com informações relacionadas ao
turismo. A companhia foi a única da América
Latina e do Brasil a figurar entre as dez melhores
do mundo. Além disso, pelo terceiro ano
consecutivo, a Azul ficou no topo da classificação
na América do Sul e, assim como em 2018,
também levou outros três prêmios: de Melhor
Low Cost, Melhor Classe Executiva e Melhor
Classe Econômica da América do Sul. “Esses
prêmios são resultado do esforço diário dos
nossos mais de doze mil Tripulantes. Eles cuidam
da nossa empresa e de quem voa conosco
com todo o carinho, dedicação e paixão”,
disse o presidente da Azul, John Rodgerson, na
cerimônia de entrega dos prêmios, realizada na
sede da empresa, em São Paulo, em 8 de abril.

Macarrão Pizza e
bolo bem-casado,
itens do menu da
classe Economy

Filé ao molho
madeira, servido na
classe Business
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finalizar a refeição, é servido um bolo bem-casado,
recheado com uma generosa camada de doce de leite. Na
classe Business, o prato principal é filé ao molho madeira
com arroz branco e batata palha. Na sobremesa, musse
marmorizada, que combina a potência do chocolate
amargo com o dulçor do chocolate branco. “Estamos
sempre inovando em nossos produtos, pensando em
oferecer aos nossos Clientes experiências especiais.
Com essa parceria com a Tastemade Brasil, quem voar
com a gente poderá reproduzir os pratos servidos a
bordo e relembrar da incrível viagem que fizeram”,
afirma Claudia Fernandes, diretora de Marketing e
Comunicação da Azul.

Parceria aprimorada

Fotos: Anna Carolina Negri; Divulgação Azul, Getty Images

Um dos portais de gastronomia mais famosos do
País, o Tastemade Brasil, criou um cardápio especial
para o serviço de bordo dos voos da Azul que saem de
Viracopos rumo aos Estados Unidos e Portugal. Em
uma parceria inédita, as duas empresas convidaram os
internautas a escolherem os pratos e itens que fariam
parte do menu de bordo de maio. Durante o mês de
março, sempre às terças e sextas, a Tastemade Brasil
publicou em suas redes sociais as receitas que faziam
parte da votação, entre pratos principais e sobremesas.
Para estrelar o serviço da classe Economy foi escolhido o
Macarrão Pizza, um penne com molho à base de queijos
muçarela e parmesão, tomates em cubos e orégano. Para

Uma boa novidade para os Clientes da Azul. A companhia aprimorou a parceria com a Netshoes para facilitar a vida de quem
quer usar seus pontos para comprar na plataforma on-line. Agora os participantes do TudoAzul podem resgatar produtos
da Netshoes diretamente no Shopping TudoAzul usando a partir de 1.000 pontos. “Queremos oferecer cada vez mais
conveniência e facilidade para quem faz parte do nosso programa de vantagens”, afirma Daniel Bicudo, diretor do Clube
TudoAzul. “Para nós é motivo de grande orgulho ampliar nossa parceria com o TudoAzul, que já vinha sendo um sucesso
com o acúmulo de pontos em compras na Netshoes”, comenta Patricia Lopes, gerente comercial B2B da Netshoes.
Boné Mapa
R$ 44,90

PRODUTOS DA

azulcollection.com.br

Maquete
Airbus A320
R$ 299,90

Caneca
Born to Fly
R$ 34,90

Camiseta
Aeronaves
R$ 79,90
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Cartão Postal

Ganhe pontos no TudoAzul!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós em alta resolução (só não vale selfie!) pelo e-mail cartaopostal@editoraversatille.com.br
que ela poderá ser publicada nesta seção. E você ainda ganha 1.000 pontos no programa de vantagens TudoAzul

// OS MELHORES REGISTROS DOS CLIENTES AZUL

CADASTRE-SE NO TUDOAZUL ENVIANDO O NÚMERO DO SEU CPF VIA SMS PARA 26990

Lisboa
PORTUGAL

Acabei de voltar da capital
portuguesa e, ao publicar
em meu Instagram esse pôr
do sol no meu último dia lá,
recebi mais de 600 likes. Foi
um momento mais do que
especial, pois havia acabado
de fazer um passeio de barco
no Rio Tejo. O clima estava
sensacional, com gaivotas e
aviões desenhando aquele
céu de começo de noite.

Glaucia Isique Bacal
ADVOGADA

Santa Cruz Cabrália

Chapada das Mesas

BRASIL

BRASIL

Sempre que posso viajo
para o Sul da Bahia. Santa
Cruz Cabrália (foto),
Trancoso, Porto Seguro e
Arraial D’Ajuda são ótimos
destinos pois têm agitação
e momentos de relax. Pé na
areia, caipirinha, sol e mar:
não há combinação melhor
para qualquer estresse.

ENGENHEIRO CIVIL
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Fotos: Arquivo pessoal

Tiago Caetano

No município de Carolina,
no coração do Maranhão,
se encontra-se a Chapada
das Mesas, com formações
rochosas incríveis por
todos os lados e cachoeiras
espetaculares escondidas
entre os cânions. É um lugar
mágico e inesquecível.

Agatha Costa
ENGENHEIRA QUÍMICA
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Gente Azul

Paixão por pedalar
Campeão brasileiro de ciclismo, o agente de aeroporto
João Matheus Gois conta sua trajetória no esporte
POR

GIOVANNA FORCIONI

João Matheus, em uma
competição no Autódromo
Capuava em Indaiatuba; à dir.,
a prova Uberlândia Road Race

Comecei a pedalar em 2007. Sempre pratiquei e tive muito
interesse por esportes. Quando era mais novo, gostava
de assistir a corridas de motocross, mas, como não tinha
dinheiro para comprar uma moto, busquei uma opção
mais barata: a bicicleta. Acabei entrando para o mundo do
ciclismo. Desde então, nunca mais deixei de praticar.

Como é sua rotina de treinos?
Hoje eu pratico ciclismo de estrada e mountain bike.
Costumo treinar todos os dias no período da tarde, depois
do meu expediente na Azul. Na maioria das vezes, saio para
pedalar sozinho, em um anel viário que fica perto da minha
casa, em Uberlândia (MG). Percorro cerca de 400 a 600 km
por semana, dependendo das provas que tenho planejadas.

Qual é a diferença entre as duas modalidades?
O que muda basicamente são os tipos de bicicleta e de
terreno em que costumamos pedalar. No ciclismo de
estrada, praticamos no asfalto com bicicletas com pneus
mais leves, por exemplo. Já no mountain bike, a prática

26

A Z U L M A G A Z I N E M A I O 2019

acontece em trilhas e terrenos mais acidentados. Por
isso, as bicicletas precisam ter pneus mais grossos e uma
suspensão mais resistente.

Qual foi sua maior conquista no esporte?
Já conquistei algumas competições desde que comecei
a pedalar, mas o momento que mais me marcou, sem
dúvidas, foi quando conquistei o meu primeiro título
nacional, em 2016. Era o campeonato brasileiro, em
Aracruz, no Espírito Santo, e fiquei com o ouro nas provas
de contrarrelógio e de resistência, na categoria sub-30.

Como você enxerga o cenário do ciclismo brasileiro hoje?
O ciclismo é muito mais do que só pedalar. Ele permite que
você aprenda a ter disciplina, a controlar suas emoções, a
raciocinar e a manter o foco nos objetivos. É um esporte
que cresceu bastante no País nos últimos tempos. Desde
que comecei o número de praticantes aumentou. Só que
ainda faltam muito incentivo e investimento. Infelizmente,
hoje o ciclismo não é tão popular no Brasil, mas tem
potencial para um dia se tornar.

Fotos: Arquivo Pessoal

Quando começou a sua história com o ciclismo?
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Enquete

Cabo Frio

TRIPULANTES E CLIENTES AZUL RESPONDEM:

Adoro viajar com a minha família
e com minha mãe, e tenho
muita vontade de conhecer o
Rio e a Região dos Lagos. Pelas
imagens que eu sempre vejo,
acho Cabo Frio uma cidade linda.
Ia adorar ir até lá com ela.

QUAL O MELHOR DESTINO PARA

viajar com a mãe
Curitiba

Paris

Vou realizar um sonho
da minha mãe. Ela
nunca viajou para o
exterior e eu conheço
muito bem a cidade.
Pretendo levá-la
aos vários museus
e mostrar as belas
construções do lugar,
já que ela se interessa
muito por arquitetura.

Fabiola Ferreira
AGENTE DE AEROPORTO

Alexandre Baldocchi
AGENTE DE AEROPORTO

Angela Pacheco

Salvador
Minha mãe tem vontade de
conhecer tudo o que vê nas
novelas. Gostaria de ir com ela
para Salvador e fazer um tour
por alguns de seus principais
ícones, como o Elevador Lacerda.

A Azul e suas parceiras levam você a todos esses destinos. Confira os voos em voeazul.com.br

Fotos: Guilherme Castoldi; Lucas Albin e Divulgação

CONTROLADORA DE ACESSO

Fui com minha mãe e
aproveitamos muito. Visitamos
pontos turísticos, conhecemos
ótimos restaurantes e fomos
até a feira que fica perto da Rua
das Flores na região Central.

Bruna Moreira
ASSISTENTE DE LOJA

Destinos
AS MELHORES VIAGENS NO BRASIL E NO MUNDO

Foto: André Dib

p.32
As paisagens
deslumbrantes às margens
do Rio São Francisco

p.44

p.62

As praias de águas
cristalinas de Prado,
no litoral Sul da Bahia

Um guia para curtir
Coney Island, em
Nova York
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Rio São Francisco

TESOURO DO

sertão
NA TRÍPLICE FRONTEIRA ENTRE OS ESTADOS DE
ALAGOAS, BAHIA E SERGIPE, AS MARGENS DO
VELHO CHICO REVELAM CIDADES HISTÓRICAS,
CÂNIONS DE TIRAR O FÔLEGO E PAISAGENS
AINDA POUCO EXPLORADAS PELOS TURISTAS

P O R GIOVANNA FORCIONI
F OTO S ANDRÉ DIB

H

á quem diga que Dom Pedro II tenha sido o primeiro
viajante a fazer uma expedição pelo Rio São Francisco. A história que corre por lá é que, em 1859, o
imperador desembarcou no interior do País para
checar a possibilidade de instalar uma usina hidrelétrica nas quedas do rio. Mas, verdade seja dita, demorou
até que outros grupos de turistas passassem por ali.
Não faz muito tempo desde que o Baixo São Francisco
entrou no radar de destinos turísticos no Brasil: até os anos
1990, pouco se acreditava no potencial do sertão. O cenário
só mudou quando os engenheiros da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) chegaram e anunciaram a
construção da Usina de Xingó. Desde então, muita coisa
se transformou. Em 1994 o represamento das águas fez o

nível do rio subir e preencher os vãos entre os imponentes
paredões de arenito que contornavam a fronteira entre os
estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. O resultado? O destino
virou a atração número 1 do sertão. Hoje milhares de pessoas
cruzam o Brasil para navegar entre os cânions do Xingó,
mergulhar na história do cangaço e conhecer o charme das
cidades próximas.
O jeito mais cômodo e prático de chegar até lá é voando
para Paulo Afonso (BA), município que recebe voos semanais
da Azul partindo de Salvador. Neste mês, o aeroporto da
cidade ainda ganha mais duas novas frequências semanais
a partir de Recife (PE). Se antes viajar para o sertão era coisa
de aventureiro, hoje, os encantos do Velho Chico nunca
estiveram tão perto.
Cânions do
Rio São Francisco,
na fronteira entre
Alagoas, Sergipe
e Bahia

Rio São Francisco
Canoa de tolda
no povoado de
Entremontes, em
Piranhas, AL

Mirante da Pedra
do Sino; ao
lado, Mirante do
Talhado; e, abaixo,
saxofonista nos
Cânions Dourados

ESPETÁCULO da NATUREZA
Pode ser pelas vistas panorâmicas do Velho Chico. Pode
ser pelo tom esverdeado das águas do rio. Pode ser até pela
vegetação cactácea e pelos galhos retorcidos da caatinga. O
que não muda no desejo de quem visita o Complexo Turístico do Xingó é ver de perto a grandiosidade dos paredões
avermelhados que emolduram o trecho entre Paulo Afonso
(BA) e Canindé do São Francisco (SE).
Existem várias maneiras de se chegar até os cânions,
ponto alto da visita à região. A mais tradicional é partir de
catamarã do restaurante Karrancas, no lado sergipano, e
navegar até pequenos píeres onde há paradas para banho,
passando por formações rochosas como a Pedra do Gavião,
o Morro dos Macacos e a Pedra do Japonês. Outra opção
menos concorrida é dar um pulinho até Delmiro Gouveia
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(AL) e agendar uma caminhada ecológica com o pessoal
da Pousada Verde. Criada para ser um centro holístico e
terapêutico, a propriedade tem uma característica pra lá de
privilegiada: abriga o Mirante do Talhado, um dos melhores
pontos de observação panorâmica de toda a região. Com a
ajuda de um guia dá para fazer trilhas e pegar um pequeno
barco até a parte mais ampla do rio para conhecer cantinhos
mais escondidos dos cânions. O fato é que, de cima, fica ainda
mais fácil entender a dimensão da natureza dali.
Na também alagoana Olho D’Água do Casado, a parada
obrigatória fica nos Cânions Dourados, onde dá para curtir o
pôr do sol à beira dos paredões, com um saxofonista entoando
canções de pano de fundo. Vale passar por lá nem que seja só
para tirar fotos e admirar a paisagem.

A B R I L 2019 A Z U L M A G A Z I N E 35

Rio São Francisco
Fauna local;
abaixo, Anne,
guia da Rota do
Cangaço

NO RASTRO da HISTÓRIA

Apresentação
de xaxado no
Centro Histórico de
Piranhas; acima,
vista aérea da região
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Logo de cara, entender a disposição geográfica da região
pode ser uma tarefa difícil. Apesar de se espalharem por
três estados diferentes, as cidades com atrativos turísticos
ficam num raio de poucos quilômetros umas das outras, num
trecho que pode ser tranquilamente percorrido de carro ou
com o apoio das agências de viagem locais.
A escolha mais acertada talvez seja se hospedar em Piranhas (AL), não só pela localização estratégica, mas também
por toda a história que abriga em suas ruas de pedra e em seu
charmoso casario colonial. Foi ali, por exemplo, que Dom
Pedro II pernoitou quando passou pelo Velho Chico. Mas, entre
todas as figuras que já passaram pela cidade, Lampião e Maria
Bonita foram os que deixaram uma marca mais expressiva.
Em 1938, um grupo de policiais piranhenses descobriu o
paradeiro dos cangaceiros e armou uma emboscada na vizinha
Poço Redondo (SE). Dos 35 do bando que encontraram por lá,
11 foram mortos. Hoje, há passeios pelas trilhas da caatinga
que levam até a Grota do Angico, lugar onde o grupo foi sur-

preendido. Já de volta ao lado alagoano, no Museu do Sertão,
é possível ver as fotos dos dias seguintes à morte de Lampião
e Maria Bonita, quando tiveram suas cabeças expostas nas
escadarias da antiga Prefeitura de Piranhas.
Se é no Centro Histórico onde o passado do sertão ganha
vida, é também ali que o burburinho acontece depois que
o sol se põe. Com mesas e cadeiras espalhadas pelo chão de
pedra, os empresários locais recebem o fluxo de turistas que
lotam o lugar nos fins de semana. Quer petiscar e tomar uma
cerveja enquanto curte uma boa música? Vá à Cachaçaria
Altemar Dutra e aproveite as apresentações de forró e xaxado
que rolam aos sábados. Prefere um lugar mais calmo para
conversar e provar receitas típicas? Chegue cedo e garanta
sua mesa na Nossa Bodega, cantinho onde a maceioense
Fabiana Souza atende os clientes com a mesma simpatia de
quem recebe um grupo de amigos para jantar. Vizinho dali,
o Achados da Kômbida fecha o pacote como uma parada
certeira para comprar e descobrir o artesanato sertanejo.
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Rio São Francisco

ATLÂNTIDA
SERTANEJA
Se na região do Xingó a construção
da barragem deu vida a um dos
maiores cânions navegáveis do
mundo, a pouco mais de 100 km
dali, a pernambucana Petrolândia
não teve a mesma sorte. Com a
instalação da Usina Hidrelétrica de
Itaparica, nos anos 1980, boa parte
da cidade foi parar debaixo d’água e
sumiu, literalmente, do mapa. Hoje,
três décadas depois, o município
usa a história a seu favor e leva
os turistas para mergulharem na
Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
que ficou parcialmente submersa
com o aumento do nível do Rio
São Francisco. De lá, os catamarãs
partem para mais 20 minutos de
navegação até a charmosa Ilha de
Rarrá. O lugar foi um dos poucos
pedaços de terra que sobreviveram
à chegada das águas e, hoje, é uma
boa surpresa para quem visita a
região. Desde 2012, nos fins de
semana e feriados, a família dona
das terras recebe visitantes que
buscam relaxar, provar a culinária
regional, caminhar nas dunas
branquinhas, mergulhar nas águas
cristalinas e entender o porquê de ali
ser conhecido como um pedacinho
do Caribe perdido no sertão.

Rio São Francisco
Povoado de Ilha do Ferro, em
Alagoas; abaixo, a artesã Camille; e
obras do artista Aberaldo

Voe Azul para Bariloche

e aventure-se na Argentina.

ARTE de RAIZ
A poucos minutos de navegação a partir de Piranhas se
esconde uma das maiores joias do São Francisco. O povoado
de Ilha do Ferro, no município de Pão de Açúcar (AL), ainda
preserva ares de tranquilidade e a essência dos vilarejos ribeirinhos do Velho Chico. Em cinco minutos de caminhada dá para
perceber que ali a natureza é inspiração e obra-prima: uma a
uma, placas de identificação indicam onde vivem os artesãos que
usam pedaços de madeira para dar vida a pássaros, cachorros,
homens e o que mais a imaginação permitir.
Fernando Rodrigues foi o primeiro que ganhou projeção
fora da Ilha ao criar mesas e bancos rústicos aproveitando
a forma natural dos troncos que encontrava na região. Foi o
empurrão para que outros moradores se desafiassem a talhar
suas próprias peças em madeira. Deu certo. Hoje, dezenas de
artistas seguem os passos de Seu Fernando, como Camille, sua
neta. “Meu avô foi o fundador disso tudo aqui e foi ensinando os
filhos, os netos, até que hoje toda a família participa”, explica.
Se sobrava criatividade na ilha, ainda faltava um lugar onde
os poucos visitantes pudessem pernoitar no povoado. Foi aí que
Dona Vana deixou a cooperativa de bordadeiras e construiu uma
pousada nos fundos do ateliê de Aberaldo, seu marido. Desde
os anos 1980, quando suas peças começaram a ganhar fama em
outros cantos do país, ele luta para manter viva a arte típica
do povoado. “Gostaria que as crianças viessem para cá para
aprender, porque um dia a gente vai embora e outros precisam
ficar aqui para continuar essa história”, conta.
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voeazul.com.br

Onde os
sonhos
voam.

Rio São Francisco
ONDE FICAR
Foz do
Rio São
Francisco

Dunen

É uma opção para quem quer se
hospedar na parte mais nova da
cidade de Piranhas. Apesar de um
pouco mais distante do Centrinho
Histórico, foi inaugurado recentemente e conta com quartos bem
equipados e estrutura moderna.

Centro Comercial Grinauria Miranda, 23, Vila Sergipe, Piranhas
82 3686 1308 // dunenhotel.com

Bristol Aline

COMO IR
A Azul leva você até Paulo Afonso, a
74 km de Canindé de São Francisco, em
voos semanais a partir de Salvador (BA).
Neste mês a companhia também começa a
operar frequências partindo de Recife (PE).

