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CONHEÇA MAIS DA ARQUITETURA E
DA GASTRONOMIA DE BRASÍLIA

AS PAISAGENS DESLUMBRANTES DO DESTINO AS MONTANHAS-RUSSAS MAIS
ARGENTINO PARA CURTIR O ANO INTEIRO EMOCIONANTES DO MUNDO

Aproveite e voe Azul direto para suas férias.

voeazul.com.br

Ligue para 4003-1118 ou consulte o seu agente de viagens.

COMING SOON WITH W HOTEL SAO PAULO.
Um enredo dentro de uma letra.
Do mundo, agora, para São Paulo.
Um novo destino no circuito mais cobiçado da cidade.
Seus desejos na hora que der vontade, 24/7.
Um lugar para ver e ser visto.
Uma nova narrativa para o seu estilo de vida,
em residências de 53 a 102 m2.
Curtiu? Viva aqui.

W Residences São Paulo
Rua Funchal, 65 - a 250 metros do Shopping JK Iguatemi.
wresidencessp.com.br

O W Residences São Paulo não é de propriedade da Marriott International, Inc., nem está sendo desenvolvido ou
comercializado por ela ou suas afiliadas (“Marriott”). A HESA 150 - Investimentos Imobiliários Ltda. usa as marcas comerciais
e os nomes comerciais W® sob licença concedida pela Marriott. A HESA 150 - Investimentos Imobiliários declara ser a única
responsável pelo conteúdo deste material, isentando a Marriott de qualquer responsabilidade sobre ele.
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de Carajás.

Parauapebas está em uma
área cercada por Unidades
de Conservação, com cerca
de 70% de seu território
formado por essas áreas e
1,2 milhão de hectares
que abrigam rica fauna
e flora amazônica.
Se encante com as riquezas
naturais, com o conforto de
uma das melhores redes de
hotelaria do Pará e toda a

Morro Dois Irmãos, em
Fernando de Noronha
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facilidade de acesso aéreo,
terrestre e ferroviário.

CARTA DO PRESIDENTE
Parauapebas is located
in a place surrounded
by Protected Areas
with about 70% of its
territory formed by
these areas and with
1.2 million hectares of
preserved forests, with
rich Amazonian fauna and
flora. Be enchanted by the
natural wealth, with the
comfort of one of the best
Pará’s hotel networks and
the easy access by land,
air and rail.
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Park, resorts, ville, thermal water, waterfalls, ecological,
equestrian and buffaloes trails, highest concentration of iron
caves on the planet, bird watching (more than 600 natives
species), archeology, gastronomy, and much culture.

parauapebas.pa.gov.br
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Parques
Balneários
Sítios
Fontes de
Água Termal
Cachoeiras
Trilhas Ecológicas
Trilhas Equestres
Trilhas Bubalinas

• Maior concentração
de Cavernas
Ferríferas do
planeta
• + de 600 Espécies
de Aves Nativas
• Arqueologia
• Gastronomia
• E muita cultura.
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CARTA DO PRESIDENTE

A MELHOR EMPRESA REGIONAL EM
TODOS OS AEROPORTOS DO BRASIL
A Azul continuará sempre com o objetivo de
levar o transporte aéreo para cada vez mais
cidades no Brasil
aérea regional da América do Sul, uma preocupação mais
marcante das outras companhias do setor em aprimorar a
qualidade de seus produtos e serviços. Esse comportamento
é natural em qualquer setor da economia em que há livre
concorrência e quem mais se beneficia disso é você, Cliente.
É por isso que a Azul defende que isso aconteça no Brasil,
para que você voe sempre com a melhor opção.
Hoje, em quase todas as rotas em que a Azul está presente
há a possiblidade para que novas aéreas compitam conosco, já
que esses aeroportos estão abertos para receberem novos voos.
Gostaríamos que isso ocorresse para que você se beneficiasse
de uma competição sadia que só fomentaria o crescimento
do País. Porém, operar em localidades distantes de grandes
centros requer uma preparação diferente. Em algumas cidades
mais remotas, o custo operacional chega a ser três vezes maior
do que em cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro.
Independentemente dos desafios que a aviação regional
imponha, a Azul continuará sempre com o objetivo de levar
o transporte aéreo para cada vez mais cidades no Brasil.
Muito obrigado pela confiança e por voar conosco!
Desejo a você uma boa leitura e um excelente voo.