A unidade segue o padrão dos
outros hotéis da rede, com piscina
e mais de 100 amplos apartamentos. Além do café da manhã, o
restaurante também serve receitas
regionais no almoço e no jantar.

Rod. AL 145, Lote 14, s/nº,
Delmiro Gouveia. 82 3641 5660
bristolhoteis.com.br/hotel,alagoas

Xingó Parque Hotel & Resort

Foi o primeiro hotel de grande porte a
se instalar na região, com quartos com
vista Do rio. Os hóspedes podem optar por
sistema all-inclusive ou pensão completa.

Serra do Chapéu de Couro, s/nº,
Canindé de São Francisco
79 3217 4306 / xingoparquehotel.com.br

Mais informações: 4003 1118 / voeazul.com.br
CANINDÉ DE SÃO
FRANCISCO

10x de

R$

152 ,10
sem juros

7 noites no Alto da Praia
Hotel, com café da manhã
e passeio nos cânions
Saída em 24/8/2019
(de Viracopos)
ou

R$

1.521,00

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

MANUAL DE
SOBREVIVÊNCIA
1 Parece óbvio, mas nunca
é demais lembrar: uma vez
no sertão, leve chapéu,
protetor solar e garrafa
com água na mochila. É
bom estar preparado para
as altas temperaturas e
caminhadas sob o sol forte.

ONDE COMER
Karrancas

Localizado em Canindé de São Francisco,
o restaurante fica às margens do rio,
num deque que funciona como ponto de
partida para os catamarãs que levam até
os cânions. Oferece um cardápio variado
de petiscos, drinques e frutos do mar.

Praia Beiro Rio, 1, Zona Rural, Canindé
de São Francisco 79 99869 6428

Restaurante Ecológico Castanho

Com uma completa estrutura de lazer,
com piscina, espreguiçadeiras e tobogã,
o complexo serve um caprichado menu
de pratos regionais. Uma boa pedida é o
filé de tilápia na rapadura, que acompanha feijão-de-corda, arroz e purê.

PASSEIOS
Luck

Oferece traslados a partir dos principais
aeroportos do Nordeste até a região
do Complexo Turístico do Xingó. Em
parceria com receptivos locais, organiza roteiros para quem quer explorar a
região navegando nas águas do Rio São
Francisco. Os passeios para os cânions
e para a Rota do Cangaço são operados
com catamarãs e lanchas exclusivos.

luckreceptivo.com.br

Delmiro Gouveia, Alagoas
82 99959 1405
canionsdosaofrancisco.com.br

2 Caixa eletrônico não é algo
comum nos pontos turísticos.
A maioria dos estabelecimentos
aceita cartão, mas é bom
se programar para ter
uma reserva de dinheiro
sempre à mão.
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Prado

O SUL DA

BAHIA
COMO VOCÊ
NUNCA VIU

A APENAS 80 KM DE TEIXEIRA DE FREITAS, CIDADE QUE RECEBE VOOS DA
AZUL, PRADO REÚNE BELAS PRAIAS, NATUREZA INTOCADA, VILAREJOS
SIMPÁTICOS E UMA RICA OFERTA GASTRONÔMICA – TUDO ISSO SEM O
BURBURINHO E OS PREÇOS EXORBITANTES QUE JÁ FICARAM FAMOSOS NA REGIÃO
P O R MARINA AZAREDO F OTO S FERNANDA FRAZÃO

B

em perto dos locais mais
fervidos do Sul da Bahia,
dos beach clubs badalados de Trancoso e da atmosfera hippie, pero no
mucho de Caraíva, existe
um lugar onde “o tempo
não passa e a preguiça é
mais gostosa”. Esqueça o
agito noturno, as festas recheadas de celebridades e os preços exorbitantes que dominam o
trecho mais badalado do litoral Sul baiano. Em
Cumuruxatiba, ou apenas Cumuru, o esquema é
outro. O pequeno distrito do município de Prado,
dono do bordão acima, é uma tranquilidade só,

Piscinas naturais próximas a
Cumuruxatiba; na pág. anterior,
a Praia da Japara Grande

um lugar para descansar sem culpa. E esta é só
uma das preciosidades dessa pequena cidade de
27 mil habitantes.
Além de Cumuru, Prado, a 80 km de Teixeira
de Freitas, cidade que recebe voos regulares da
Azul a partir de Belo Horizonte, tem um extenso
território que reúne belas praias, com trechos de
natureza ainda intocada, vilarejos simpáticos e
uma atração ainda pouco explorada pelos turistas:
o Parque Nacional do Descobrimento. É lá que fica
o Monte Pascoal, primeira porção de terra avistada
por Pedro Álvares Cabral na chegada ao Brasil,
segundo os historiadores. Para completar, tem
uma cena gastronômica vibrante, com opções que
vão da comida japonesa à tradicional moqueca.
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Prado

LOCAIS

Ao lado,
passeio de
quadriciclo;
abaixo, falésias,
na Praia do
Segredo

Entre os itens produzidos com
matéria-prima natural pelo
artesão Pelego, que tem seu ateliê
na entrada de Cumuruxatiba,
fazem sucesso o chapéu de
palha de coco (a partir de R$
20) e a luminária de cipó (a
partir de R$ 100, foto)

Coqueiros típicos do
litoral Sul baiano

A joia do destino, não por acaso, é o seu distrito mais
afastado: Corumbau (que significa “longe de tudo”). Acessível por terra - 82 km a partir do Centro da cidade, em
uma estrada bastante acidentada - ou por mar, em um
agradável trajeto de barco com duração de uma hora a partir
de Cumuruxatiba, é uma parada imperdível para quem vai
a Prado. No passeio é possível parar para mergulhar em
piscinas naturais e avistar a Barra do Cahy, praia cercada
de falésias e coqueiros, onde os portugueses teriam desembarcado pela primeira vez em terras brasileiras. Também
existe a possibilidade de hospedar-se em Corumbau se
a intenção for apenas relaxar e se desligar do mundo, já
que o sinal de celular não é lá essas coisas. Mas prepare o
bolso: algumas das pousadas mais exclusivas da região se
estabeleceram por lá.
A principal atração local é o mar de águas mornas e calmas,
que convida a banhos demorados, e uma ponta de areia que
surge na maré baixa. As amendoeiras, os barquinhos de
pescadores atracados à beira-mar e os charmosos gazebos
dos restaurantes locais completam o cenário idílico. Ali
ainda vale fazer a caminhada até o Rio Corumbau e, com
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disposição, é possível percorrer a pé os 12 km até Caraíva.
A alternativa é recorrer aos passeios de bugue organizados
pelos moradores da região.
Já Cumuruxatiba, além de servir de ponto de partida
para o passeio de barco, é um simpático meio-termo entre
a atmosfera rústica de Corumbau e a vibe mais urbana do
Centro de Prado. “Descoberto” há cerca de 15 anos pelo
pessoal do Sudeste em busca de uma vida mais tranquila,
o distrito tem um clima easy-going capaz de conquistar
rapidamente o turista mais desavisado, que lá chega sem
saber o que vai encontrar.
É o caso dos paulistas Ricardo Nogueira, 51 anos, de Araçatuba , e Andréia Ramos, 50, de Ribeirão Preto, que foram
conhecer o lugar após a indicação de um amigo e nunca mais
saíram de lá. O casal de dentistas enfrentava dificuldades
para engravidar e, pouco tempo depois de chegar a Cumuru,
Andréia descobriu que estava esperando o primogênito da
família. “Esse lugar tem algo de mágico. Nossa vida mudou
quando chegamos aqui”, conta ela. Hoje eles tocam o Gelato
Café, um dos points locais, que serve sorvetes, cafés e lanches
na alta temporada e nos fins de semana prolongados.

A artesã Maria do Pote já
apareceu até no programa de
Ana Maria Braga. As panelas
de barro produzidas por ela
custam a partir de R$ 10

Na Aldeia Pé do Monte,
no Parque Nacional do
Descobrimento, é possível
comprar artesanato indígena
local. Os filtros dos sonhos
começam em R$ 15
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Prado
Em sentido
horário, a partir
da foto ao lado,
arroz de polvo
do restaurante
Panela de Barro;
Ricardo e Andréia,
proprietários do
Gelato Café; e o
Rio Corumbau

Ao longo dos 30 km que separam Cumuru do Centro de
Prado, há ainda uma sequência de praias praticamente
desertas emolduradas por falésias que compõem cenários
de tirar o fôlego. O trajeto pode ser percorrido de carro,
mas de quadriciclo é mais emocionante - e ainda permite
um maior contato com a natureza. Ao longo do caminho,
vale a pena parar na Praia do Tororão, na Japara Grande e
na Praia do Segredo. Esta última, completamente virgem,
não tem nenhuma infraestrutura. Se possível, reserve um
dia inteiro para fazer esse passeio.
A propósito, sabemos que são justamente as praias exuberantes que levam turistas de todas as partes do Brasil e do
mundo ao Sul da Bahia, mas a região conta com uma atração
de peso que vale o desvio do litoral. O Parque Nacional do
Descobrimento abriga uma grande área de Mata Atlântica
preservada, em uma região que infelizmente sofreu muito
ao longo dos anos com o desmatamento das madeireiras. A
principal atividade lá é a trilha que leva ao topo do Monte
Pascoal, que tem 1.700 metros e chega a 536 metros de altitude, de onde é possível avistar o mar em dias claros.
Para conhecer a cultura pataxó, no entanto, nem é preciso
encarar tamanho esforço físico. Os indígenas que vivem
na Aldeia Pé do Monte acompanham o turista nas trilhas
na parte baixa da montanha, explicando detalhes sobre a
flora e a fauna locais e revelando segredos e tradições de
seus antepassados. Na Trilha do Jequitibá, o ponto alto é um
enorme jequitibá cujo tronco é tão grande que são necessárias
11 pessoas para abraçá-lo. Bruno Teixeira Nascimento, 27
anos, ainda mostra no caminho exemplos de armadilhas
criadas por seus ancestrais para capturar animais na mata.
Um passeio de barco no Rio Jucuruçu completa o cardápio
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Em sentido horário, a partir da foto acima,
peixe feito na folha da patioba no Bar do Índio;
indígenas com suas roupas típicas; e a natureza
exuberante da Trilha do Jequitibá
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Prado
de atrações naturais de Prado. A bordo de uma lancha é
possível navegar por canais bem próximos aos mangues, área
de preservação habitada por caranguejos, fragatas e garças.
No Bar do Índio, que fica às margens do rio, experimente um
saboroso peixe feito na folha da patioba para complementar
a experiência etnográfica indígena.
E é justamente no quesito alimentação que Prado guarda uma
de suas maiores surpresas. No Centro, um casario dos séculos
18 e 19, que acabou ganhando mais recentemente a alcunha de
Beco das Garrafas, reúne bons endereços gastronômicos, de
diferentes estilos. Um dos mais tradicionais é o Banana da Terra,
onde a chef Márcia Marques serve quitutes como o Gabriela,
camarões deitados em cama de musse de aipim acompanhados
de arroz com mix de castanhas aromatizado com mel de cacau.
Logo em frente, o Japa do Beco dá um toque moderno à

cena gastronômica local com pratos criativos elaborados pela
mineira Madjara Saint'yves, de apenas 28 anos. O Acarajapa,
campeão de pedidos, é um bolinho feito com salmão grelhado
e arroz japonês empanado e servido com recheio de camarão
e cream cheese. Nas mesas do restaurante é possível pedir
um drinque do novíssimo Moquém Pascoal, pequeno bar a
meio quarteirão dali, comandado pelo marido de Madjara, o
capixaba Thairo de Freitas. A casa não tem carta, mas confie
nas indicações de Thairo que não tem erro. Na decoração,
pallets e outros itens característicos da arquitetura hipster
de bares e restaurantes moderninhos. “A ideia é começar
também a produzir defumados e embutidos para acompanhar os drinques”, conta Thairo. Prova de que Prado pode
agradar a todos. Desde o turista pé na areia até o que não
vive sem um afago típico da cidade grande.

Novo menu internacional da Azul:
as delícias da Tastemade
embarcam junto com você.*
Sabe aquelas receitas que você ama ver na internet? Em maio
elas estarão nos voos internacionais da Azul. São quatro pratos
inspirados nas melhores receitas da Tastemade e escolhidos
por votação nas redes sociais.

voeazul.com.br
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*As receitas serão adaptações e estarão disponíveis nas classes Azul Business e Economy em voos internacionais da Azul,
partindo de São Paulo/ VCP, Belo Horizonte/CNF e Recife/REC, com destino a Orlando, Fort Lauderdale e Lisboa, no período
de 01/05/2019 a 31/05/2019. Alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Mirante das Falésias, no
caminho entre o Centro
de Prado e Cumuruxatiba

Onde os
sonhos
voam.

Prado
ONDE COMER
Japa do Beco

O prato mais pedido deste restaurante
japonês é o Acarajapa, espécie de sushi
preparado em formato de miniacarajé,
mas o ceviche também faz bonito.
Entre as sobremesas, o Nana Hot,
que leva banana, canela, doce de
leite e cream cheese, é imperdível.

Prado

R. Rui Barbosa, 148, Beco das Garrafas
73 96021 1721

COMO IR
A Azul leva você a Teixeira de Freitas,
a 80 km de Prado, com voos a partir
de diversas cidades do Brasil. Consulte
as opções no site ou por telefone.

Mais informações:
4003 1118 / voeazul.com.br

PRADO

7 noites no Cahy
Praia Hotel com café
da manhã
e traslado
Saída em 4/8/2019
(de Viracopos)

10x de

R$

177,20

sem juros

ou

R$

1.772,00

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Samburá Duzé

Bem montado e com ambiente agradável,
este restaurante de Cumuruxatiba serve
panelinhas individuais de diversos sabores e
deliciosas moquecas para compartilhar. Para
começar a refeição, peça a casquinha de siri.

Av. Treze de Maio, s/nº, Cumuruxatiba
73 3573 1040

Panela de Barro

O arroz de polvo é o carro-chefe deste
restaurante à beira-mar em Corumbau, mas
há também opções de moquecas e peixes.
Peça uma cerveja ou um drinque e almoce sob
uma sombra vendo a vida passar devagar.

Av. Beira Mar, s/nº, Corumbau

ONDE FICAR

Banana da Terra

Um dos restaurantes mais concorridos
do Beco das Garrafas, serve frutos do
mar e receitas regionais. Destaque para
o Gabriela, camarões deitados em cama
de musse de aipim acompanhados
de arroz com mix de castanhas
aromatizado com mel de cacau.

R. Rui Barbosa, 171, Beco das Garrafas
73 3021 1721

PASSEIOS
Guia Pradinho

Organiza trekkings, expedições
para mergulhar, tour pelas
praias, roteiros de cicloturismo,
passeios para o Parque Nacional
do Descobrimento e outras
atividades sob demanda. Os
tours são personalizados,
sempre de acordo com os
interesses do cliente.

Cahy Praia Hotel

73 9984 5008
pradoturismo.com.br

Cumuru Magical Tour

Localizado na Praia de Lagoa Pequena, bem perto do
Centro de Prado e do Beco das Garrafas, tem excelente
infraestrutura, com apartamentos com vista do mar, deque
com piscinas adulta e infantil, espaço para massagens, sauna
e brinquedoteca. O café da manhã é caprichado, com pães,
bolos doces e quitutes feitos na hora. O restaurante ainda serve
pratos saborosos no almoço e no jantar. Dê preferência aos
quartos de frente e durma ouvindo o barulho das ondas.

Longe de tudo, perto do sossego
é o nome do passeio a Corumbau.
O tour inclui mergulho nas
piscinas naturais e avistamento
do Monte Pascoal. O guia é Nitão,
um nativo que trabalha com
turismo há mais de 20 anos.

Conjunto das Mansões, s/nº, Lagoa Pequena, Prado
73 3298 1811 / cahy.com.br

73 98815 0240
cumurumagicaltour.com.br
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Cia. Laser

A empresa organiza
passeios de bugue e de
quadriciclo pela região. Há
roteiros fixos com duração
limitada, mas também é
possível solicitar um tour
personalizado, de dia inteiro.

73 99910 6649
AGRADECIMENTO
Todos os looks da reportagem
são da amaro.com
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Checklist

Degrau por degrau
MAIS DO QUE LEVAR TURISTAS PARA CIMA E PARA BAIXO, ESCADARIAS TAMBÉM PODEM SER ATRAÇÕES
CAPAZES DE INSPIRAR ANDANÇAS MUNDO AFORA. CONHEÇA ALGUMAS QUE SE DESTACAM POR SUA
HISTÓRIA, SUA LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA E SUA GRANDIOSIDADE
POR
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2

Chand Baori

ABHANERI // ÍNDIA

Quando o rei da dinastia Nikumbha construiu o poço de Chand Boari mal podia
imaginar que quase mil anos depois o reservatório de água se tornaria um dos
pontos turísticos mais curiosos de toda a Índia. Hoje grupos de turistas visitam a
aldeia de Abhaneri especialmente para conhecer o complexo de quase 20 metros de
profundidade, onde se espalham 3.500 degraus distribuídos em zigue-zague.

3

Selarón
RIO DE JANEIRO // BRASIL

Vessel

NOVA YORK//EUA

Desde março quem passeia por Manhattan pode experimentar uma nova perspectiva da cidade.
Isso porque o complexo imobiliário Hudson Yards inaugurou uma escada em espiral de quase
2.500 degraus, distribuídos em 154 lances, onde os visitantes podem subir para fotografar. A
novidade fica perto da High Line. Para visitá-la, porém, é preciso planejamento: os ingressos
são gratuitos, mas têm de ser reservados com antecedência.

Fotos: Getty Images; Divulgação

1

GIOVANNA FORCIONI

Quem visita os Arcos da Lapa, um dos cartões-postais do
Rio de Janeiro, costuma aproveitar o passeio para caminhar mais 400 metros e conhecer os degraus coloridos
da escadaria. O endereço virou atração depois que, nos
anos 1990, o artista plástico chileno Jorge Selarón transformou o espaço em um grande mosaico a céu aberto,
com azulejos de várias partes do Brasil e do mundo.
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4

5

Umschreibung
MUNIQUE // ALEMANHA

Ao olhar as fotos da
escadaria é difícil imaginar
que ela é, na verdade,
uma obra de arte do
dinamarquês Olafur
Eliasson. Escondida em
um pátio de um prédio
empresarial, Umschreibung
foi responsável por colocar
um endereço até então
improvável na rota de
interesse de turistas que
visitam a cidade. Mas as
peculiaridades não param
por aí: em formato de
dupla hélice, a graça está
no fato de que os degraus
não levam a lugar algum.

Heaven’s Gate

O parque nacional Tianmen Mountain
encanta não só pela belas paisagens
e pela diversidade de atrações,
mas também por abrigar uma das
escadarias mais conhecidas da
China. A fama não é por acaso: a
escada leva aos pés do arco natural
mais alto do mundo. Mas para isso
é preciso encarar uma subida com
nada menos que 999 degraus. A boa
notícia é que quem não tiver preparo
físico pode optar por pegar um
teleférico ou um ônibus, que viaja
por uma estrada com 99 curvas.
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Fotos: Getty Images

.ZHANGJIAJIE // CHINA.

Checklist

GOMBAK // MALÁSIA

Partindo da capital Kuala Lumpur, basta uma viagem de 15 minutos para chegar até Batu, um
complexo formado por templos religiosos e reserva natural. Logo na entrada os visitantes se
deparam com uma enorme estátua de Murugan, a divindade da guerra, segundo a crença hindu.
Ali, peregrinos se reúnem em torno da imagem para rezar e se preparar para os mais de 250 degraus coloridos que encontrarão pela frente antes de chegar às cavernas e ao templo do local.

Fotos: Getty Images

6

Batu Caves
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NATAL
8 dias/7 noites

De descanso a
aventura. Com
a Azul Viagens,
opções não
faltam.

Saída: 22/06/2019

8 dias/7 noites

10 dias/9 noites

Pousada Costa Dourada

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City tour com litoral sul

8 dias/7 noites com café da manhã
Origem: Guarulhos

10x sem juros de

à vista

322,70

R$

3.227,00

Origem: Curitiba

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

180,00

1.800,00

127,50

1.275,00

Saída: 17/08/2019

8 dias/7 noites

276,20

2.762,00

CIRCUITO
PORTUGAL E ESPANHA

FORTALEZA
Saída: 22/06/2019

10 dias/8 noites

Saída: 17/08/2019

Maceió Atlantic

Hotel da Villa

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City tour com litoral sul

Tesouros de Portugal
e Santiago de Compostela

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

10 dias/8 noites com café da manhã |
Hospedagem em categoria econômica |
Circuito de ônibus

Origem: Viracopos

(Viracopos)

10 dias/9 noites | 7 noites em Orlando |
2 noites em Clearwater |
Locação de carro

10x sem juros de

8 dias/7 noites

Saída: 22/06/2019

Rosen Inn International (Orlando)
Shephard’s Beach Resort (Clearwater)

à vista

Porto Seguro
Praia Resort

8 dias/7 noites

Saída: 03/06/2019

10x sem juros de

MACEIÓ

8 dias/7 noites All inclusive |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Saída: 23/06/2019

Bello Mare Hotel

Origem: Viracopos

PORTO
SEGURO

R$

PORTO DE GALINHAS

ORLANDO E SUAS
PRAIAS PREMIADAS

Origem: Viracopos

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

163,70

1.637,00

128,00

RIO DE JANEIRO

GRAMADO

4 dias/3 noites

5 dias/4 noites

Saída: 20/06/2019

1.280,00

Saída: 22/06/2019

Prodigy Hotel Gramado

4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
Passeio Sunset | Catedral Metropolitana |
Pão de Açúcar

5 dias/4 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

à vista

10x sem juros de

R$

R$

R$

174,70

1.747,00

8 dias/7 noites

166,00

à vista

R$

Saída: 14/09/2019

Villa Huinid
Hotel Pioneros
8 dias/7 noites com café da manhã |
Circuito Chico em San Carlos de Bariloche

Origem: Congonhas

10x sem juros de

7.784,00

BARILOCHE

55/RIO Copacabana

Origem: Confins

778,40

1.660,00

Origem: Viracopos
10x sem juros de

R$

213,20

à vista

R$

2.132,00

Ligue para 4003-1181 | azulviagens.com.br | Lojas Azul Viagens | Agentes de Viagens
Utilize os pontos do programa de vantagens TudoAzul.
TV SKY
ao vivo
nos jatos

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos e Portugal, quádruplo em caso de voos internacionais
para Orlando, para voos da Azul partindo de Belo Horizonte/CNF, Campinas/VCP, Congonhas/CGH, Curitiba/CWB e Guarulhos/GRU, com eventual conexão. Condições
válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 20/06/2019 e completadas até 24/08/2019, e viagens internacionais de ida e volta iniciadas em 03/06/2019
e completadas até 21/09/2019, exceto feriados. Consulte também pacotes para demais datas de viagem, quantidade de noites e outros destinos. Os pacotes incluem
passagens aéreas, cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos, às regras e restrições tarifárias específicas e às estadias em hotéis nas classes e categorias
especificadas. Preços divulgados em reais, calculados pelo câmbio de R$ 4,12 (dólar) e R$ 4,62 (euro) do dia 01/04/2019. Os preços em dólar (US$) e euro (EUR) serão
convertidos em real (R$) pelo câmbio do dia da compra. Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard e American Express
considerando exclusivamente o valor da tarifa anunciada, não incluídos taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Valores, datas e condições de pagamento estão

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
sujeitos a reajustes sem aviso prévio. Circuito Portugal e Espanha passando por Lisboa, Óbidos, Alcobaça, Fátima, Coimbra, Aveiro, Porto, Santiago
de Compostela (Espanha), Braga, Guimarães, Vale do Douro, Viseu, Serra da Estrela, Dão e Bairrada, com hospedagem em hotelaria econômica.
Os pacotes de viagens conjugados com passagens aéreas são pessoais, intransferíveis e os seus valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos
e às regras e restrições tarifárias específicas. Em caso de cancelamento ou alteração do pacote de viagem originalmente contratado, serão aplicadas
as penalidades descritas nos termos e condições de prestação de serviços disponibilizados em www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes.
Consulte a central de atendimento da Azul Viagens (4003-1181), o website www.azulviagens.com.br ou seu agente de viagens para obter mais
informações sobre os termos e condições da contratação e as regras/restrições específicas das tarifas anunciadas, alteração de datas, reembolso,
remarcação, cancelamento, vigência da viagem e desconto para crianças. As imagens são meramente ilustrativas.

Hotspot

5
2
3
7
6

1
4

NOVA YORK

4 noites no Row NYC
com Ingresso Broadway
- The Prom
Saída em 9/10/2019
(de Brasília)

10x de

R$

492,20 R$ 4.920,00
ou

sem juros

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Um dia na praia
LOCALIZADO A UMA HORA DE MANHATTAN, EM NOVA YORK, CONEY ISLAND ATRAI TURISTAS
DO MUNDO TODO COM SEU CHARMOSO DEQUE DE MADEIRA E UMA GRANDE VARIEDADE DE ATRAÇÕES,
ENTRE ELAS UMA MONTANHA-RUSSA À BEIRA-MAR
POR

1

BRUNO SEGADILHA

I LU ST R A Ç Ã O

New York Aquarium

Aquário mais antigo dos Estados Unidos em operação, o New York
Aquarium foi inaugurado em 1896 na região de Battery Park, no Sul
de Manhattan. Mudou-se para Coney Island em 1957 por causa das
obras dos túneis que ligam Manhattan ao Brooklyn e a Nova Jersey
e que poderiam afetar sua estrutura. A instalação é operada pelo
Wildlife Conservation Society (WCS), instituto dedicado a preservar
a vida selvagem, e abriga mais de 200 espécies marinhas, entre
elas golfinhos, tubarões e arraias. nyaquarium.com

2

Cyclone

Um dos principais símbolos do lugar, a montanha-russa foi
inaugurada em junho de 1927. Sua estrutura de madeira lhe dá
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FRANCISCO MARTINS

um ar vintage e um charme especial. Mas não se assuste com os
mais de 90 anos dessa construção: em 2015 a atração passou
por uma grande reforma e as peças originais foram substituídas.
Sua principal queda tem 26 m de altura e os vagões atingem uma
velocidade de até 97 km/h, em um percurso cheio de curvas.
Atualmente a Cyclone está dentro do Luna Park, cuja entrada custa
US$ 69 e dá direito a brincar em qualquer uma de suas cerca de
40 atrações. É possível também comprar ingresso apenas para
montanha-russa. Cada volta nela custa US$ 10. lunaparknyc.com

3

Deno’s Wonder Wheel

Ela já apareceu em filmes como Roda Gigante (2017), de Woody
Allen, e em séries como Mr. Robot (2015) e é o grande ícone de
Coney Island. A imensa roda de ferro foi construída em 1920 pela

Eccentric Ferris Wheel Company, conhecida, na época, por seus
projetos arrojados. No caso dessa atração, a inovação estava
no fato de ela possuir dois tipos de cabine. As fixas oferecem ao
visitante uma vista privilegiada do litoral, a 45 metros de altura. As
móveis balançam e deslizam por trilhos sinuosos, transformando o
passeio em uma experiência emocionante. Fica dentro do parque
de diversões Deno’s Wonder Wheel Amusement Park. O lugar não
cobra entrada e os valores para cada atração variam. O giro na
roda-gigante custa US$ 10. denoswonderwheel.com

4

Riegelman Boardwalk

Inaugurado em maio de 1923, o calçadão foi projetado para ser
uma grande área de convivência na beira do mar. Seu nome é uma
homenagem a Edward J. Riegelmann, presidente do Distrito do
Brooklyn na época de sua abertura. O imenso deque de madeira
abriga, ao longo de mais de 4km de extensão, várias lojas e
quiosques de comida, além de banheiros públicos. A dica é sentarse em um dos banquinhos que ficam ao longo da orla, saborear um
cachorro-quente, um pedaço de pizza ou um sorvete e observar a
imensidão do Oceano Atlântico.

5

Circus Side Show

Mulher barbada, engolidor de espadas, faquir em uma cama de
prego. Essas são algumas das atrações desse tradicional freak

show americano. O espetáculo é encenado continuamente
ao longo do dia e o visitante pode entrar a qualquer hora. A
apresentação completa dura 45 minutos e custa US$ 10. É
importante se programar, pois o pequeno circo só funciona em
alguns dias do ano, listados em seu site.

coneyisland.com/programs/coney-island-circus-sideshow

6

Coney Island Brewery

O lugar fabrica oito tipos de cervejas artesanais, além de edições
limitadas produzidas em cada ano. Os visitantes podem fazer
passeios guiados realizados todos os dias gratuitamente ou
se sentar e relaxar saboreando um chope gelado. A lojinha da
cervejaria vende lembrancinhas estilizadas, além de roupas e
acessórios, como bonés e gorros.

coneyislandbeer.com

7

MCU Park

O estádio é a sede do Brooklyn Cyclones, importante time de
beisebol local. A temporada de jogos deste ano será realizada
entre junho e setembro e alguns dos eventos contam com brindes
como lanches grátis para as crianças, e atrações extras, como
queima de fogos. Além dos campeonatos, o lugar abriga eventos,
como festas e shows.

brooklyncyclones.com/mcupark/mcupark
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Entrevista

Vida de globetrotter
Conheça Henrik Jeppesen, o
dinamarquês que já visitou
todos os países do mundo
e que acaba de passar sua
quarta temporada no Brasil

POR

JUNIOR FERRARO

A

ntes de completar 27
anos, Henrik Jeppesen
já havia visitado todos
os 193 países do mundo
reconhecidos pela
ONU. Um milionário extravagante?
Nada disso. O jovem dinamarquês
calcula que gasta em média US$
25 por dia quando está explorando
o mundo – boas parcerias com
companhias aéreas e redes de hotel o
ajudam muito. Suas aventuras estão
documentadas no site Beyond Every
Country, no qual Henrik conta
bastidores das jornadas e revela seu
mais recente projeto: conhecer todas
as regiões do planeta. Em abril,
Henrik visitou o Brasil pela quarta
vez, com apoio da Azul, e falou sobre
sua rotina de globetrotter.

Quando você criou a meta de viajar
para todos os países do mundo?
Provavelmente, quando visitei o 100º
país. A primeira vez viajei sozinho
para o Egito, com 17 anos, mas ainda
não tinha planos de conhecer o mundo
todo. Levou cerca de 2.500 dias de
viagem para visitar todos os países.

Foi uma viagem fantástica! Visitei
brevemente Fortaleza. Depois passei
16 dias no estado de Pernambuco.
Visitei também Belo Horizonte,
Divinópolis, Brasília, Vitória, São
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dormir. No Suriname, por exemplo,
comecei a conversar com um estranho
na rua e ele acabou me oferecendo
hospedagem na casa dele.

Qual país foi mais surpreendente?

Você viaja muito sozinho?

Muitos me surpreenderam. Ruanda
é um país incrível, com uma triste
história recente, um genocídio
horrível que aconteceu em 1994. Hoje é
um dos melhores países da África para
visitar – na minha opinião, até um dos
melhores do mundo –, e muito seguro.
Ruanda é chamada de Terra das Mil
Colinas e sua beleza é espantosa.
Provavelmente, a melhor viagem de
ônibus que já fiz.

Sim. Viajo só, em média, 95% do
tempo. E às vezes me sinto solitário,
sim. Acontecia muito no começo
e era bem difícil. Mas acabei me
acostumando. Conhecer várias
pessoas ajudou muito – sem contar, é
claro, que a internet se tornou muito
mais disponível nesses anos.

É possível ganhar dinheiro viajando?

As coisas já saíram muito errado?

Henrik Jeppesen
em sua visita às
Ilhas Geórgia do
Sul, no Oceano
Atlântico

Paulo e Rio de Janeiro. O lugar de que
mais gostei foi Recife.

Como você planeja o tempo que
ficará em cada cidade?
Varia muito. Em geral, pesquiso
sobre as coisas que quero ver, o
tamanho do destino, e também
olho no site dos Patrimônios da
Humanidade, da UNESCO. Há muito
mais coisas para ver no Brasil do que
em Luxemburgo, por exemplo.

Isso aumenta muito o período que
levo me organizando. Um exemplo
de viagem que me tomou bastante
tempo foi a para a Síria no período
da guerra. Já na África muitos países
requerem uma boa organização
prévia para garantir o conforto. Já
cometi vários erros e subestimei
essa etapa do planejamento, o
que acarretou em jornadas bem
desconfortáveis.

O que você carrega na bagagem?
Como foi sua quarta visita ao Brasil?

às mudanças repentinas do clima, eu
lido como posso. Prefiro viajar sem
carregar um casaco volumoso. Às
vezes acabo me molhando!

Quanto tempo leva para planejar
uma viagem?
Depende. Andar pela Europa é
mais fácil. Então, o tempo que levo
planejando é mais curto. Alguns
lugares exigem muito planejamento.

Depende. Nesta etapa brasileira,
trouxe um laptop, roupas, artigos de
higiene pessoal, barbeador, óculos
de sol, carregadores, dois celulares (e
um deles quase nunca fica na mala)
e algumas coisas pequenas. Quanto

Sim. Tive várias intoxicações
alimentares. A pior aconteceu nas
Ilhas Andamão. Foi absolutamente
horrível e, depois de alguns dias,
eu tive problemas respiratórios,
no voo de volta para a Índia. Tive
de ficar com máscara de oxigênio
e meu corpo estava tão fraco que
não conseguia me sentar reto na
hora do pouso. Tenho de tomar
muito cuidado com o que eu como,
especialmente na Ásia. Também já fui
roubado quatro vezes. Nas últimas
vezes, levaram minha carteira, na
China, e meu passaporte, numa
estação de trem na Gâmbia.

Tem alguma dica para viajar com
baixo orçamento?
Várias, mas a principal é: viva como
um local quando estiver viajando, e
não como um típico turista.

Que tipo de hospedagem você
geralmente prefere?
Tenho conseguido parcerias com
alguns hotéis ótimos, mas, quando
tenho de pagar por estadas pequenas,
escolho redes hoteleiras mais baratas.
Os da Ibis, em geral, têm um ótimo
custo-benefício. E já aconteceu várias
vezes de eu não ter um lugar para

Henrik em Fernando
de Noronha; acima,
Ruanda e Recife

Sim, mas não tanto quanto eu
esperava. Viajar consome muito
tempo e é complicado encontrar
disponibilidade para fazer o que é
necessário para ganhar uma boa
grana. Já consegui alguma coisa,
mas sinto que preciso focar mais nas
palestras que eu ministro.

Como foi a parceria com a Azul?
Isso me ajudou muito no projeto
de conhecer as regiões do mundo,
definidas pelo [portal de viagens]
Nomad Mania. O Brasil é um país
vasto e pegar voos domésticos ajuda
muito a não perder tempo. Achei os
voos da Azul muito confortáveis.

11
2.500

Qual seu projeto atual?

é o número de passaportes que Henrik acumula

Depois de visitar todos os países do
planeta, eu gostaria de conhecer
todos os territórios do mundo.
Segundo a lista da Traveler’s Century
Club, são 327, e já visitei 300. Também
quero conhecer todas as 1.281 regiões
do mundo, definidas pelo site Nomad
Mania – e já estive em 545.

dias de viagem e cerca de 900 voos foram
necessários para conhecer os 193 países do mundo

Quer ser um viajante permanente?

200
companhias aéreas foram utilizadas pelo globetrotter

Não. Devo viajar muito nos próximos
anos, mas depois quero me casar, ter
filhos e reduzir as viagens. Só não sei
quando isso vai acontecer.

beyondeverycountry.com
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Dica do Tripulante

Para quem curte uma noite agitada, com várias
opções para se divertir, esse é o melhor lugar.
Logo que o sol se põe já é possível ver uma grande
concentração de pessoas na frente dos bares, que
tocam estilos de música bastante variados.

Mirante
Sunset Bar
É o lugar certo para curtir
apresentações de música ao vivo e
assistir a um maravilhoso pôr do sol
com vista da Praia de Pipa. O acesso
é feito apenas a pé e, por isso, é bom
chegar cedo, por volta das 16h, para
garantir o melhor lugar.

Baía dos Golfinhos
Só é possível chegar lá na maré baixa, depois
de 20 minutos de caminhada, a partir da Praia
do Centro. Mas vale o esforço quando você
avista os golfinhos nadando bem na beira
da praia. Para vê-los mais de perto a dica é
alugar um caiaque ou um stand up paddle.

Fotos: Fernanda Frazão e Arquivo Pessoal

Avenida Baía dos Golfinhos

Charme
potiguar
O ANALISTA DE PRICING MÁRCIO
ALVES DE SOUZA INDICA SEUS
LUGARES FAVORITOS NA PRAIA
DE PIPA, A 81 KM DE NATAL

Chapadão

PIPA
4 noites no Acqua Pipa
Resort, com café e traslado
Saída em 21/8/2019
(de Confins)
10x de

R$
ou

R$

170 ,10

É uma enorme falésia de tom avermelhado. De cima,
garante uma vista linda da Praia do Amor e da Praia
das Minas. Caminhando por baixo, pela areia, dá para
curtir a paisagem sob outra perspectiva. Com um belo
sol é possível tirar ótimas fotos.

sem juros

1.701 ,00

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

A Azul e suas parceiras levam você para Natal. Confira todas as opções de voos em voeazul.com.br
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Viajar é bom. Sem gastar
nada, melhor ainda.

Executiva

Entre para o Programa de Vantagens TudoAzul.
Rápido de cadastrar, acumular e resgatar viagens incríveis.

GRANDES NEGÓCIOS E EMPREENDEDORES DO BRASIL

x

PONTOS MAIS RÁPIDO

ACUMULE PONTOS
VOANDO AZUL,
TRANSFERINDO DO SEU
CARTÃO DE CRÉDITO
E MUITO MAIS.

PASSAGENS

VIAJE PARA
MAIS DE
100 DESTINOS
AZUL.

x

x

VANTAGENS

RESERVE HOTÉIS,
CARROS E GARANTA
INGRESSOS DE
PARQUES.

voeazul.com.br/tudoazul

Cadastre-se enviando seu CPF via SMS para 26990
e junte-se a quase 10 milhões de clientes TudoAzul.

x

PRODUTOS

MILHARES DE
OPÇÕES NO
SHOPPING
TUDOAZUL.