John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas
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Foto: Anna Carolina Negri

Olá! Bem-vindo a bordo!
É com orgulho que anuncio que a Azul foi eleita a melhor
empresa aérea regional da América do Sul pela Skytrax. Os
Tripulantes da companhia também foram reconhecidos como
os melhores do continente. É o nono ano consecutivo que
recebemos da consultoria britânica essa premiação e quarta vez
consecutiva que nossos funcionários recebem essa gratificação.
Para chegar aos vencedores, os organizadores reúnem
avaliações dos viajantes para elegerem as melhores aéreas do
planeta. Milhares de pessoas participam da pesquisa classificando o serviço e o produto oferecidos. É por isso que o Skytrax
é conhecido como o “Oscar da aviação mundial”. Por isso,
muito obrigado a você por confiar na Azul e apontar que continuamos voando na rota certa para nos tornar a melhor aérea
do mundo. Também agradeço aos Tripulantes, pois graças
aos agentes de Callcenter e Aeroporto, que atenderam você
em solo, aos técnicos de manutenção e times administrativos
que trabalham na retaguarda, e aos comissários e pilotos que
o servem a bordo deste voo, recebemos esse reconhecimento.
Esse serviço encantador da Azul está presente em muitos
dos mercados mais importantes do Brasil e do mundo e queremos muito levar esse mesmo padrão de qualidade para novas
rotas. Somente assim você terá mais opções para escolher
qual produto e serviço mais o agradam. Desde o início das
operações da Azul no Brasil, você ganhou, além da melhor
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NOVOS TEMPOS, NOVO VISUAL
Cliente Azul, a revista de bordo em suas mãos está de cara nova. Trazemos um novo
projeto gráfico e editorial, com o objetivo de proporcionar uma experiência única, mesclando o tradicional com o que há de mais moderno e atual. A publicação ganhou um
design mais leve, com maior apelo visual, fotos incríveis e ainda conta com textos conectados com o seu dia a dia.
Na seção de Destinos, destaque para a reportagem sobre Bariloche, com dicas de como
curtir a região argentina durante todo o ano, e não só no inverno. Confira um roteiro
em Brasília: além da beleza de sua arquitetura arrojada, a capital federal oferece opções
culturais, rica gastronomia e vida noturna agitada. A seção ainda traz um ensaio fotográfico em Fernando de Noronha, bem como dicas sobre outros destinos da Azul.
Já em Executiva, trazemos uma entrevista com Maria Paula Nogueira, diretora global da Natura. Ela fala dos 50 anos da marca e das novas ações da companhia, como
a parceria no Rock in Rio. Contamos também a trajetória de sucesso das lojas Hirota
Food Express e mostramos por que as maiores fabricantes de brinquedos do Brasil estão
relançando clássicos como o Trem Ferrorama – certamente você vai se identificar com
algum deles. Veja ainda o ResumoCast, seção com o prestigiado podcast, que nos últimos
três anos tem comentado os melhores livros sobre economia e negócios.
Confira também em Estilo de Vida novidades, como o primeiro hotel do grupo Fasano
no Nordeste, inaugurado em um prédio histórico de Salvador, e as delícias do Genesis
Resto Bar, em São Miguel do Gostoso. Além disso, criamos uma nova seção, chamada
Bem-Estar, um espaço para falar sobre qualidade de vida, spas, longevidade, exercícios
e novas tecnologias.
Desejo uma ótima leitura!
Rogério G. Sfoggia
PUBLISHER

FOTO D E C A PA
Gui Gomes
Leia também no
tablet. O app da
Azul Magazine está
disponível para
os sistemas iOS e
Android

COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Felipe Mortara / Entrevista com Maria Paula Fonseca p.80

O interesse pela vida cotidiana levaram o jornalista a viajar mundo
afora em busca de boas histórias, como a da diretora da Natura.
“Ela abraça a questão da sustentabilidade com entusiasmo.”
Onde encontrá-lo: felipemortara.com

2. Luciana Barbo / Beleza Concreta p.50

Nascida em Brasília, a jornalista acompanha de perto o desenvolvimento
cultural e gastronômico da cidade. “A inovação está em toda parte.
A capital da República vibra e encanta.”
Onde encontrá-la: lucianabarbo.com.br

1
2

Criado em São Paulo, o fotógrafo gosta de registrar imagens em paraísos
naturais, entre eles Fernando de Noronha. “O arquipélago é o Brasil, mas
também é um mundo particular, diferente do resto do País.”
Onde encontrá-lo: arielmartini.com
OUTROS COLABORADORES

3
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FOTOS Anna Carolina Negri, Gui Gomes, Marcus Steinmeyer
TEXTO Felipe Prá, Marcelo Katsuki, Marina Azaredo

Fotos: Arquivo Pessoal

3. Ariel Martini / Paraíso Oceânico p.58

Novo Clube TudoAzul.
Fica melhor a cada viagem.

LOUNGE

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.

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

Clube 3.000
Clube 5.000
Clube 20.000 Novo

Entre já para o Clube.
Conheça mais vantagens em:

voeazul.com.br/clube

CHECK-IN

Foto: Getty Images

*Apenas planos 10.000 e 20.000.

Clube 1.000
Clube 10.000

Aumenta o número
de turistas brasileiros
em Buenos Aires,
que visitam a cidade
portenha em busca
de atrações como
a escultura Floralis
Genérica (foto)

DIVIRTA-SE

INSTAZUL

UM DESTINO,
DOIS ESTILOS

Uma agenda com exposições,
filmes, shows, peças e outros
eventos culturais em julho

Os melhores registros feitos
por Clientes da Azul durante
suas viagens

Confira os passeios diurnos e
a vida noturna do Porto, que
recebe voos diretos da Azul

NEWS

NA MEDIDA CERTA

O novo A330-900neo;
abaixo, Tripulantes da Azul
no interior da aeronave

azulcollection.com.br

Confira quatro aplicativos que
medem sua bagagem e avisam
se ela precisa ser despachada:
Kayak (iOS e Android) – Aponte o celular para
o chão e calibre a medição. Depois, “deslize” a
câmera pela mala para checar as medidas.
Momondo (iOS e Android) – Na tela de início,
a opção “Meça sua mala” direciona para a aba
da ferramenta. Com a câmera aberta, o app
mede o tamanho da bagagem e diz quais são
os limites da companhia aérea.
Medida (iOS) – Não é específico para malas,
mas funciona para informar as dimensões da
bagagem. Ao escanear o objeto, a ferramenta
indica altura, largura e profundidade.
Measure (Android) – Por meio da tecnologia
de realidade aumentada, o app também
mede vários tipos de objetos, como bolsas,
caixas e mochilas.

Recife ganha mais
frequências da Azul

A Azul está ampliando ainda mais
suas frequências no Nordeste do
País. A partir de 10 de agosto, a
companhia ganhará uma nova
ligação direta entre Recife (PE) e
Feira de Santana (BA). Os voos
serão operados sempre aos sábados,
pelos modernos e confortáveis E-Jets
da Azul. Agora Clientes também
terão conexão com São Paulo, a
partir da capital pernambucana.
“A região de Feira é extremamente
relevante financeiramente na Bahia
e por isso queremos encurtar as
distâncias, seja para negócios ou
turismo”, explica Daniel Tkacz,
diretor de Planejamento de Malha.

BEM-VINDO,
A - NEO!