SERVIÇOS

BENEFÍCIOS E
PROMOÇÕES
EXCLUSIVAS
EM CENTENAS
DE PARCEIROS.

p.70

Foto: Divulgação

x

Dono da Vitacon aponta
os desafios do mercado
imobiliário

p.76
A trajetória vitoriosa da
Laticínios Belo Monte,
dona da Piracanjuba

p.88
O trabalho da Outdoor
Social nas comunidades
de todo o País
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Entrevista

QUERO RESOLVER
O DÉFICIT
HABITACIONAL
DO PAÍS
O empresário, Alexandre Lafer Frankel, CEO da Vitacon, que teve a
ousadia de construir apartamentos de 10 m2, questiona o sonho
da casa própria e mergulha na era dos prédios inteligentes
POR

A

SOLANGE AZEVEDO

lexandre Lafer Frankel, CEO

capital paulista e vem atraindo investidores interna-

da Vitacon, já foi chamado

cionais ao vender uma nova forma de morar, que inclui

de “o rei dos apartamentos”.

conceitos de economia compartilhada, mobilidade

Por quê? Esse paulistano de 41

e alta tecnologia. “O tijolo é a forma de a Vitacon se

anos teve a ousadia de cons-

expressar e de prover tudo isso, mas o que queremos

truir unidades de 19 m , 14 m

2

é propor a reinvenção da vida na cidade”, salienta. A

e – acredite –10 m . “Se eu fizesse uma pesquisa per-

empresa já fez parcerias, por exemplo, com a Intel e

guntando se alguém moraria em 10 m , provavelmente

a IBM na concepção de um condomínio inteligente

seria apedrejado”, diz. O empresário não só ergueu o

e totalmente preparado para a era da “internet das

empreendimento como provou que havia demanda.

coisas” – nome dado à revolução digital que tem como

Em nove anos de atuação no ramo imobiliário, Frankel

objetivo conectar tudo o que usamos no dia a dia à

levou a Vitacon à terceira colocação em lançamentos na

web. A seguir, os principais trechos da entrevista.

2

2
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Entrevista

No Brasil, a Vitacon foi pioneira nos
supercompactos?
Comecei construindo apartamentos
de 42 m2. Então não foi tão radical
assim. Mas as pessoas me chamavam
de louco. Se eu fizesse uma pesquisa
perguntando se alguém moraria
em 10 m2, provavelmente seria
apedrejado. Construí e mostrei que
havia demanda. O que eu trouxe foi
um novo estilo de vida, uma proposta
para pessoas que teriam capital ou
poderiam morar onde quisessem, só
que preferiam um lugar menor, por
uma questão de princípio ou para ficar
perto do trabalho. Por trás da filosofia
dos compactos está a busca por uma
solução para um dos nossos grandes
problemas: o trânsito. É preciso
oferecer novas maneiras de morar.

Há também a questão da mobilidade?
Sim. Quando eu fazia faculdade,
ficava cinco horas no trânsito. Daí me
mudei para um apartamento pequeno
e percebi que havia uma cidade a
ser utilizada e curtida. Ao andar, a
gente respira e conhece as pessoas: o
jornaleiro, o café da esquina. Enquanto
todo o mercado imobiliário foi fazer
condomínios-clubes nas periferias,
eu falei: “Quero valorizar o urbano,

LINHA
DO
TEMPO

a possibilidade de ir a pé para o
trabalho, prédios abertos, sem muros”.
E fui construir em áreas nobres, já
consolidadas, com ampla oferta de
transporte e serviços. É como trocar
espaço por algo mais valioso, que é o
tempo. O tijolo é a forma de a Vitacon
se expressar e de prover tudo isso, mas
o que queremos é propor a reinvenção
da vida na cidade.

O propósito é ganho de qualidade
de vida?
Em 2009, quando criei a Vitacon,
diziam que faríamos quitinetes.
Apartamentos compactos eram
mal vistos. Mas, hoje, vejo meus
clientes muito felizes. Fazendo
uma matemática simples: geramos
praticamente um dia a mais na semana
na vida das pessoas. Imagine alguém
que antes gastava três horas no trânsito
e agora mora perto do trabalho!

Quais negócios nasceram a partir daí?
Temos cinco linhas de negócios:
incorporação; construção;
comercialização; um braço de capital
markets, focado no relacionamento
com mercado de capitais e investidores
institucionais; e a Housi, uma
plataforma de moradias sob demanda,
que acredito que será o próximo
grande marco do mercado imobiliário.

Por quê?
Porque é a evolução. Na Housi a pessoa

pode alugar pelo tempo que quiser um
imóvel pronto, mobiliado e com zero
burocracia. Não precisa se preocupar
com absolutamente nada. Pode ir só
de pijama. Ela escolhe o apartamento,
paga com cartão de crédito, paypal
ou bitcoin e entra. Hoje a Housi
representa cerca de 5% dos resultados
dos meus negócios. Mas acredito que,
em até dois anos, ela vai valer mais do
que a companhia.

Quantos imóveis vocês têm na
plataforma?
Cerca de 2.500, mas a meta é
chegarmos a 15 mil até o fim deste ano.
A moradia é um dos grandes drivers da
nova economia.

A Housi está em quantas cidades?
Hoje 20% do nosso portfólio é para
locação, mas a ideia é ampliar. Até
o segundo semestre estaremos
em 12 cidades. Além de São Paulo,
temos negócios fechados no Rio, em
Curitiba, Salvador, Florianópolis e
Belo Horizonte. A ambição é operar na
América Latina.

Não. Na construção o nosso foco é a
cidade de São Paulo, mas com a Housi a
proposta é irmos para o Brasil inteiro.
Qualquer proprietário pode se plugar
na plataforma e oferecer imóveis sob
demanda. Além de operar

2009

2011

FEV. 2017

Primeiro prédio residencial da
Vitacon, com apartamentos
de 42 m2, na Vila Olímpia, SP

Oferece unidades equipadas com
bicicletas e carros compartilhados,
além de serviços sob demanda

Formaliza parceria com o fundo norteamericano Hines para quatro projetos.
A transação totaliza R$ 1,5 bilhão
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com tax group,
você tem todas.

Todos os apartamentos são
construídos pela Vitacon?

Foto: Divulgação
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cada produto
tem sua regra fiscal.
Interessado em ser um associado Tax Group? Entre em contato: 4007.2566

Imóveis compactos eram considerados
nicho antigamente, mas o perfil
da população mudou e eles já
representam quase 85% do mercado.
Como os brasileiros estão se casando
mais tarde e tendo menos filhos,
surgiu a necessidade de imóveis para
solteiros e famílias menores. A busca
por praticidade também aumentou.

A complexidade do sistema tributário brasileiro pode trazer surpresas.
Com uma base de mais de 5 milhões de regras fiscais a tecnologia do Tax Group
ajuda a sua empresa a entender, analisar e recuperar créditos tributários.
Mantenha sua tributação atualizada com a marca que está revolucionando o mercado.

taxgroup.com.br

/taxgroup.tg

/taxgrouptg

*Alíquotas de Pis e Cofins aplicáveis aos produtos.

A MORADIA TEM QUE ACOMPANHAR AS
NECESSIDADES DA PESSOA CONFORME
A FASE DA VIDA ”

Imóveis compactos são o futuro ou
o presente?

o apartamento, oferecendo mobília,
lençol, toalha e serviços como internet
e TV a cabo, fazemos a comercialização
a partir de um algoritmo dinâmico.
Distribuo em todos os canais e
consigo muito mais resultado para o
proprietário. Por outro lado, o usuário
ganha em praticidade. Isso faz com
que a gente tenha um ecossistema em
que outras startups nos acompanham.
Nos nossos prédios já há, por exemplo,
patinetes, passeadores de cachorros,
sistemas de entrega de comida,
manicure sob demanda. Então,
quando a gente pluga a Housi num
imóvel, ele automaticamente se torna
um apartamento da era digital.

Não é um Airbnb?
Não, porque o Airbnb faz uma pequena
parte do trabalho, que é conectar
locador e locatário. E, dali em diante,
há um esforço de ambos os lados para
efetivar o negócio. Enquanto a Housi
opera os apartamentos, unidades
individuais ou prédios inteiros,
oferecendo a solução completa.

Quais são seus planos para o futuro?
Quero resolver o déficit habitacional
no País mostrando que existe uma
forma mais inteligente de prover
moradia e, ao mesmo tempo,
questionando o sonho da casa própria.
Muitas vezes, a casa própria é uma
ilusão. A pessoa compra achando que
é uma segurança e fica endividada
durante 30 anos. E, durante esse
tempo, aquele imóvel passa a não
fazer mais sentido porque ela mudou
de emprego, a família cresceu ou os
filhos saíram de casa. A moradia tem
que acompanhar as necessidades da
pessoa conforme a fase da vida.

1,23
80
60

R$

Quanto custa morar lá?

bilhão

foi o seu Volume Geral de Vendas (VGV) em 2018

%

De R$ 4 mil a R$ 8 mil. Mas com
tudo incluso: academia, coworking,
limpeza, luz, água, TV a cabo,
internet… É difícil precificar, pois
é uma nova forma de enxergar a
moradia.

de seus clientes são investidores

Apesar de a Vitacon ter nove anos,
você ainda a considera uma startup.
Por quê?

mais de

Porque startup é uma forma de pensar.
É questionar o status quo. A forma
de agir da Vitacon é completamente
diferente de seus pares no mercado
imobiliário. Uma prova disso é que eu
enxergo como potenciais concorrentes
empresas como Amazon, Uber e o
próprio Airbnb.

prédios lançados desde 2009
e cerca de 7 mil apartamentos

Isso significa incentivar a locação ou
que as pessoas comprem imóveis
de acordo com a necessidade do
momento?
Queremos migrar para um modelo
mais parecido com uma espécie de
membership, como uma Netflix.
Mais do que comprar, a pessoa poderá
escolher o que quer em cada fase da
vida, como tamanho do imóvel e
localização. Acredito que a moradia
deve ser provida desta forma, sem
que o dinheiro fique imobilizado e a
pessoa pagando juros altíssimos para
os bancos.

Quais são as facilidades desse
empreendimento?
São apartamentos de 30 m2 a 60
m2. Além de as unidades serem
totalmente equipadas, tem carro
compartilhado, patinete, serviço
de alimentação, coworking,
academia 24x7, portaria com entrada
automática usando o celular e a vida
em comunidade rolando a semana
toda, desde palestras e aulas de ioga a
happy hours. É um ecossistema vivo.

Então o futuro da sua empresa
é o serviço?
Exatamente. Nós já impactamos
pelo menos 30 mil pessoas, entre
moradores, investidores e todo o
ecossistema que o negócio envolve.
Mas a ideia é ultrapassarmos a marca
de 1 milhão em dois anos.

A Vitacon recebeu recentemente um
aporte de R$ 2 bilhões?
Sim, fizemos uma joint-venture
com o fundo norte-americano 7
Bridges Capital Partners. A previsão é
construirmos 3,5 mil unidades. Mas
esse valor deve se estender para R$ 10
bilhões num curto espaço de tempo.

Enquanto outras empresas patinam,
a Vitacon decola?
Sim. Nosso crescimento em Valor
Geral de Venda (VGV) foi de 50%
entre 2017 e 2018. Fechamos o ano
passado com R$ 1,23 bilhão.

AGO. 2017

NOV. 2017

MAR. 2019

Lança apartamentos de 10 m2 em
Higienópolis, São Paulo. São as
menores unidades da América Latina

Anuncia a construção de um
condomínio inteligente, o Next,
parceria com a Intel e a IBM

Assina com o fundo americano
7 Bridges Capital Partners a
formação de uma joint-venture
Foto: Divulgação
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Sobre a meta de gastos: A oferta é válida por tempo limitado e poderá ser suspensa pelo emissor a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio. Para garantir a isenção da anuidade, você precisa manter a meta de gastos mensais desde a
1ª- fatura. Serão considerados apenas os valores das compras pagas com o cartão, de modo que impostos, juros e tarifas dos serviços atrelados ao cartão não contam. Sobre a bonificação em pontos: Caso você cumpra a meta de gastos mensais
no período definido, os pontos serão creditados na sua conta TudoAzul em até 30 dias após o pagamento de cada fatura. A bonificação será válida apenas no ano de 2019. Genérico: Para a oferta ter validade, as faturas precisam ser pagas dentro
do seu vencimento. Para compras parceladas, apenas a parcela lançada na fatura será considerada para compor o seu gasto mensal. Sujeito a análise de crédito.

Entrevista

Precisa de anuidade grátis
e pontos bônus todo mês?
Então você precisa do
TudoAzul Itaucard.
Concentre suas compras no crédito,
fique livre da anuidade e aproveite todos
os benefícios que a Azul oferece.

ANUIDADE

Gastos a partir de
1.000/mês
Anuidade grátis
pontos bônus TudoAzul

R$

DESCONTOS

PONTOS

10% de desconto

Até 2,6 pontos

em qualquer passagem Azul

por dólar gasto

PA R C E L A M E N T O S

BAGAGENS

Passagens aéreas
em até 12x

Até 2 bagagens
extras de 23 kg cada

O cartão com tudo de que você precisa.
Faça o seu em voeazul.com.br/tudoazulitaucard.

Made in Brazil

SAUDÁVEL

e LUCRATIVO
Com sua linha zero lactose e um amplo portfólio
de produtos ligados ao bem-estar, a Laticínios Bela
Vista, dona da marca Piracanjuba, firma-se como
uma das principais empresas do setor no País
POR

BRUNO SEGADILHA

E
Lisiane Campos,
gerente de
marketing da
empresa
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F OTO S

ANNA CAROLINA NEGRI

m 1974 o contador Saladi Helou selou um
acordo familiar que parecia loucura. Trocou
com o cunhado a casa em que vivia no bairro
do Brooklin, em São Paulo, por uma pequena
fábrica de manteiga em Piracanjuba, no interior
de Goiás. O negócio funcionava desde 1955 em
uma chácara, beneficiava cerca de 2 mil litros de
leite por dia e vendia seus produtos com o nome
da cidade estampado no rótulo. Saladi talvez não
soubesse, mas o que era um projeto de vida no
campo viria a se transformar em um dos maiores
laticínios do País. Hoje a Laticínios Bela Vista,
dona da marca Piracanjuba, processa cerca de 4
milhões de litros de leite diariamente, conta com
mais de 140 itens em seu portfólio e faturou, no
ano passado, R$ 4 bilhões, tornando- se uma das
três principais do ramo no Brasil. “Agregamos
valor ao leite, que deixou de ser apenas uma
commodity”, diz Luis Cláudio Lorenzo, diretor
comercial da empresa.

A primeira grande virada aconteceu na
década de 80, quando os irmãos Carlos e Marcos
Helou assumiram a administração da fábrica
que haviam herdado do pai, morto em 1985.
A empresa estava à beira da falência, mas, em
vez de vendê-la, os dois – que até então nunca
tinham se envolvido com a atividade de Saladi
– arregaçaram as mangas e lideraram um plano
de recuperação. Reorganizaram as contas e colocaram a companhia na rota de crescimento,
focando nos queijos e na manteiga.
Tudo ia bem até que, no início dos anos 1990,
eles foram colocados diante de outro grande
desafio. O governo de Fernando Collor havia
aberto o mercado nacional às importações e competir com os queijos vindos de fora parecia algo
impossível. A solução foi investir em uma nova
fábrica, capaz de produzir iguarias que pudessem
competir com as estrangeiras. Transferiram a
unidade de produção de Piracanjuba para Belo
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Made in Brazil

Unidade
fabril de
Bela Vista,
em Goiás

Monte e rebatizaram a antiga Laticínios Skaff
de Laticínios Bela Vista. Com o novo endereço
decidiram que também era hora de apostar em
novos produtos e, em 2002, passaram a comercializar leite longa vida. Ao lado dos queijos e da
manteiga, o leite em caixinha era vendido para
grandes redes como Carrefour, Pão de Açúcar e
Walmart, que colocavam seus selos e ofereciam
aos clientes como produtos de marca própria.
A parceria ia bem, mas a concorrência começou
a se tornar predatória, lembra Luis Cláudio.
Segundo ele, os grandes mercados começaram a
negociar com empresas que ofereciam produtos de
qualidade inferior a preços mais atrativos. Assim,
em 2007, Carlos e Marcos viram que era hora de
investir na marca Piracanjuba, diversificar ainda
mais seus itens e ampliar a presença no Brasil,
saindo do Centro-Oeste para o resto do País. “Não
dava mais para ficar dependente apenas de queijo,
leite e manteiga”, diz Luis Cláudio.
Os sócios inauguraram mais duas unidades
fabris, uma em Maravilha, em Santa Catarina, e
outra em Doutor Maurício Cardoso, no Rio Grande
do Sul, e investiram na pesquisa de novos produtos
para descobrir nichos. Em poucos anos a Piracanjuba chegou aos mercados com leite condensado,
creme de leite, requeijão e achocolatados e hoje
possui cerca de 140 itens em seu portfólio. “A ida
para o Sul facilitava a distribuição na região Sudeste
e no resto do País”, explica Cláudio.
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Em 2012, veio outro grande salto com o lançamento do leite zero lactose. Três anos depois,
já era o mais vendido do Brasil nessa categoria
e trouxe na esteira uma linha totalmente livre
de lactose, que inclui doce de leite, leite condensado, creme de leite e achocolatado. “Fomos
surpreendidos. Até então não tínhamos noção
do tamanho desse universo. Os consumidores
gostaram dos nossos produtos e aprovaram porque
não enganamos: quem tem intolerância sabe que
ali, dentro daquela embalagem, tem um produto
sem lactose mesmo. Temos a preocupação de
oferecer um produto saudável e que promova
o bem-estar”, diz Lisiane Campos, gerente de
marketing da empresa.
A linha foi um sucesso, mas ainda era preciso
investir em campanhas de marketing maciças
para consolidar a marca no Brasil. Por isso, em
2015, quando a companhia completava 60 anos,
foi lançada a campanha da linha zero lactose com
Bruna Marquezine – intolerante à substância – separando as sílabas e dedilhando o nome da empresa.
“O ‘Pi-ra-can-ju-ba’ dedilhado foi criado em 2007
para uma pequena campanha que lançamos no Maranhão, porque, quando entramos no mercado, as
pessoas não sabiam pronunciar e não saía Piracanjuba”, diz Lisiane, lembrando-se de um anonimato
que ficou definitivamente para trás.

piracanjuba.com.br

2.300
é o número de funcionários da
Laticínios Bela Vista

4

milhões

de litros de leite são processados pela
empresa diariamente

140

itens compõem o portfólio das marcas Viva Bem,
Piracanjuba, Pirakids, LeitBom e ChocoBom

5

são as fábricas, localizadas em Goiás, Paraná,
Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul
Luis Cláudio
Lorenzo, diretor
comercial da
companhia;
abaixo, produtos
da linha zero
lactose

R$

4

bilhões

foi o faturamento em 2018, valor 20%
maior do que o atingido no ano anterior
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Tem gente que olha um carro e vê custo,
e gente que vê uma passagem para qualquer lugar.
Tem quem enxergue em um carro o futuro para a família,
e quem veja como um esconderijo pra namorar.
Tem gente que vê o carro como o próprio escritório,
e gente que só olha pra um quando vai viajar.
Tem gente que vê o carro como um acessório,
e gente que vê o jeito do seu negócio prosperar.
Tem quem enxergue em um carro só um carro,
e quem veja como uma janela para redescobrir o luar.
É olhando para o que você olha que a gente se localiza.
Hoje e há 46 anos.

7 Perguntas

1.

Moda
no altar

Favorita das famosas, a carioca
Lethicia Bronstein é uma das
estilistas mais requisitadas
por noivas de todo o País
POR

2.

BRUNO SEGADILHA

C

3.

O que as noivas esperam de um vestido?

Esperam um vestido único, mesmo que tenham escolhido
um modelo igual ao mostruário. A gente faz as adaptações
necessárias e o modelo acaba traduzindo a realidade e os
desejos delas. Elas querem também um vestido moderno,
romântico e sensual, que não as deixem com uma
aparência careta.

Qual foi o pedido mais inusitado que
já recebeu?

Fotos: Divulgação

Lethicia
Brosntein,
em seu ateliê
em São
Paulo

4.

A maioria das minhas noivas não são ousadas. Então não
posso dizer que sejam pedidos estranhos, mas modernos.
Lembro de uma noiva que pediu que todas as madrinhas
usassem preto no altar. Já tive uma cliente que não gostou
do modelo na hora em que experimentou e tive que refazer
em uma semana.

5.

O que é clássico em um vestido de noiva?

A renda, porque é um elemento romântico e é um dos
materiais mais nobres que existem. É difícil encontrar alguma
noiva que não queira isso, até porque a minha marca é
conhecida pela renda. Mas há também as que não queiram
esse elemento e não vejo problema nenhum nisso.

6.

Você também faz vestidos para madrinhas.
O que elas devem e o que não devem usar?
As madrinhas têm que estar sempre com um vestido bonito,
têm que mostrar para a noiva que estão honradas de estar ali e
não pegaram qualquer roupa e foram. Ao mesmo tempo, elas
não podem ser as estrelas da festa, não podem chamar mais
atenção do que a noiva. Se for na igreja, elas não devem usar
fendas enormes, decotes gigantes. Se for uma cerimônia na
praia, não devem usar uma cor muito escura. Outra questão
importante: não devem escolher cores que, na foto, pareçam
brancas, a exemplo de um azul muito claro. Na dúvida, tire
uma foto e veja como o modelo fica.

7.

Madrinhas devem usar todas
a mesma cor de vestido?

Não acho muito educado quando a noiva pede isso. Pode ser
que alguém se sinta desconfortável com determinado tom
ou que seja obrigada a comprar um vestido só para aquele
casamento.

ALGUNS MODELOS CRIADOS POR LETHICIA PARA A FICÇÃO

DUAS CARAS
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Quando entrou no radar das famosas?

Em 2007 fui convidada por uma figurinista da Globo para
fazer um vestido para a Vanessa Giácomo, e o modelo fez
o maior sucesso. No final da novela fiz outro, dessa vez
de noiva, para a Júlia Almeida. De novo, meu trabalho
chamou a atenção das pessoas. Eu trazia uma linguagem
mais moderna, sem perder o romantismo. Depois disso
fiz roupas para mais de 30 novelas e comecei a vestir as
atrizes para eventos da vida real. Na hora de se casar,
elas queriam subir ao altar com modelos meus.

amila Queiroz subiu ao altar vestida
por ela. Claudia Raia também. Isabelle
Drummond brilhou em suas criações
na novela Cheias de Charme (2012),
assim como Bruna Marquezine em I
Love Paraisópolis (2015). Queridinha das famosas,
a carioca Lethicia Bronstein é uma das estilistas mais
requisitadas do País. Produz vestidos de noiva e de
festas no Atelier Lethicia Bronstein, no bairro do
Itaim Bibi, em São Paulo, ou em sua filial carioca, em
Ipanema, no Rio. No caso dos vestidos de noiva, ela e
sua equipe fazem um trabalho minucioso com rendas
importadas, laços, pérolas e pedrarias. Tudo para
garantir que a famosa hora do “sim” seja uma ocasião
inesquecível. “Estou lidando com sonhos, com um
momento cheio de expectativas”, diz Lethicia, que
cobra, em média, R$ 30 mil por um modelo exclusivo
e R$ 20 mil por um White Laces, linha de vestidos que
ficam em um mostruário. Lethicia diz que as clientes
normalmente procuram por looks modernos e com
alguma sensualidade. “Aquela coisa de se vestir como
um bolo já não é mais o sonho delas”, comenta. Na
entrevista a seguir, Lethicia conta como começou a
vestir noivas e revela o que funciona ou não na hora
de subir ao altar.

NOIVAS em NOVELAS

Como começou a trabalhar com noivas?

Comecei há 12 anos. Eu já era estilista e uma amiga pediu para
eu desenhar um croqui. Eu não queria apenas desenhar o
vestido e mandar outra pessoa fazer, porque sabia que não ia
ficar do jeito que eu tinha imaginado. Comprei os tecidos, fiz
eu mesma e o resultado ficou muito bom. Isso aconteceu em
uma época em que várias amigas estavam se casando. Elas
gostaram desse trabalho e me pediram para fazer os modelos
delas. O negócio cresceu no boca a boca.

TRÊS IRMÃS

CHEIAS DE CHARME

GABRIELA

(2007)

(2009)

(2012)

(2012)

Júlia Almeida usou, no último capítulo da trama,
um modelo feito com trabalho de patchwork de
rendas tingidas à mão em tom chá.

O vestido de Carolina Dieckmann foi
feito de musseline de seda em estilo
grego com busto drapeado.

Isabelle Drummond com um vestido
de organza de corações com corpete
estruturado e saia volumosa
desconstruída.

Juliana Paes, que interpretou a
sensual protagonista da trama,
brilhou em um modelo de renda
francesa com tule.
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A NOVA GERAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS

INTERBIND
Na época em que trabalhava como síndico em Belo Horizonte (MG), o mineiro Virgílio
Couto sempre tinha à mão uma série de tutoriais sobre como resolver pequenos
imprevistos no condomínio. Era assim que ele driblava, pelo menos em parte, as várias
demandas que tinha para cumprir em sua posição como administrador. “Há uns três
anos, quando tivemos o boom dos apps, decidi concentrar tudo da administração
do condomínio num só lugar. Brotaram ideias, fiz uma parceria com uma empresa
desenvolvedora e, em 2018, o sistema entrou no ar”, conta. Ao pesquisar quem seriam
seus concorrentes diretos, encontrou outras startups com objetivos parecidos e, desde
então, tem procurado maneiras de se diferenciar no mercado. O grande trunfo do
negócio, segundo ele, são os chats e as reuniões virtuais promovidas pela plataforma.
Graças a elas, as pessoas iniciam um bate-papo on-line, se inteiram dos assuntos e
podem até fazer a validação das decisões com votações e atas digitais.
interbind.com.br

Empreendedores criam aplicativos e soluções digitais para
facilitar a comunicação entre síndicos e moradores
POR

GIOVANNA FORCIONI
“Estive como síndico por cinco anos, sabia das dificuldades
para gerenciar tudo. Foi quando comecei a pensar: ‘e se
existisse um sistema que me ajudasse a concentrar todas
as demandas num só lugar? ’”, conta Virgílio Couto, hoje
diretor executivo do Interbind, uma plataforma que simplifica a administração e a comunicação em condomínios.
A seguir, você conhece histórias de empreendedores que,
assim como Virgílio, transformaram necessidades pessoais
em oportunidades de negócio e hoje facilitam a vida de
milhares de síndicos e condôminos.

NOBI

Fotos: Reinaldo Canato Sebrae e Divulgação

squeça os avisos nos murais do elevador, a burocracia
para reservar o salão de festas e as reuniões intermináveis para decidir o reajuste da tarifa de água. Em alguns
condomínios no País, essas situações já são coisa do
passado: a maioria dos problemas e demandas é resolvida a distância, pela tela do celular ou do computador.
Com poucos cliques, os moradores conseguem autorizar a
entrada de visitantes, enviar e ler comunicados e até controlar as correspondências que recebem. A facilidade de usar
a tecnologia, porém, não beneficia apenas os condôminos.
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Antes de lançar seu projeto, a
engenheira Danielle Cohen buscou
entender quais eram as principais
dificuldades que seu público-alvo
enfrentava. Conversou com alguns
síndicos, levou a ideia para o Laboratório
de Engenharia de Software do
Departamento de Informática do CTC/
PUC-Rio e criou uma ferramenta on-line
de administração de condomínios,
com foco em serviços de segurança e
controle de acesso. Hoje, funcionando
tanto em smartphones quanto em
navegadores web, o sistema permite
que os condôminos acompanhem
em tempo real a ronda dos vigias, por
exemplo. Em pontos estratégicos do
condomínio, são instalados QR codes
que os guardas devem escanear de
tempos em tempos. Assim, todos
ficam sabendo se tudo está bem e
são notificados em sobre qualquer
problema ou mudança de rota. Para
os funcionários da portaria, o trabalho
de organizar as listas de controle de
entrada também é facilitado. Em dias de
festa, por exemplo, os moradores nem
precisam se preocupar com a lista de
convidados: graças à integração com
a plataforma, eles podem importar os
nomes confirmados nos eventos criados
nas redes sociais e enviar diretamente
para a administração do condomínio.
nobi.com.br

COLLECTSPOT
Simplificar a entrega e o recebimento de encomendas. Este era o objetivo dos
engenheiros Raquel Schramm (foto) e Thiago Lopes quando trouxeram o conceito
de caixa postal inteligente para o Brasil. Na prática, isso significava pensar um
sistema de logística mais barato e que ajudasse quem precisa receber os pacotes,
mas não tem disponibilidade para atender o carteiro. Depois de vários testes,
em 2017, a dupla começou a operar seu próprio guarda-volumes automatizado.
Funciona assim: ao chegar ao local, o entregador acessa o painel de controle do
CollectSpot, libera a porta do locker e deixa a encomenda. O armário emite um
comprovante de entrega e envia uma notificação por e-mail e SMS ao morador, que
pode retirar o pacote por meio de senha ou biometria. A novidade é uma realidade
ainda apenas em quatro condomínios da capital paulista, mas a expectativa é
crescer em breve. “Começamos um convênio com os Correios e estamos fechando
parcerias com administradoras e empresas de portaria remota. Nosso objetivo é
alcançar pelo menos 40 condomínios nos próximos meses”, conta Raquel.
entregali.com.br
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ELETRIKA
Foi a falta de um aspirador de pó que serviu como
pontapé inicial para o negócio da jornalista Lucilene
Oliveira (foto). Quando se mudou para um apartamento
compacto na capital paulista, logo sentiu na pele a
dificuldade de morar num lugar tão pequeno. “Como
não tinha espaço para guardar um aspirador em casa, fui
procurar um serviço de aluguel de eletrodomésticos, mas
não encontrei”, conta. Com a oportunidade de um novo
negócio em mãos, aproveitou para colocar em prática o
que estava aprendendo na pós-graduação em inovação.
Hoje, um ano depois de se lançar no mercado, a Eletrika
atende principalmente pessoas com perfis parecidos com
o de Lucilene: jovens que estão montando a primeira
casa e não querem ou não têm condições de ter tantos
eletrodomésticos de uso esporádico. Os clientes acessam
a plataforma da empresa, escolhem o eletrodoméstico
que precisam, recebem o produto em casa e o devolvem
24 horas depois. Atualmente, a Eletrika opera apenas
na região central da capital paulista, mas tem planos
de expandir o negócio. “A partir do segundo semestre,
devemos começar um projeto de microfranquias e
passaremos a funcionar em outras capitais”, finaliza.
eletrika.app
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Fotos: Reinaldo Canato Sebrae e Divulgação

CONDOMÍNIOAPP.COM
Há três anos, quando o engenheiro Rodrigo Alcântara decidiu investir
numa ferramenta virtual capaz de otimizar a comunicação no
condomínio onde morava, no Rio de Janeiro (RJ), a reação de seus
potenciais clientes não foi das melhores. “Comecei a apresentar
problemas que as pessoas sequer reparavam que existiam. Elas não
entendiam como uma conexão centralizada poderia ajudar no dia
dia”, conta. Mas esse receio, ao que parece, já ficou para trás: hoje, o
CondomínioApp faz parte da rotina de pelo menos 80 mil apartamentos
no País. Apesar de ter nascido com a proposta de atender a condomínios
residenciais, agora a plataforma também presta serviço para empresas,
shoppings e até clubes. Segundo Rodrigo, a boa adesão se deve,
principalmente, à variedade de facilidades oferecidas pela ferramenta:
com poucos cliques é possível autorizar a entrada de visitantes, reservar
áreas de lazer, enviar e ler comunicados, falar com outros condôminos,
além de gerar segundas vias de boletos e ainda liberar o uso da vaga da
garagem para familiares ou vizinhos, por exemplo.
condominioapp.com

D E Z E M B R O 2018 A Z U L M A G A Z I N E 87

Por um Mundo Melhor

Capitalismo inclusivo
Criada pela empresária Emília Rabello, a Outdoor Social
usa publicidade para ajudar moradores de comunidades a gerar renda

POR

BRUNO SEGADILHA

Nas fotos ao
lado, casas de
comunidades
com os anúncios
da Outdoor
Social; abaixo,
Emília Rabello

A tradição, segurança e conﬁança que você já
conhece, agora reconhecida e certiﬁcada!

2.725

A Esquadra conquistou o Certiﬁcado ISO 9001:2015 pela qualidade
nos serviços de Transporte de Valores, Processamento,
Custódia e Gestão de Terminais de Autoatendimento.

comunidades de
todo o País fazem parte
da Outdoor Social

30 mil

H
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famílias foram
impactadas pelo
negócio

22

M
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CM

MY

CY

CMY

K

funcionários
trabalham na sede da
empresa, em São Paulo

150
moradores das comunidades trabalham como
coordenadores

Um desafio permanente, Emília conta, é combater o preconceito do mercado publicitário em relação aos consumidores de
comunidades e das periferias. “Existe o estigma de que consumidor que mora em favela não compra. Basta olhar os números
e perceber que essas regiões têm um enorme potencial”, diz.
Segundo o último censo do IBGE, atualmente, há 12 milhões
de pessoas vivendo em comunidades no Brasil, contingente
que gera uma renda mensal de R$ 8,5 bilhões. “Queremos dar
protagonismo para a periferia”, finaliza.

outdoorsocial.com.br

Fotos: Divulgação

á sete anos a publicitária e jornalista Emília
Rabello, de 39 anos, foi colocada diante de um
desafio profissional. Uma grande operadora
de telefonia celular pediu que ela montasse
uma campanha direcionada às comunidades
e às periferias do País. Como nunca tinha trabalhado para esse
público, foi à Rocinha, no Rio de Janeiro, para entender de que
maneira comerciantes se comunicavam com o público dali.
Descobriu que a publicidade era feita, basicamente, por meio
de faixas e de pequenas placas afixadas em pontos estratégicos.
Com a ideia na cabeça, chamou alguns moradores e propôs
uma parceria: eles cederiam paredes e muros de suas casas
para a marca anunciar, em troca de comissões. Nascia assim a
Outdoor Social, negócio social que já beneficiou milhares de
famílias de todo País.
Funciona assim: a empresa seleciona cerca de dez casas
estrategicamente localizadas dentro das comunidades. Cada
morador recebe uma placa e deve deixá-la fixada na parede
externa ou no muro por um tempo determinado. Quinze dias
de exposição, por exemplo, rendem cerca de R$ 100. A coordenação dos anúncios é feita pelos locais: eles recebem as placas e
decidem em que residências cadastradas elas serão colocadas.
Do total arrecadado, 40% ficam para a comunidade e 60%,
para a Outdoor Social. Sim, a empresa tem lucro. “Não somos
uma ONG, somos um negócio social. Precisamos lucrar para
continuar”, diz. Entre os clientes da Outdoor Social, sediada
em São Paulo, estão marcas como Coca-Cola, Claro e Nextel.

C
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Highlights
DESTAQUES E NOVIDADES PARA APRIMORAR SEU ESTILO DE VIDA

Foto: Divulgação

p.92
Diversão garantida
no Disney’s Saratoga
Springs, em Orlando

p.94
O charme dos
hotéis dentro de
vinícolas

p.102
As delícias dos
restaurantes Orí e
Origem, em Salvador
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Uma das
casas na
árvore
disponíveis
no hotel

PARA REPOR AS CALORIAS
CONFIRA ALGUMAS DAS OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO DO SARATOGA SPRINGS

Quarto de uma das
casas na árvore do hotel;
abaixo, a piscina do resort

TODA HORA
Sanduíches gourmet, saladas, sopas e pizzas de massa fina podem ser pedidos
no The Artist’s Palette, além de itens para levar. Um café da manhã tipicamente
americano, com ovos, bacon e panquecas, é servido até às 11h.

RELAX TOTAL
À beira de uma das piscinas do hotel, o The Paddock Grill serve pratos favoritos dos
Estados Unidos, como cheeseburger com bacon, salada com pedaços de frango e
sanduíches variados, além de um cardápio de bebidas refrescantes.

ELEGÂNCIA DE OUTRORA
Localizado ao longo do clube do Lake Buena Vista Golf Course, o The Turf Club
Bar tem ambiente sofisticado, repleto de referências equestres: fotos de jóqueis e
seus cavalos, equipamentos antigos e artigos de corrida do passado. Lombo suíno
grelhado é uma das opções do menu.

Charme bucólico na Disney
Inspirado em um refúgio de Nova York do final do século 19, o Saratoga Springs oferece
lazer e tranquilidade a uma curta distância de alguns dos principais parques de Orlando
POR MARINA AZAREDO FOTOS ANNA CAROLINA NEGRI

Q

uem visita o complexo Disney World não
pode deixar de ver o Mickey e a Minnie,
tirar uma foto em frente ao icônico castelo
do Magic Kingdom, sentir fortes emoções no
simulador do Avatar e encarar as manobras
radicais da montanha-russa do Aerosmith.
As atrações dos quatro parques temáticos do enorme complexo de diversão de Orlando são imperdíveis, é verdade,
mas as ofertas de hospedagem do grupo também proporcionam experiências memoráveis.
Entre os 26 hotéis do complexo, há opções clássicas,
com arquitetura imponente, como o Grand Floridian, e
outras focadas no universo infantil, a exemplo do Art of
Animation. Já o Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa
conquista os hóspedes que preferem descansar em uma
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atmosfera bucólica, com muito verde e lagos tranquilos
– e ainda assim com a comodidade de estar a uma curta
distância de barco do Disney Springs, centro de compras,
gastronomia e entretenimento.
Inspirado na histórica Saratoga Springs – um refúgio
de Nova York do final do século 19, famoso por seus spas
e suas corridas de cavalos –, o hotel, construído em estilo
vitoriano conta com estúdios e vilas de até dois quartos. Mas
o que faz sucesso mesmo entre as crianças são as simpáticas
casas na árvore com três dormitórios e um agradável deque
privativo. A decoração dessas acomodações é mais rústica,
acompanhando a sensação de imersão em um bosque.
Para combater as altas temperaturas da Flórida, não
poderiam faltar piscinas refrescantes. Na Paddock Pool,
a maior atração é um tobogã aquático de 44 metros de

Café da
manhã
com
a cara da
Disney

comprimento – para as crianças pequenas, há dois tobogãs
em miniatura. Na High Rock Spring Pool, há cachoeiras em
cascata e um escorregador entre as rochas. Nos dias mais
quentes, é difícil resistir à tentação de deslizar por ele até
a água refrescante, mesmo para quem já passou da infância
há algum tempo.
Entre as atrações exclusivas para os adultos os destaques
são o Disney’s Lake Buena Vista Golf Course, um campo
de golfe de 18 buracos, e o spa Senses, também inspirado
nos centros de bem-estar da Nova York do século 19. Entre
as terapias para relaxamento e rejuvenescimento, o tratamento facial exclusivo com vitamina C promete desafiar
os efeitos da idade com uma máscara poderosa e uma
massagem de pedra de sal. A massagem exclusiva Citrus
Grove inclui aplicação de um blend de óleos exclusivos no

corpo, massagem tranquilizante na cabeça e tratamento
hidratante nos pés.
Tal qual a Saratoga Springs original, que até hoje é
conhecida por suas atrações ligadas ao bem-estar e aos
esportes, o hotel da Disney oferece ainda uma série de
opções ao ar livre para os hóspedes. Além do golfe, há
sessões de ioga ao amanhecer, aluguel de bicicletas para
explorar o resort – há até bikes de quatro rodas, para a
família inteira pedalar junto – e trilhas de corridas de 1,3
km e 2,3 km. Atividades ideais para relaxar entre uma e
outra visita aos parques do complexo.