T
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“Essa aeronave é fruto do trabalho dos 12 mil Tripulantes
da Azul. Eles fazem toda a diferença e são o nosso melhor
produto”, disse John Rodgerson, presidente da empresa, ao
lado de convidados como Arturo Barreira, presidente da
Airbus para a América Latina e Caribe. José Mário Capriolli,
presidente do comitê executivo da Azul, ressaltou o orgulho
da empresa com a nova aquisição. “O A330-900neo é uma
forma de mostrar nossa a gratidão a todos que ajudaram a
empresa a chegar aonde chegou”, disse. Logo depois, Capriolli
sorteou uma maquete do avião. A ganhadora foi a gerente
comercial da Azul Viagens, Izabella Lessa Teobaldo. “O que
o John falou é verdade. Não é da boca para fora. A gente sente
orgulho de trabalhar na Azul”, afirmou.

Fotos: Vitor Barão; Divulgação; Getty Images

Avião da Airbus é o primeiro
modelo do tipo das Américas e já
está operando nos voos da rota
internacional da Azul
ripulantes, parceiros e representantes da imprensa foram até
o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no dia 13 de junho,
para conhecer o A330-900neo, nova aeronave da Azul.
Primeiro modelo do tipo das Américas, o avião, fabricado pela
Airbus, já está operando nos voos para Orlando e deve cumprir
também as frequências para a Europa, como Porto e Lisboa.
O evento, realizado na área de embarque, teve música
ao vivo e coquetel. Os convidados entraram na aeronave
para conferir de perto os detalhes do modelo, que tem 298
assentos, 27 a mais que os atuais do A330 da companhia na
configuração high density. Batizado de O Mundo É Azul, o
avião de matrícula PR-ANZ possui 24 assentos na Business,
108 na Economy Extra e 156 na Economy.

NOVOS VOOS

VOCÊ
SABIA QUE
CAMISETA AERONAVES R$ 79,90
BONÉ MAPA R$ 44,90
MAQUETE AIRBUS A320 R$ 299,90
CANECA BORN TO FLY R$ 34,90

820

VOOS SÃO OPERADOS
DIARIAMENTE PELA AZUL?

AZUL
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VINHO SEM
COMPLICAÇÃO
O sommelier Gianni Tartari, consultor de vinhos
da Azul, lança seu primeiro
e-book. Em Tudo o Que
Você Precisa Saber Sobre
Bordeaux (R$ 99) ele conta
a história dessa região francesa, detalha as uvas mais
utilizadas e as classificações
dos rótulos. Vale conhecer
também o Site do Vinho, em
que Tartari indica e comenta
dois rótulos por semana.
Os vinhos podem ser
adquiridos no site com descontos em compras maiores.

C OZ I N H A D E ESTR ELA S

Acima,
restaurante
Evvai, em São
Paulo; abaixo,
salão do
Cipriani, no
Rio de Janeiro

Aumentou a constelação do Guia
Michelin no País. A 5ª edição brasileira
da publicação traz 18 restaurantes
estrelados no Rio de Janeiro e São Paulo.
Três deles estreiam no time das 15 casas
com uma estrela: os cariocas Cipriani
e Oteque, além do paulistano Evvai. Já
os duas-estrelas continuam os mesmos:
D.O.M. e Tuju, de São Paulo, e Oro, do
Rio. O Michelin também concedeu o
título Bib Gourmand – cozinha habilidosa e bom custo-benefício – a cinco
restaurantes do Rio e a 27 de São Paulo,
como Barú Marisqueria. Ao todo, o guia
lista 110 estabelecimentos.

Ξ sitedovinho.com.br

PA R EC E , M A S N Ã O É
Atenção, visitante de Portugal! Andando pelas ruas de Lisboa, você pode se deparar com um
passarinho que parece estar saindo da parede de uma casa, ou um besouro abrindo as asas
em um muro. Esses são alguns dos exemplos dos grafites D do artista lusitano Sérgio Odeith
espalhados por Lisboa e por bairros mais afastados da região metropolitana. Odeith, que
nasceu em Damaia, começou a grafitar nos anos
e sua obra segue o estilo anamorphic
art, composições em perspectiva pintadas em diferentes superfícies, criando um efeito de
ilusão de ótica. Além dos grafites urbanos, Odeith hoje cria murais para empresas, como CocaCola e Samsung e até para a Câmara Municipal de Lisboa. Ξ odeith.com