DISNEY’S SARATOGA SPRINGS RESORT & SPA
1960 Broadway, Lake Buena Vista, Florida
+ 1 407 827 1100 / disneyworld.disney.go.com
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Entre

VINHEDOS
Com degustações à vontade incluídas no
pacote, estes hotéis em vinícolas encantam
pelo charme de suas instalações e por sua
localização estratégica em meio aos parreirais
POR

GIOVANNA FORCIONI

Quinta da Pacheca
LAMEGO // PORTUGAL

Entre tantos hotéis e vinícolas espalhados na região do Vale do
Douro, este se destaca por uma característica inusitada: desde o
ano passado os hóspedes podem pernoitar em imensas barricas
com vista das vinhas da propriedade. A novidade veio para
complementar o luxuoso serviço do hotel butique que já existia
ali, com 15 quartos instalados em uma mansão do século 18. A
experiência se completa com as degustações de vinho, as aulas
de culinária e os passeios de barco no rio.
quintadapacheca.com

Casa Valduga

Fotos: Gui Gomes e Divulgação

BENTO GONÇALVES // BRASIL
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Poucas produtoras de vinho
brasileiras oferecem a experiência
de se hospedar no coração
de uma vinícola, em meio aos
parreirais. Ao se consagrar como
uma das primeiras a investir no
enoturismo no Rio Grande do
Sul, a Casa Valduga construiu um
complexo de cinco pousadas, com
24 acomodações para receber os
turistas que pretendem fazer uma
verdadeira imersão no mundo do
vinho. Por lá, os visitantes podem
fazer cursos de degustação e
harmonização, além de passar
pela experiência de produzir o seu
próprio espumante, com direito a
garrafas com rótulo personalizado
e acompanhamento de enólogos.
casavalduga.com.br

M A I O 2019 A Z U L M A G A Z I N E 95

Hotelaria

Herdade
Malhadinha Nova
BEJA // PORTUGAL

Fotos: Interpoint Viagens & Turismo e Divulgação

Desde que abriu as portas, em 2008,
o hotel tem figurado entre os mais
charmosos do Alentejo. Se não bastassem
os quartos espaçosos, a piscina e o spa
rodeado pelas vinhas, ainda oferece um
bom custo-benefício para o serviço de
luxo a que se propõe. Quem se hospeda lá
pode escolher o melhor jeito de explorar
os mais de 400 hectares da propriedade:
a cavalo, de ultraleve, de 4x4 ou de balão.
Entre as atrações estão opções como
observação de aves, cursos de azulejaria
ou culinária alentejana e até a experiência
de ser enólogo por um dia, com direito
a lições sobre gestão de uma adega,
definição de um lote e criação de uma
garrafa personalizada.
malhadinhanova.pt
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Rosewood Castiglion del Bosco
MONTALCINO // ITÁLIA

Cerca de 800 anos de história fizeram com que a propriedade guardasse a essência das vilas típicas da Toscana. Hoje a área onde o
hotel está instalado ainda preserva as ruínas de um castelo, uma igreja medieval e um pequeno centro urbano — além de uma adega
histórica, de onde saem alguns rótulos como o Brunello di Montalcino, vinho tinto típico da região. Os hóspedes podem escolher entre
se hospedar em suítes decoradas com móveis de época ou em casas de campo centenárias de até 726 m2 , que, depois da restauração,
ganharam terraços, piscinas aquecidas e até quadras de tênis.
rosewoodhotels.com/en/castiglion-del-bosco
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Casa de Uco
MENDOZA // ARGENTINA

Fotos: Divulgação

Amanhecer aos pés da
Cordilheira dos Andes, com
vista dos vinhedos do Vale
do Uco é apenas a primeira
das experiências exclusivas
oferecidas pelo wine lodge.
Todo o projeto do hotel foi
pensado para integrar uma
hotelaria de luxo e uma
completa estrutura de lazer
inspirada na vitivinicultura. Na
área social, com bar e lounge
integrados, os hóspedes
podem degustar os rótulos da
casa e o menu sazonal à base
de ingredientes cultivados na
propriedade.
casadeuco.com
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Concierge

//

HOSPEDAGENS QUE GARANTEM UMA EXPERIÊNCIA PERFEITA

Charme portenho

Relax em NY

BUENOS AIRES Com cara de albergue, decoração jovem e
descontraída, a rede panamenha Selina inaugura sua primeira
unidade na Argentina. Localizado no bairro de Palermo, o Selina
Palermo Soho conta com 179 camas, incluindo quartos privativos
e outros modelos de acomodação, todos com varanda com vista
da cidade, além de espaço para coworking, cinema e biblioteca.
Para que os hóspedes possam conhecer melhor a capital, o hotel
aluga bicicletas e oferece experiências como ir a uma partida de
futebol, assistir a apresentações de tango e caminhar pelas ruas
repletas de grafites e artes urbanas. No Rooftop Bar, localizado
no 9º andar do prédio, é possível apreciar o pôr do sol com vista
privilegiada da região.

NOVA YORK Um oásis de formas sóbrias e minimalistas
em meio ao ritmo agitado da Times Square, em Nova
York. Esta é a proposta do Times Square Edition,
novo hotel da rede Marriott em parceria com Ian
Schrager. Um dos empresários mais importantes
do ramo da hotelaria e do entretenimento, Ian é um
entusiasta do bairro de Midtown, famoso por suas
ruas movimentadas e pelos cartazes luminosos. Foi
ele quem, no final da década de 70, atraiu os olhares
do mundo para a região com o clube Studio 54,
reduto de celebridades. Atribui-se também a Ian a
criação do conceito de hotel butique, com charme
moderno e clean. Esse conceito se faz presente já
na entrada desse hotel, toda branca e decorada
apenas com uma peça de arte – um contraponto às
frenéticas esquinas do lado de fora –, e também nos
seus espaçosos quartos, projetados com uma paleta
de cores de madeira marfim. O lobby, localizado
no décimo andar, tem pisos pretos e uma escadaria
iluminada que leva para o 701 West, restaurante
comandado pelo chef John Fraser. Pratos como o
wagyu japonês com espinafre e alho preto mostram
que os legumes têm destaque especial na cozinha de
Fraser. Outra boa pedida é saborear um dos drinques
da casa observando do alto as ruas de uma das
principais metrópoles do mundo. Afinal, a agitação e
a correria de Manhattan não entram ali.
editionhotels.com

selina.com

Cerrado all inclusive
CHAPADA DOS GUIMARÃES Hospedagem de alto padrão aliada
ao ecoturismo. Este é o conceito all nature inclusive do
Malai Manso Resort, empreendimento instalado dentro da
Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. O hotel, com 353
acomodações – entre apartamentos, bangalôs e casasbutiques – fica às margens do Lago do Manso, um verdadeiro
mar de água doce com um estirão navegável de 57 km. Ao
redor, estão as montanhas suntuosas, as cachoeiras e as
grutas da Chapada, cenário ideal para a contemplação da
fauna e da flora do Cerrado brasileiro. A estrutura do resort
ainda inclui piscinas, spa, restaurantes, bares, atividades lazer
e esportes, além de locais para eventos e convenções.

malaimansoresort.com.br

452

PARA FICAR ZEN

SELECIONAMOS HOTÉIS QUE OFERECEM ESPAÇOS IDEAIS PARA PRATICAR IOGA E MEDITAÇÃO

é o número de quartos do Times Square
Edition, que fica em um prédio de

42
375
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Fotos: Divulgação

US$

para duas pessoas e incluem café da manhã.

CAL-A-VIE

KAMALAYA

PARADIS PLAGE

MARIPORÃ//BRASIL

VISTA // EUA

KOH SAMUI // TAILÂNDIA

AGADIR // MARROCOS

A Experência Reconnect,
realizada em, no mínimo, três
dias, oferece aulas de ioga,
além de acompanhamento de
nutricionista, terapeuta corporal
e educador físico

O destaque deste spa é o
programa Mind Body Spirit.
O hóspede escolhe entre 20
técnicas de relaxamento, como
a meditação profunda em uma
capela de 400 anos.

O hotel oferece mais de 15
tratamentos para a promoção
do bem-estar, entre eles
dietas de desintoxicação, aulas
de ginástica, tratamentos
relaxantes e aulas de ioga.

cal-a-vie.com

kamalaya.com

Todos os dias, do nascer
ao pôr do sol, professores
estão a postos para dar
aulas de ioga em espaços
próprios, diante das
águas do Oceano Atlântico.

UNIQUE GARDEN

andares, localizado na 47th street, entre a 6ª
e a 7ª avenidas. As diárias custam a partir de

uniquegarden.com.br

A Azul e seus parceiros levam você a todos esses destinos. Confira as opções em voeazul.com.br

paradisplage.com

Gastronomia

Mini tacos de rabada,
do Orí; ao lado, badejo
com licuri, miniarroz e
telha de carvão

Bolo Toalha Felpuda, com creme de
chocolate branco e queijo, morango,
suspiro e sorvete de frutas vermelhas

Costela com cuscuz,
feijão-verde, couve assada e
musseline de aipim, do Origem

ONDE
COMER

Além do tabuleiro

POR FABRÍCIO LEMOS

Com os restaurantes Origem e Orí , o casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca
investe em receitas criativas a partir de ingredientes do bioma baiano POR JUNIOR FERRARO
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Os pratos mudam diariamente e só o couvert se repete –
uma deliciosa combinação de pães artesanais, manteiga de
goiaba e abobrinha com fumeiro, entre outras iguarias. Entre
as receitas mais famosas destacam-se o abarajé, combinação
dos clássicos baianos abará e acarajé servida com vatapá e a
costela com cuscuz, feijão-verde, pimenta-doce, couve assada
e musseline de aipim. Entre as sobremesas de Lisiane, umas
das mais impressionantes é Nossa Bahia, uma caixa de madeira
que traz “joias” como dadinho de tapioca com brigadeiro de
doce de leite, tartelete de ambrosia e sorvete de nata de goiaba.
O sucesso do Origem deu um novo fruto no fim de 2018:
o restaurante Orí – que significa cabeça, na língua iorubá.
“Percebemos que havia uma grande demanda por um cardápio
à la carte, com algumas receitas que fizeram parte dos menus
do Origem”, diz Fabrício. A nova casa, no bairro do Horto
Florestal, tem um agradável salão envidraçado e funciona
tanto no almoço quanto no jantar. Ali estão, por exemplo, os
deliciosos mini tacos de rabada com salada de repolho roxo e
o badejo com licuri, miniarroz, azeite de manjericão e telha
de carvão. As sobremesas são outra tentações imperdíveis do

Djalma’s Drinks

R. Minas Gerais, 352,
Pituba. 71 32403601
2

Orí. Aposte no Toalha Felpuda, um bolo de coco,
com creme de chocolate branco e queijo, morango,
suspiro e sorvete de frutas vermelhas. O final perfeito para uma experiência com origem tão doce.
Fotos: Tomás Rangel; Leonardo Freire

O

restaurante Origem, um dos mais premiados
de Salvador, surgiu a partir de uma ideia,
digamos, doce. O ponto alugado pelo chef
Fabrício Lemos e sua mulher, a chef pâtisserière Lisiane Arouca, originalmente seria
uma loja de bolos, onde a confeiteira venderia suas criações.
Durante as obras, porém, o casal foi percebendo que aquela
casa seria o local ideal para um projeto maior. “Queríamos
criar um restaurante que resgatasse a identidade gastronômica
da Bahia. A ideia era transformar ingredientes do rico bioma
baiano em algo bacana e com muita verdade”, conta Fabrício.
A mudança de planos valeu a pena. Hoje, quase três anos
após a inauguração, o Origem é um dos mais disputados restaurantes da capital baiana. O cardápio é baseado em um menu
degustação com cerca de 15 etapas. Parece muito, mas boa
parte desses ciclos são os snacks, como um bolinho de ragu
de cabrito com vinagrete de carajarana, um pãozinho delícia
com rabada na chapa e queijo da Chapada ou um jarrinho com
caldo de lambreta. Cada menu fica em cartaz por seis meses – já
houve temas como Biomas baianos e A Bahia além do dendê.

1

Todo chef gosta de
ir lá pela boa cerveja
e pela comida sem
pretensão, como a
gostosa salada de siri.

R. do Meio, 178,
Rio Vermelho
donamariquita.com.br
3

ORIGEM
Al. das Algarobas 74, Caminho das Árvores, Salvador
71 99202 4587/ restauranteorigem.com.br

ORÍ
Av. Santa Luzia 656, loja 11, Horto Florestal, Salvador
71 3276 3140/ orirestaurante.com.br

Dona Mariquita

Faz trabalho de resgate
da cozinha patrimonial
baiana. Adoro o
xinxim de moela.

Doc

O chef Caco Marinho
trabalha bem com
parrillas e defumações.
Os drinques também
são ótimos.

R. das Dálias, 584, Pituba
doccasual.com.br
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NOVIDADES E ENDEREÇOS PARA COMER E BEBER BEM

Espanha à baiana

Salgado. Só que não

APRENDA A FAZER

GELATERIA DRI DRI

CALDA DE CARAMELO SALGADO DO CHEF LUCAS
CORAZZA, DO PROGRAMA QUE SEJA DOCE

SÃO PAULO

11 3061 9646 / dridrigelato.com

OLIVAE

BRASÍLIA

61 3443 8775

OLYMPE
RIO DE JANEIRO

21 2537 8582 /olympe.com.br
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200 g açúcar refinado
180 g creme de leite fresco
40 g de manteiga sem sal
2 g flor de sal

Grego na brasa
SÃO PAULO Dona do Myk e das três unidades do
Kouzina, em São Paulo, a chef Mariana Fonseca
inaugura sua nova casa de culinária grega, o
Fotiá. Pela grelha de quatro metros, disposta
à vista do cliente na varanda, passa boa parte
dos ingredientes que compõem os pratos do
menu, que traz opções, como a Fakés, salada
de lentilha com queijo feta, romã, hortelã,
nozes e tomate em rama grelhado. Vale a pena
experimentar também os ótimos camarões
grelhados servidos sobre pedra de sal rosa,
além do hambúrguer feito com carne de porco,
cordeiro e boi. Outro destaque da casa é o
prime rib de porco (foto).

SABORES REALÇADOS

Fudge meio amargo, musse de
chocolate crocante e caramelo
salgado, do Olympe

MODO DE PREPARO
Leve ao fogo o açúcar e faça um caramelo seco.
Retire do fogo e espalhe sobre uma assadeira
untada. Espere esfriar e, depois, quebre em
pedacinhos, até quase virar um pó (use o
processador se preferir). Adicione o pó de caramelo,
a manteiga e o creme de leite e leve ao fogo baixo
até que os ingredientes se dissolvam e a calda fique
homogênea. Por fim, adicione a flor de sal e misture.

R. Padre João Manoel, 964, Cerqueira César
11 2638 6174

Foto: André Giorgi

ONDE COMER

R. João Gomes, 148, Rio Vermelho
71 3036 0033

Fotos: Divulgação

Das pâtisseries parisienses para as confeitarias
dos Estados Unidos e, de lá, para os restaurantes
brasileiros. Com um sabor único, o caramelo
salgado popularizou-se no País. A iguaria é
tradição na região francesa da Bretanha, mas
ganhou o mundo no fim da década passada,
quando o então presidente norte-americano
Barack Obama apaixonou-se pelo doce em uma
loja de Seattle. A combinação de açúcar derretido, manteiga, creme de leite e sal tornou-se
presente em vários restaurantes do Brasil. No
Olivae, em Brasília, o chef Agenor Maia criou
um risoto de caramelo salgado que é sucesso
absoluto entre os clientes. O ingrediente é
incorporado quase no final do preparo para que
o grão absorva a iguaria no seu cozimento. “Eu
não sou fã de sobremesas, mas adoro o sabor do
caramelo salgado. Então resolvi criar esse prato,
que tem um leve toque doce”, diz. Na Gelateria
Dri Dri, em São Paulo, uma das estrelas é o
sorvete de caramelo salgado, que equilibra os
sabores com perfeição: começa doce e aguça
várias papilas gustativas na boca. “Esse sabor é
uma experiência. É o nosso carro-chefe. Todos
adoram”, diz Nicolas de Virieu, sócio da sorveteria ao lado de Dimitri Mussard. Já no Olympe,
no Rio de Janeiro, Thomas Troisgros surpreende
com seu fudge meio amargo, musse de chocolate crocante e caramelo salgado. “O caramelo
salgado realça os sabores de cada ingrediente
dessa sobremesa”, diz Thomas, mostrando que
os franceses sabem mesmo das coisas.

SALVADOR Não tem moqueca nem acarajé.
Localizado no Rio Vermelho, bairro agitado de
Salvador, o Sagaz Assador foca seu menu nos
cortes típicos do País Basco, como o txuletón,
com toques de baianidade do chef Gabriel Lobo.
A casa abriu as portas em agosto passado,
voltada para tapas e pinxos espanhóis. Com
a entrada de novos sócios, o chef ampliou o
espaço e a cozinha e pôde então investir nas
carnes e no forno a lenha à moda basca – no
mezanino há uma câmara frigorífica onde
Gabriel matura os cortes no método dry aged.
Prove também o delicioso polvo à galega e as
saborosas mollejas, tapas de timo de boi.

Delícias coreanas
NOVA YORK Uma união da cozinha molecular
com técnicas modernas e sabores
coreanos. Essa é a proposta do Jungsik,
restaurante do chef coreano Jungsik Yim
em Manhattan. A casa oferece dois tipos
de menu degustação, cada um com nove
etapas, executadas por Ho Young Kim,
conterrâneo de Jungsik: um sazonal, com
ingredientes de cada estação, e outro fixo.
Entre os destaques do cardápio permanente
estão o Spanish Octopus, um polvo crocante
por fora e macio por dentro e o Galbi, uma
homenagem ao churrasco coreano, feito
com wagyu e servido com molho barbecue.

O DRINQUE
PERFEITO

MARIA BONITA
POR LAÉRCIO ZULU

BARTENDER DO BAR CANDEEIRO

50 ml cachaça
30 ml cozido de maracujá
com casca de cajueiro
15 ml óleo saccharum de
laranja com amburana
3 cubos de abacaxi
MODO DE PREPARO:
Bata em uma coqueteleira todos
os ingredientes, coe em um copo
médio com gelo e use mais gelo
picado para finalizar. Decore
com fatia e coroa de abacaxi.
Cozido de maracujá:
Faça um chá com 20 gramas da
casca de cajueiro com 1/2 litro de
água. Coe e adicione meio litro de
polpa de maracujá com sementes.
Junte meio quilo de açúcar e
cozinhe por 20 minutos, em fogo
baixo. Coe a calda e deixe esfriar.
Óleo saccharum:
Misture 100 g de casca de laranja
ralada com 100 g de açúcar e uma
baga de amburana picada. Macere
formando uma pasta. Adicione
50 ml de água. À medida que for
mexendo, veja se ainda há grãos
de açúcar e repita a mistura e a
maceração. Coe e mantenha o
óleo aromático na geladeira.

Foto: Fernando Torres

Menu

2 Harrison Street, Tribeca
+1 212 219 0900 / jungsik.com
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// AS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS DE MODA, BELEZA E BEM-ESTAR

DICA DO MÊS
BY

Acid wash jeans

Bota de tricô xadrez
fio lurex Animale
R$ 998
animale.com.br

Blazer Jackie BO.BÔ
R$ 2698
shop2gether.com.br

Ryan
Gosling

Camisa xadrez
Reserva
R$ 369
usereserva.com

Look da Dior

Óculos de sol Burberry
R$ 870,00
sunglasshut.com/br

Olivia
Palermo

Tênis Converse All Star
Chuck Taylor
R$ 209,90
riachuelo.com.br

APOSTA
POR
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ANNA PAULA ALI

Calça alfaiataria
xadrez Iorane
R$ 1289
oqvestir.com.br
Saia mídi plissada Marisa
R$ 99,95
marisa.com.br

Fotos: Divulgação; Getty Images

A GRANDE

A estampa xadrez, que dominou os desfiles
mundo afora, promete ser o must have do
outono/inverno. Confira dicas que garantem
um mood elegante no seu guarda-roupa

ACID WASH JEANS // Básico do guardaroupa, o jeans ultimamente também
não tem saído das passarelas. Graças à
onda street que dominou a moda, ele
vem marcando presença nos desfiles
de todas as grandes grifes. Porém, se
até temporada passada a peça aparecia
em versões mais clássicas e lisas, sem
grandes interferências ou lavagens
mirabolantes, a bola da vez agora é
o acid wash denim, jeans com efeito
desbotado que parece lavado com ácido.
Carteira slipped
VANS
R$ 89,99
shop2gether.com.br

EVOLUÇÃO DA TENDÊNCIA // O acid wash
ganhou as ruas na década de 80, em
versões em sintonia com os exageros
da época, muitas vezes acompanhado
de franjas ou em modelagens oversized.

Stella
McCartney

Agora o efeito manchado volta em
novas versões como na técnica tie-dye
proposta pela Dior, com desenhos
abstratos e caleidoscópicos.

NA VIDA REAL // Querendo dar um up
imediato na sua t-shirt de todo dia
ou no tricô favorito? Seja em versão
mais discreta, como as calças quase
completamente desbotadas da Celine,
ou em looks mais “aparecidos”, como
o macacão de Stella McCartney, o acid
wash denim é um daqueles curingas
que surgem a cada temporada
para quem procura algumas boas
(e poucas) peças de impacto para
complementar o que já tem no
guarda-roupa.
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A modelo
Beatriz
Castelo
Branco

Lifestyle

EFEITO

GLOW

Quer arrasar neste inverno?
A maquiadora Ju Rakoza
ensina o passo a passo de
um make que vai deixar você
com muito mais brilho
POR

ANNA PAULA ALI

Corretivo MAKE UP
FOR EVER ultra HD
R$ 118,15
sephora.com.br

Máscara explosion effect
make b O Boticário
R$ 76,90
boticário.com.br

JU RAKOZA
Maquiadora e diretora
da Beauty4Share
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Hidrate a pele de rosto, olhos
e lábios. Ajuda a deixar o efeito
mais natural e duradouro.
No inverno invista nas bases
com efeito matte para dar maior
cobertura. Use esponja ou pincel
de duo fibra para espalhar melhor
e não deixar o visual pesado.
Passe o corretivo na linha abaixo
dos olhos, onde fica concentrada a
pigmentação mais escura. Aplique

Base soft matte
Ruby Rose
R$ 14,56
rubyrose.com.br

dando pequenas batidinhas com o dedo.
Use um pó translúcido para tirar o
brilho. Não precisa passar no rosto
inteiro, exceto se estiver muito oleoso.
Passe um contorno embaixo das
têmporas, nariz e olhos. A cor marrom é
ideal para um make com foco nos lábios.
Use um iluminador cremoso para trazer
o brilho de pele hidratada, natural. Depois
outro, em pó, para ficar bem brilhante.
Aplique a máscara de cílios, fazendo

Batom líquido
matte VULT
R$ 25
vult.com.br

movimentos desde a base até as pontas.
Para definir a sobrancelha, preencha
com sombra em um tom um pouco
mais claro do que o do pelo.
Faça o contorno da boca com
um tom de vermelho parecido
com o batom que vai usar.
Boca: sempre batom em tons fechados,
como o vermelho matte, que fica lindo e
aveludado. Para ter esse efeito de alta
cobertura, prefira o batom líquido.

Fotos: Divulgação

Glam contorno facial
duo stick Eudora
R$ 75,90
eudora.com.br

Pó facial studio finish
face poder M.A.C
R$ 159
maccosmetics.com.br
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Lifestyle

Desafiamos a geografia:
deixamos o Brasil
pertinho da Flórida.

Luminária de mesa
Mosaico Decora

Pendente
flower amarelo
Westwing

Feita de metal preto, tira de
couro e vidro branco, a peça
combina com a decoração de
vários ambientes.
R$ 377,50
mosaicodecora.com.br

Luminária de teto
composta de alumínio
e madeira. A peça,
em formato de
flor, combina com
ambientes mais
despojados e naturais.
R$ 239,90
westwing.com.br

Luminária
speaker glitter
Uatt?
Além de colorida
e cheia de glitter,
reproduz música
via Bluetooth. É só
conectar ao celular,
escolher a música
preferida e curtir.
R$ 299,90
uatt.com.br

Voos diretos e diários
para Orlando e Miami/
Fort Lauderdale.

Luminária Lua cheia 3D Americanas
Abajur de led usb touch com variações de
cores. Controle de intensidade apenas com um toque
na superfície.
R$ 96,50
americanas.com.br

Moderna e com um
toque contemporâneo,
é um excelente objeto
para a decoração.
Articulável, ajusta-se
às suas necessidades
para iluminar na hora do
estudo e do trabalho.
R$ 670
muma.com.br

Luminária de mesa Sally Uno
Westwing
Feita de metal e vidro, a luminária de mesa
aumenta a luz no escritório.
R$ 79,90
westwing.com.br

PONTO

DE LUZ

Quer transformar sua casa ou seu
escritório em um lugar mais claro?
A dica é investir em luminárias que
vão dar um up no seu espaço
POR

ANNA PAULA ALI

Fotos: Divulgação

Luminária C30
MUMA

Passagens em até

10x sem juros

voeazul.com.br
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Onde os
sonhos
voam.

Agenda

//

O MELHOR DO MÊS NO MUNDO DO ENTRETENIMENTO

A arte de Tim Burton

EXPOSIÇÃO Conhecido por sua mente inventiva e surpreendente, o
cineasta Tim Burton e seu trabalho são tema da mostra A Beleza Sombria
dos Monstros: 10 Anos de A Arte de Tim Burton. A exposição ocupará o
Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília a partir do dia 28. A mostra
reúne ilustrações do arquivo pessoal do cineasta e conta com ambientes
interativos que apresentam o universo do diretor de forma única.

CCBB de Brasília, SCES, Trecho 2, Conjunto 22. De 28 de maio a 11 de agosto.
Gratuito. 61 3108 7600 / culturabancodobrasil.com.br/portal/distrito-federal

Cultura britânica
FESTIVAL Maior evento de cultura britânica da América Latina, o
Cultura Inglesa Festival chega à sua 23ª edição. O festival será
realizado entre 24 de maio ao 16 de junho, em sete espaços
culturais de São Paulo, entre eles o Instituto Tomie Ohtake
e o Centro Britânico Brasileiro. Serão cerca de 30 atrações
gratuitas, entre shows, apresentações teatrais, espetáculos
de dança e filmes. Destaque para a cantora inglesa Lily Allen
(foto), que se apresenta no dia 9 de junho, às 16h, no Memorial
da América Latina.

Encontro marcado

ENTREVISTA //CHARLES MELTON

destino até cruzar com Daniel nas ruas de Manhattan.
Encantado com ela, o jovem de ascendência
coreana decide ajudá-la para evitar que ela seja
mandada embora dos Estados Unidos. A jornada
transforma-se em uma intensa história de amor.
“Existe um aprendizado mútuo dos personagens”,
diz a diretora Ry-Russo Young. Estreia dia 16

// YARA SHAHIDI

DANIEL É UM HOMEM ROMÂNTICO. VOCÊ SE IDENTIFICA COM ELE?

NATASHA É EXTREMAMENTE RACIONAL. VOCÊ TAMBÉM É ASSIM?

Sim. Assim como ele, sou um romântico incorrigível. Ele começa
o filme sem a menor esperança de nada. Está desencantado com
a profissão dele, escolhida pelos pais... Apesar disso, ele não
esmorece, porque acredita no destino e no amor. Outro ponto
interessante é ver que meu personagem não tem problema em
mostrar suas vulnerabilidades, o que é incomum nos filmes.

Sim. Adoro a confiança e a força dela, além do senso prático. Mas,
diferentemente da Natasha, que desenvolveu esse senso porque se
decepcionou muito com as pessoas, eu sou racional e pragmática porque
preciso encontrar um sentido para tudo na vida.

ACREDITA EM DESTINO?

Acredito que tudo que vivi até hoje foi essencialmente fruto do
destino. Não temos como controlá-lo. E o tempo mostra o sentido
de muitas coisas que nos acontecem e que aparentemente não
têm razão de ser.
DANIEL PERCEBE DE CARA QUE ESTÁ APAIXONADO. COMO VOCÊ
RECONHECE UMA PAIXÃO?

Acho que um bom começo é quando você conhece alguém que lhe
desperta curiosidade, que lhe inspira, que lhe faz sentir aquela coisa
de borboletas na barriga.

Clássicos revisitados
TEATRO Sucesso nos palcos de São Paulo, o espetáculo

Carpenters Superstar, O Musical chega a Recife para uma
única apresentação, no Teatro RioMar. No palco, músicos
relembram alguns dos principais sucessos de Karen e Richard
Carpenter, dupla que se transformou em fenômeno mundial
na década de 70 com canções suaves e românticas, como Mr.
Postman, Close to You e Superstar.

O FILME FALA SOBRE UMA RELAÇÃO INTER-RACIAL. DE QUE FORMA ESSE
ELEMENTO INFLUENCIA O AMOR DE DANIEL E NATASHA?

É impossível separar o amor dos dois dessas questões. O fato de
Natasha ser imigrante determina a maneira como ela se apaixona e
como ama. E o fato de Daniel ter ascendência coreana influencia na visão
de mundo dele.

Teatro RioMar, Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife. Sex.
(31), às 21h. Entre R$ 50 e R$ 70.
81 3878 0000 / teatroriomarrecife.com.br

QUAL A IMPORTÂNCIA DE SE FALAR SOBRE DIVERSIDADE NOS FILMES?

Acho essencial que tenhamos filmes e produções em que o negro
apareça em papel de destaque e não apenas como um estereótipo.
Não me refiro somente ao elenco. Quero ver mais negros, asiáticos, na
direção, operando câmeras...

OS FÃS DO LIVRO VÃO FICAR FELIZES AO VER ESSA ADAPTAÇÃO?

O FILME MOSTRA BELOS CENÁRIOS DE NOVA YORK. TEM ALGUM LUGAR
PREFERIDO NA CIDADE?

Acredito que sim porque fizemos um bom trabalho, mantivemos
a integridade dos personagens. Mas eles gostarem ou não
depende do quanto vão entender que estão diante de uma
adaptação, não do livro em si.

Uma das minhas cenas favoritas é uma em que andamos pelas ruas do
Harlem. No meio da gravação, o designer Depper Dan saiu da loja dele e
apareceu na rua. É algo que só acontece ali. Quase parei para ir dar um
abraço nele.
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Memorial da América Latina, Av. Auro Soares de Moura Andrade,
664, Barra Funda. Qui. (9/6), às 16h. Gratuito.
culturainglesasp.com.br/cultural

O monstro está de volta
Fotos: Divulgação

CINEMA Existe amor à primeira vista? Daniel (Charles
Melton) tem certeza de que sim. Natasha (Yara Shahidi)
acredita que não. Esse é o ponto de partida de O Sol
Também É uma Estrela, adaptação do best-seller da autora
jamaico-americana Nicola Yoon para o cinema. Natasha
é uma imigrante jamaicana que vive em Nova York e será
deportada em 12 horas. Pragmática, ela não acredita em

CINEMA Famoso monstro do cinema e da televisão, Godzilla está de volta.
Em Godzilla 2: O Rei dos Monstros, o público acompanha os esforços da
agência Monarch para enfrentar seres gigantes e de aspecto pré-histórico,
até então considerados mitos. Eles precisam lutar contra personagens
assustadores como Godzilla, Mothra, Rodan e King Ghidorah, um terrível e
perigoso vilão de três cabeças. Estreia dia 30.
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Azuis
SERVIÇOS E DICAS PARA A SUA VIAGEM

EM BREVE NOVA ROTA

Foto: Divulgação Azul

p.116
Informações
para um voo
tranquilo e seguro

p.122
Filmes, séries e
programas disponíveis
na TV ao vivo

p.127
Todos os destinos
da Azul e de suas
parceiras
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Experiência Azul

Azul Experience

Aeroporto

Bagagem

Documentos

Ônibus Azul

TudoAzul

A Azul recomenda
que você chegue
ao aeroporto
pelo menos uma
hora antes de
seu embarque,
no caso de voos
nacionais. E duas
horas antes,
em viagens
internacionais.

Fique atento a nova
franquia de bagagem
de sua passagem.
Consulte voeazul.com.
br/bagagem para mais
detalhes. Lembre-se:
a bagagem de mão
deve pesar até 10kg
e não pode conter
objetos cortantes
e inflamáveis.

Sempre que viajar com
a Azul, tenha em mãos
um documento de
identificação em bom
estado e com foto.
Apresente-o no balcão
de check-in e no
portão de embarque.

Serviços de ônibus
para o aeroporto
estão disponíveis
em São Paulo. Não é
necessário fazer reserva.
Apenas apresente seu
cartão de embarque.
Confira a tabela de
horários em nossos
canais de atendimento
e no site da Azul.

Para garantir pontos
no programa de
vantagens informe
seu CPF na reserva
ou na hora do
check-in. Se você
ainda não é Cliente,
cadastre-se e
ganhe 100 pontos.
voeazul.com.
br/tudoazul

CHECK-IN

Luggage

Documents

Azul Bus

TudoAzul

Azul recommends
that you plan
to arrive at the
airport at least
one hour before
your departure,
for domestic
flights, and two
hours earlier
when travelling
internationally.

Pay attention to the
baggage allowance
of your ticket. Check
voeazul.com.br/
bagagem for more
details. Remember:
hand luggage
must weigh up to
10kg and can not
contain sharp or
inflammable objects.

Whenever you travel
with Azul, have
an identification
document in hand, in
good condition and
with a photo. Present
it at the check-in
counter and at the
boarding gate.

Azul offers bus shuttle
services to and from
Viracopos Airport, in
Campinas, to the cities of
São Paulo and Sorocaba.
No reservation is needed.
Simply present your
boarding pass. Please
check the schedule time
table and on our website.

To ensure the points
for TudoAzul, our
Loyalty Program,
please provide your
CPF at booking or at
check-in. If you are not
yet a TudoAzul Client,
register and receive
100 welcome points.
voeazul.com.br/
tudoazul

CHECK-IN

App check-in

Web check-in

Fast check-in

Totem check-in

Com o aplicativo da Azul,
disponível gratuitamente
para os sistemas iOS e
Android, o bilhete fica
guardado no passbook
do smartphone e é
possível embarcar
mostrando apenas a
tela do aparelho.

No site da Azul é
possível fazer o
check-in de forma
rápida e simples
a partir de 72
horas antes de
seu embarque.

Para utilizar esta
opção é preciso apenas
digitar o endereço
fc.voeazul.com.br no
navegador do celular e
inserir uma das quatro
informações: número
do localizador, RG, CPF
ou número do TudoAzul.

Para os Clientes
que preferem o
método tradicional
de check-in, a
Azul disponibiliza
totens de
autoatendimento
nos aeroportos.

Clientes com conexão
para voos da TAP ou
United Airlines em
Guarulhos devem
dirigir-se diretamente
ao Terminal 3. Não
é preciso refazer
o check-in nem
despachar as bagagens
novamente.

SAIBA MAIS EM voeazul.com.br

FALE COM A GENTE
Call Center: 4003-1118
TudoAzul: 4003-1141 / Azul Viagens: 4003-1181 / Azul Cargo: 4003-8399
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Airport

App check-in

Web check-in

Fast check-in

Totem check-in

With Azul’s app,
available free of
charge for iOS and
Android systems, the
ticket is saved in the
smartphone’s passbook
and it is possible to board
by simply showing the
screen of your device.

On Azul’s website, it is
possible to
do your check-in
quickly and simply
up to 72 hours before
your departure.

To utilize this option,
you need to only type
the address fc.voeazul.
com.br in the browser
and enter one of the
four information
options: record locator
number, RG, CPF, or
TudoAzul number.

For Customers
who prefer the
traditional method
of check-in, Azul
provides selfservice kiosks at the
airports.

Customers with
connecting flights
from TAP or United
Airlines in Guarulhos
Airport should go
directly to Terminal 3.
No need to redo the
check-in and dispatch
your baggage again.

FOR MORE INFORMATION, VISIT voeazul.com.br

CONTACT US
Call Center: 4003-1118
TudoAzul: 4003-1141 / Azul Viagens: 4003-1181 / Azul Cargo: 4003-8399
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Linhas de Ônibus // Bus Shuttles

Transporte exclusivo

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

SHOPPING

Azul offers free executive buses, with air
conditioning, to and from Viracopos Airport, in
Campinas, to strategic locations in the cities of São
Paulo and Sorocaba. To use the service, present your
boarding pass or itinerary 15 minutes before the
departure of the bus. Please check bus schedules
according to the location of your departure.

A Azul oferece ônibus executivos gratuitos, com ar-condicionado,
em lugares estratégicos da região de São Paulo. A companhia opera
linhas de 30 em 30 minutos entre a capital paulista e o Aeroporto
de Viracopos, em Campinas, além de algumas linhas que ligam o
aeroporto a Sorocaba. Para utilizar o serviço apresente seu cartão de
embarque ou seu itinerário 15 minutos antes da partida do ônibus.