Ξ guide.michelin.com

LA HERMANA
Em passagem pelo Brasil em junho, Denise Fevre, gerente de
imprensa e relações-públicas do turismo de Buenos Aires,
recebeu nossa reportagem e falou da importância do visitante
brasileiro para a capital argentina.
Qual é a relevância do turista brasileiro para Buenos Aires?
Os brasileiros são os que mais nos visitam. Em 2018, recebemos cerca de 770 mil turistas do Brasil. E no primeiro trimestre
de 2019 já houve crescimento de 40%.

O que os brasileiros mais procuram?
Atividades culturais, como museus e livrarias. Eles buscam
uma Buenos Aires muito tradicional: tomar vinho, ver show de
tango, comer carne. Isso representa só 20% da oferta de lazer.
Queremos que explorem mais as novidades, os bairros descolados, os bares speakeasy e nosso circuito de coquetelaria.
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Fotos: Getty Images, Tadeu Brunelli e Divulgação

A que se deve esse aumento?
Existem vários fatores. Um deles é o maior número de voos
brasileiros chegando a Buenos Aires. Outra razão é a grande
promoção turística que estamos realizando. E, obviamente, a
irmandade que existe entre os dois países.

MUSEU NA CAATINGA
O Parque Nacional da Serra da Capivara, no
Piauí, ganhou uma nova atração. Trata-se
do Museu da Natureza, que conta a história
da caatinga, desde a época dos primeiros
fósseis encontrados. O museu se estende
por cerca de mil m² e seu acervo conta
com fósseis de até mil anos, todos
encontrados na região, além de artefatos
locais. Há também fósseis de animais que
hoje só existem no Bioma Amazônia. São
salas que falam sobre o surgimento do
universo, além do desenvolvimento da vida.
Ξ 89 3582 1612

AZUL
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ENCONTROS
LITERÁRIOS
LITERATURA Euclides da Cunha

será o grande homenageado da
Festa Internacional Literária de
Paraty deste ano. A ª edição
da Flip será realizada entre e
de julho e contará com autores
de dez países. Entre os convidados
estão nomes como a cantora
Adriana Calcanhotto, o cineasta
e crítico de cinema Ismail Xavier e
a escritora norte- americana
Kristen Roupenian (foto), autora
do conto Cat Person.

NOVA PERSPECTIVA
ARTES VISUAIS Os admiradores do pintor
holandês Vincent van Gogh agora podem ter
a experiência de se sentirem dentro das obras
do artista. Até o dia 31 de dezembro, o Atelier
des Lumières, em Paris, receberá a mostra
Van Gogh, Starry Night, exposição imersiva
sobre a vida e as produções do artista. Graças
a uma tecnologia de projeção 360°, mais de 3
mil m² foram ocupados por imagens digitais
de algumas de suas principais obras, como A
Noite Estrelada e Os Girassóis.

Ξ PROGRAMAÇÃO E INGRESSOS
EM FLIP.ORG.BR

DUAS DÉCADAS NO PALCO

Ξ INFORMAÇÕES E INGRESSOS ATELIER-LUMIERES.COM

MÚSICA Um dos principais nomes da música nacional, Ana Carolina completa 20
anos de carreira. Para comemorar a data a cantora lança o álbum Fogueira em Alto
Mar e sai em turnê pelo País com show de mesmo nome. No palco, ela interpreta
sucessos de sua carreira e apresenta as 12 faixas do novo trabalho. As apresentações
deste mês começam em Florianópolis, no dia 12, no Stage Music Park. Depois ela segue
para Curitiba, no dia 13; Porto Alegre, no dia 14; Rio de Janeiro, no dia 19 e São
Paulo, nos dias 26 e 27, no Tom Brasil.