SÃO PAULO
TERMINAL

BARRA FUNDA
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
BARRA FUNDA* VIRACOPOS

4:30
5:30
7:00
8:30
10:00
11:00
12:30
13:00
15:00
17:00
18:30
19:00

6:00
7:00
8:30
10:00
11:30
12:30
14:00
14:30
16:30
18:30
20:00
20:30

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS BARRA FUNDA*

7:15
8:15
8:45
10:15
10:45
12:45
14:15
14:45
16:45
18:45
20:15
22:00
23:15

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

8:45
9:45
10:15
11:45
12:15
14:15
15:45
16:15
18:15
20:15
21:45
23:00
00:45

BARRA FUNDA* VIRACOPOS

4:30
5:30
6:30
9:00
11:00
14:30
16:00
17:30
19:00
20:00

6:00
7:00
8:00
10:30
12:30
16:00
17:30
19:00
20:30
21:30

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS BARRA FUNDA*

6:15
7:15
7:45
8:45
10:15
12:45
13:45
16:45
17:15
19:15
21:15
23:45

7:45
8:45
9:15
10:15
12:45
14:15
15:15
18:15
18:45
20:45
22:45
1:15

BARRA FUNDA* VIRACOPOS

5:30
7:00
8:30
10:30
13:00
14:30
15:30
16:30
19:00
19:30

7:00
8:30
10:00
12:00
14:30
16:00
17:00
18:00
20:30
21:00

VIRACOPOS BARRA FUNDA*

7:15
9:45
12:15
13:45
15:45
17:45
19:45
20:45
21:45
22:45
23:45

8:45
11:15
13:45
15:15
17:15
19:15
21:15
22:15
23:15
0:15
1:15

ELDORADO
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
ELDORADO VIRACOPOS

VIRACOPOS ELDORADO

SÁBADOS SATURDAYS
ELDORADO VIRACOPOS

AEROPORTO DE

CONGONHAS
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS
CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

CONGONHAS

4:00

5:30

5:45

7:15

4:00

5:30

6:15

7:45

4:30

6:00

7:15

8:45

5:00

6:30

6:45

8:15

5:30

7:00

8:15*

9:45

6:30

8:00

10:15

11:45

6:00

7:30

7:45

9:15

6:30

8:00

9:45

11:15

8:30*

10:00

12:15*

13:45

8:00

9:30

10:45

12:15

8:30*

10:00

11:15*

12:45

10:00

11:30

13:45*

15:15

10:00

11:30

13:45

15:15

10:30*

12:00

12:15

13:45

12:00*

13:30

15:45*

17:15

12:00

13:30

15:45

17:15

12:30*

14:00

13:15*

14:45

14:00

15:30

17:15

18:45

14:00

15:30

17:45

19:15

15:00*

16:30

16:15*

17:45

15:00*

16:30

19:15*

20:45

15:00

16:30

18:45

20:15

18:00

19:30

17:15

18:45

16:00

17:30

20:45

22:15

16:00

17:30

19:45

21:15

19:00*

20:30

19:15*

20:45

18:30

20:00

22:15*

23:45

19:30*

21:00

23:15*
0:15*

1:04

17:00

18:30

20:45

22:15

21:45

23:15

18:00

19:30

21:45

23:15

23:15*

0:45

20:00

21:30

23:45

1:15

AEROPORTO DE

GUARULHOS
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VIRACOPOS ELDORADO

8:45

4:00

5:30

5:45

7:15

5:00

6:30

5:45

7:15

7:30

9:00

9:15

10:45

5:20

6:50

8:15

9:45

7:00

8:30

9:45

11:15

9:30

11:00

11:15

12:45

7:00

8:30

9:15

10:45

9:00

10:30

12:15

13:45

10:30

12:00

12:15

13:45

9:00

10:30

11:15

12:45

10:30

12:00

13:45

15:15

11:30

13:00

13:15

14:45

11:00

12:30

13:15

14:45

12:30

14:00

15:45

17:15

13:30

15:00

14:15

15:45

13:00

14:30

16:15

17:45

14:30

16:00

17:45

19:15

14:30

16:00

15:15

16:45

15:30

17:00

17:45

19:15

15:30

17:00

19:15

20:45

15:30

17:00

15:45

17:15

18:30

20:00

19:15

20:45

16:30

18:00

20:15

21:45

16:30

18:00

17:15

18:45

19:30

21:00

20:45

22:15

18:30

20:00

21:15

22:45

23:15

0:45

17:30

19:00

18:15

19:45

19:30

21:00

20:15

21:45

20:30

22:00

21:15
22:15

22:45
23:45

23:15

00:45

SHOPPING

TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

4:00
5:30
7:00
9:00
10:30
14:00
15:30
17:00
19:00
20:00

6:45
8:45
10:15
12:15
13:45
16:45
17:45
19:45
21:45
23:45

5:30
7:00
8:30
10:30
12:00
15:30
17:00
18:30
20:30
21:30

TAMBORÉ

8:15
10:15
11:45
13:45
15:15
18:15
19:15
21:15
23:15
01:15

19:30

21:00

22:15

23:45

20:00

21:30

23:15

0:45

0:15

1:45

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

4:00
5:30
7:00
9:00
11:00
15:00
18:30
20:00

6:45
9:15
10:45
12:15
13:45
16:15
18:15
21:15
23:15

5:30
7:00
8:30
10:30
12:30
16:30
20:00
21:30

DOMINGOS SUNDAYS
TAMBORÉ

8:15
10:45
12:15
13:45
15:15
17:45
19:45
22:45
0:45

TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

5:30
7:00
10:30
13:00
15:00
17:00
19:00
20:00

7:15
10:15
11:45
13:45
15:45
18:15
20:15
22:15
23:45

7:00
8:30
12:00
14:30
16:30
18:30
20:30
21:30

TAMBORÉ

8:45
11:45
13:15
15:15
17:15
19:45
21:45
23:45
1:15

SOROCABA
SHOPPING

IGUATEMI ESPLANADA
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY

A Azul oferece transporte exclusivo entre os terminais 1 e 3 do Aeroporto de Guarulhos, diariamente, das 10h às 14h e das 18h às 22h,
para conexões internacionais com companhias aéreas parceiras, como TAP, United, Turkish, entre outras.

ELDORADO VIRACOPOS

7:15

0:45

ônibus com parada no Shopping Eldorado // buses stopping at Eldorado Shopping

VIRACOPOS ELDORADO

7:00

TAMBORÉ

AEROPORTO DE

DOMINGOS SUNDAYS

5:30

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
BARRA FUNDA* | Embarque na Plataforma 8 do Terminal Turístico

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS

4:00
6:00
9:00
11:00
13:30
18:30

6:45
8:45
13:45
16:15
19:00
23:45

5:10
7:10
10:10
12:10
14:40
19:40

SOROCABA

7:55
9:55
14:55
17:25
20:10
00:55

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS

4:00
5:30
7:00
9:00
11:00
15:00
19:00

6:45
8:45
10:15
13:15
15:45
18:15
20:45
23:45

5:10
6:40
8:10
10:10
12:10
16:10
20:10

DOMINGOS SUNDAYS
SOROCABA

7:55
9:55
11:25
14:25
16:55
19:25
21:55
00:55

SOROCABA

5:00
7:00
9:00
11:00
13:30
15:00
16:30
19:00

VIRACOPOS

6:10
8:10
10:10
12:10
14:40
16:10
17:40
20:10

VIRACOPOS

7:15
8:45
10:15
11:45
13:45
16:45
19:00
20:45
23:15

SOROCABA

8:25
9:55
11:25
12:55
14:55
17:55
22:10
21:55
0:25
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TudoAzul

Clube TudoAzul
Todo Cliente TudoAzul pode acumular mais
benefícios ao aderir a um dos planos do
Clube TudoAzul. Há cinco opções de planos,
com mensalidades fixas que dão direito a
privilégios diversos, como crédito mensal
de pontos, maior prazo de validade dos
pontos, descontos em passagens e vantagens
exclusivas com nossos parceiros.

QUERO PARTICIPAR
Cadastre-se, receba pontos de boas-vindas
e solicite os pontos desta viagem:
Acesse voeazul.com.br/tudoazul/azul-magazine
Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

Muitos benefícios antes, durante e depois do seu voo.
Em breve você estará voando de graça pelo Brasil e pelo mundo

Conheça os planos, faça sua adesão
e garanta ainda mais vantagens
para suas próximas viagens

Entre para o Clube TudoAzul
Acesse o site voeazul.com.br/clube
Escolha seu plano

Conheça alguns dos nossos parceiros

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

Descontos em mais de 3.000 restaurantes

Resgates

Chegou a hora de usar!
Passagens a partir de 5.000 pontos ou 500 pontos + dinheiro
Passagens internacionais com companhias parceiras
Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

Compra de pacotes na Azul Viagens
Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques
Shopping TudoAzul: milhares de produtos a partir de 1.000 pontos

Confira todas as regras no site voeazul.com.br/tudoazul
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Cliente Clube
TudoAzul
Isenção da
assinatura

Conheça mais vantagens no site voeazul.com.br/clube
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Entretenimento a Bordo

TV ao vivo

Filmes, séries e programas para você ver nos voos da Azul
SKY AO VIVO

DESTAQUES DO MÊS DE ABRIL
85

Você já conhece o AzulPlay? Nosso sistema de entretenimento de
bordo exclusivo para os voos com o Airbus A320neo.
Aproveite a grande variedade de filmes, séries, programas de
TV e desenhos no seu próprio celular ou tablet.

85

Veja como usar o
AzulPlay a bordo
Os Goldbergs S6

A Culpa é do Cabral

100

100

1

Baixe o app Azul Play no
seu dispositivo móvel
(celular ou tablet) antes
da decolagem, acessando
as lojas virtuais dos
sistemas iOS (App Store)
ou Android (Google Play).

2

Depois de instalado,
coloque seu equipamento
no Modo Avião e ative o
Wi-Fi, selecionando a rede
WiFi Azul Play, conforme
o número do seu assento

3

Se você quer utilizar este
serviço de entretenimento
em notebooks, é necessário
adquirir o Microsoft®
Silverlight® browser
plug-in e a versão mais
atual do Internet Explorer.
Habilite o plug-in antes
do voo por meio do site
voeazul.com.br/azulplay

4

Acesse o menu do
aplicativo e selecione o
filme ou série que deseja
assistir. São centenas
de horas de conteúdo
em seu próprio celular
ou tablet. Agora coloque
seus fones de ouvido,
relaxe na poltrona e
bom divertimento!

Primos para sempre

Club 57

DESTAQUES DO MÊS

LISTA DE CANAIS
85 Comedy Central
91 TLC
95 ZOOMOO
96 Disney XD
97 Disney
98 Gloob
100 Nickelodeon
101 Cartoon
110 CNN
115 Bandeirantes
160 Cultura
175 NHK
176 RAI
178 Tv5 Monde
179 Tv Espanha
180 Deutsche Welle
191 Woohoo
500 Globo SP
501 Globo RJ
502 Globo EPTV Campinas
503 Globo BH

504 Globo RBS TV POA
505 Globo RPC TV Curitiba
506 Globo DF
507 Globo TV Bahia
508 Globo Belém
509 Globo Natal
510 Globo Recife
511 Globo Amazonas
512 Globo Cuiabá
513 Globo Bauru
514 Globo São José do Rio Preto
515 Globo Anhanguera
516 Globo Sorocaba
517 Globo Ribeirão Preto
518 Globo Verdes Mares
519 Globo Vanguarda SJC
520 Globo Tribuna Santos
521 Globo Taubaté
522 Globo Itapetininga
523 Globo Sul de Minas
524 Globo Grande Minas

CONTEÚDO GRAVADO

1 Rádio Azul
2 Azul Sound
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3 Suits
4 Mr. Robot

5 The Big Bang Theory
6 Azul Kids

7 Azul Variedades
8 TV Vogue

Fotos: Divulgação

1 Canal do Cliente
7 Record
14 CNT
19 Record News
20 RBI
23 Tv Brasil
25 NBR
37 SporTV3
38 SporTV2
39 SporTV
40 Gnews
41 GNT
42 Multishow
43 Universal
48 Ratimbum
57 Studio
58 Space
60 TNT
61 TNT Séries
70 TCM
84 TBS
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Aplicativo Azul

Entretenimento a Bordo

Rádio
Azul Viagens

Na palma da mão
Com o app Azul, os detalhes de sua reserva e de seu voo agora estão
ao alcance dos seus dedos. Conheça abaixo todas as funções do
aplicativo e melhore ainda mais sua experiência de voar com a gente

Este é o canal de músicas da Azul Viagens, com uma
seleção pensada para que você tenha uma boa viagem.
A programação traz playlists exclusivas com foco no tema
“Viagem”, apresentada pela Superplayer. O conteúdo
é atualizado mensalmente. E aí, não vai ouvir?

ONDE ENCONTRAR?

Cliente TudoAzul
Você pode consultar seu
extrato, visualizar o cartão,
solicitar pontos e atualizar
dados. Podem ainda, no
processo de compra,
utilizar seus vouchers de
Espaço Azul para voar com
muito mais conforto.

// A RÁDIO AZUL VIAGENS ESTÁ DISPONÍVEL NO CANAL 1-1 DA PROGRAMAÇÃO DOS JATOS EMBRAER

Check-in

O Azul Sound by Superplayer é o canal de músicas da Azul desenvolvido
em parceria com o Superplayer, serviço brasileiro de streaming musical,
disponível na programação ao vivo das TVs individuais das aeronaves
Embraer. Todo mês, o canal traz uma programação exclusiva, com músicas
e playlists com grande variedade de gêneros. Confira o conteúdo deste mês:

MAMA’S SONG - Carrie Underwood
THE ONE THING - Shakira
TREM BALA - Ana Vilela
WHERE YOU LEAD - Mindy & Benjamin
MOM - Meghan Trainor
MAMA SAID - Dionne Bromfield
I SAY A LITTLE PRAYER - Diana King
WALK ME HOME - P!nk
SWEETEST DEVOTION - Adele
BLUE - Beyoncé

Sua compra pode ser
em dinheiro, com
pontos TudoAzul ou com
pontos + dinheiro.

Quer chegar mais cedo
em casa? Você pode
antecipar o seu voo
diretamente no aplicativo
em até 6 horas.

Chat online
Você pode falar com a
gente de qualquer lugar,
a qualquer hora do dia.

Status de voo

Ônibus Azul

É possível consultar
os status e horários de
partida e chegada de
voos um dia antes.

Informações sobre
horários e pontos
de partidas.

// O AZUL SOUND BY SUPERPLAYER ESTÁ DISPONÍVEL NO CANAL 1-2 DOS JATOS EMBRAER. ACESSE E DIVIRTA-SE!

O Superplayer é o player de streaming musical brasileiro responsável
por criar playlists baseadas em momentos e atividades do seu dia.
Combinando alto conhecimento musical e de tecnologia, o Superplayer
também desenvolve projetos específicos para artistas, bandas e parceiros
comerciais. Você pode acessar o Superplayer gratuitamente e também
fazer assinaturas para ouvir as músicas de forma ininterrupta*.
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Compra de passagens
Antecipação de voo

PLAYLIST DE MAIO: MÊS DAS MÃES

ONDE ENCONTRAR?

É simples, rápido e
você pode fazer de
qualquer lugar. Seu
cartão de embarque
fica armazenado
no aplicativo para
posterior consulta.

Cliente Azul tem
dois meses gratuitos no
plano Super Premium
do Superplayer. Com ele
você tem acesso a todo
o conteúdo do serviço de
streaming por meio de seu
dispositivo móvel. Acesse
o site superplayer.fm/azul

COMO BAIXAR E USAR O APP DA AZUL
O aplicativo Azul está disponível
gratuitamente para usuários das
três principais plataformas móveis:
iOs, Android e Windows Phone

Além dos serviços acima, você conta com o Caçador de Tarifas, que
busca passagens com a menor tarifa, e a área de Minhas Reservas,
onde o cliente pode administrar todos os detalhes do voo, marcar ou
alterar assentos, comprar franquia de bagagem e adicionar Espaço Azul
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Azul Viagens

Mapa de Rotas // Route Map

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de
45 lojas no Brasil e no exterior, além de atendimento 24 horas.
Oferecemos grande variedade de roteiros e oferta exclusiva
de pacotes para mais de 100 destinos turísticos brasileiros e
internacionais, cruzeiros marítimos e circuitos pelo continente
europeu. Oferecemos também mais de 140 mil hotéis em todo
o mundo. Somos a operadora seleta da Disney e parceiros
da Universal e SeaWorld, entre outros parques na Flórida.

PRODUTOS

Aqui a gente cuida de toda a sua viagem
Pacotes de viagens | Hotéis | Traslado | Aluguel de carro
Passeios | Ingressos | Cruzeiros | Circuitos | Assistência Viagem

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

CANAIS DE VENDAS
Site:
azulviagens.com.br

Lojas Azul Viagens:
azulviagens.com.br/lojas

Agências de Viagens:
autorizadas em todo o território nacional

Call Center:
4003 1181

LOJAS AZUL VIAGENS
Goiás

São Paulo
Barueri - Shopping Tamboré
Bragança - Garden Shopping
Campinas - Cambuí
Campinas - Shopping Campinas
Campinas - Shopping Iguatemi
Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras
Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Guarulhos – Jardim Maia
Indaiatuba - Polo Shopping
Jundiaí - Maxi Shopping Jundiaí
Jundiaí - Shopping Paineiras
Santa Bárbara - Shopping Tivoli
São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
São Paulo – Shopping Metrô Itaquera
São Paulo - Shopping Eldorado
São Paulo - Shopping Ibirapuera
São Paulo - Vila Madalena
São José dos Campos Shopping Vale Sul
Bauru - Centro
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São Carlos - Centro
Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão
Limeira – Pague Menos
Sorocaba - Esplanada Shopping
Piracicaba - Piracicaba Shopping
Presidente Prudente – Espaço SP

Minas Gerais
Belo Horizonte - Minas Shopping
Belo Horizonte - Shopping Boulevard
Belo Horizonte - Shopping Cidade
Belo Horizonte - Shopping Estação BH
Contagem - Itaú Power Shopping
Belo Horizonte – Belvedere One
Divinópolis - Centro
Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

Paraná
Curitiba - Shopping Curitiba
Londrina - Centro

Goiânia - Flamboyant Shopping Center
Goiânia - Shopping Buriti
Goiânia – Setor Marista

Pernambuco
Recife - Shopping Guararapes
Recife - Shopping Plaza
Recife - Shopping Recife
Recife - Shopping Riomar

Alagoas
Maceió – Parque Shopping Maceió

Bahia
Salvador - Shopping da Bahia

Guiana Francesa
Caiena - Aeroporto Internacional

Estados Unidos
Orlando – Grand National

Curta +

Porque
sonhar não
tem limites!

Entre
no clima

Dicas do que ler, assistir e comer antes
de ir para um dos destinos desta edição

Embracon, há mais de 30 anos
realizando sonhos de clientes e
colaboradores.
Venha realizar o seu também.

Cordel Encantado
Vezpa
GASTRONOMIA Rede com filiais no Rio e em São Paulo,
a pizzaria vende fatias de pizza, bem ao estilo novaiorquino. Entre os sabores, destaque para as tradicionais
muçarela e calabresa, além da de bacon com cream
cheese e alho-poró e a vegana, com queijo vegano,
abobrinha, cebola e tomate cereja. Na sobremesa, reserve
um espacinho para a pizza de morango com Nutella.

vezpa.com.br

TELEVISÃO Escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, a
novela acompanha o amor proibido entre Açucena (Bianca
Bin) e Jesuíno (Cauã Reymond). Ela é uma cabocla criada
por lavradores no Nordeste do Brasil e não sabe que, na
verdade, é a princesa de um reino europeu. Ele, um jovem
sertanejo que desconhece ser filho do cangaceiro mais
temido da região. Para poder viver sua paixão, os dois vão
ter que desafiar as convenções sociais e lutar contra vilões
como Timóteo Cabral (Bruno Gagliasso), filho de um rico
coronel e apaixonado por Açucena, e Úrsula (Débora Bloch),
duquesa que cobiça o lugar da protagonista como princesa.

Maria Bonita

Editora Objetiva, R$49,90

Sabores de Gabriela
GASTRONOMIA A chef Isis Rangel investe em um restaurante
dedicado à culinária baiana, o Sabores de Gabriela. No cardápio,
delícias como os acarajés à carioca (foto), com os itens separados,
para que o cliente monte o bolinho na mesa. Outras estrelas da
casa são o vatapá e a moqueca, que chega borbulhante à mesa.

R. Maria Angélica 197, Jardim Botânico, Rio de Janeiro
21 3796 0905

Não deu tempo de ler a Azul Magazine inteira? Baixe o app Azul Magazine Digital ou leia a revista no site azulmagazinedigital.com.br

Nossos produtos:

Fotos: Divulgação

LITERATURA A história dos
cangaceiros ganha uma nova
versão. Para desmistificar
a trajetória da Rainha do
Cangaço, a jornalista Adriana
Negreiros pesquisou a
fundo a vida das mulheres
que faziam parte do bando
de Lampião. O resultado
é a primeira biografia a
narrar, sob uma perspectiva
feminina, os passos de
Maria Bonita. O livro revela
detalhes sobre a rotina,
relações amorosas e casos
de violência dentro do grupo.

Acesse nosso site
e saiba mais:

Imóveis

Automóveis

Serviços
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Grande Angular

C r e a t i n g n ew h e i g h t s
O novo Montblanc 1858 Geosphere.
Explore o seu Espírito de Aventura.
montblanc.com/1858

São Paulo: Cidade Jardim 11 3552 8000 · Higienópolis 11 3662 2525
Ibirapuera 11 5096 1714 · Iguatemi São Paulo 11 3032 4230 · JK Iguatemi 11 3152 6180 · Morumbi 11 5184 0775
· Rio de Janeiro: 21 3252 2744 · Belo Horizonte: 31 3505 5155
Campinas: 19 3255 8922 · Cuiabá: 65 3623 4658 · Curitiba: Barigui 41 3373 4797 · Patio Batel 41 3088 1147
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