PARCEIRAS DE GOLPE
CINEMA Remake feminino de Os Safados, comédia de
estrelada por
Michael Caine e Steve Martin, o filme As Trapaceiras traz Anne Hathaway (na foto,
à esq.) e Rebel Wilson (à dir.) como duas mulheres que se unem para aplicar
golpes contra ricaços. Elas se conhecem durante uma viagem de trem, quando a
elegante Josephine (Anne) presencia um dos trambiques da despachada Penny
(Rebel) e percebe que ela pode ser uma parceira perfeita. Porém, antes de sair em
busca das próximas vítimas, ela escala a nova amiga para ajudá-la em seu plano
de vingança contra um cafajeste que a prejudicou em um de seus negócios.

Ξ MAIS INORMAÇÕES SOBRE LOCAIS E INGRESSOS EM ANA-CAROLINA.COM
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Ana Carolina fala sobre seu novo trabalho

DESDE #AC, DE 2013, FORAM SEIS ANOS PARA
LANÇAR UM ÁLBUM NOVO. POR QUE LEVOU
TANTO TEMPO?
Olha, os hiatos e os vazios são fundamentais
para a criação de novos projetos. Por isso, há
um tempo necessário para chegar um projeto maduro de inéditas. São seis anos sem lançar um álbum com novas canções, mas não
parei de produzir nesse período.

VOCÊ COMEMORA 20 ANOS DE CARREIRA.
QUAL O SALDO DESSE TEMPO TODO?
Eu viveria minha vida infinitas vezes. Hoje
me considero realizada e vitoriosa na carreira. Sei que ainda preciso aprender muito. Por
isso considero uma data assim tão importante, para olhar para trás, avaliar acertos
e erros. E, principalmente, formular novas
perguntas para traçar novos caminhos.

O QUE FEZ DURANTE ESSE TEMPO?
Em 2015, trabalhei com o DJ Mikael Mutti, com
quem fiz uma turnê chamada Solo. Foi nesse show que cantei O Que É Que Há, presente neste novo disco. Em 2016, lancei o livro
Ruído Branco. Em 2017 e uma parte de 2018,
viajei com a turnê Grandes Sucessos.

POR QUE O NOME FOGUEIRA EM ALTO MAR?
Quis trabalhar com a ideia do impossível.
Para mim, uma fogueira em alto mar é como
o amor: apesar de ser algo que todos buscamos, sempre será impossível termos a certeza
se seremos amados de volta, se o amor que
temos hoje deverá sobreviver ao tempo.

AZUL

Ξ ESTREIA DIA 25

Fotos: Divulgação

ENTREVISTA

SABORES BRASILEIROS
GASTRONOMIA O Festival Gastronômico de
Búzios chega à sua ª edição. De a de
julho serão colocadas mesas nas ruas, onde
serão servidos entradas, pratos principais
e sobremesas dos restaurantes participantes. Os estabelecimentos oferecem itens
especiais, a exemplo do Rocka, que serve o
Ovo Perfeito como entrada, e do restaurante
, cuja estrela desta edição é o Bao de
Barriga de Porco (foto). Entre as sobremesas,
destaque para o Madame Juju, do Cigalon
Restaurante, criação que reúne creme de chocolate, sponge cake de matchá, macaron, pó
de chocolate, sorvete de baunilha, coulis de
frutos vermelhos e suspiro.
Ξ PREÇOS, LOCAIS E PRATOS EM FESTBUZIOS.COM.BR
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DIVIRTA-SE

ACORDO DO MAL

O REI DA SELVA DE VOLTA

TEATRO Sucesso nos palcos do País, o musical Pacto está de
volta a São Paulo, em curta temporada no Teatro Opus. De a de
julho, os atores Leandro Luna (à esq. na foto) e André Loddi (à dir.)
vivem Nathan Leopold e Richard Loeb, jovens que sequestraram e
assassinaram um garoto de anos. O objetivo era provar serem
verdadeiros “super-homens”, acima do bem e do mal. Leopold tem
a chance de conseguir liberdade condicional. Para isso terá de
confessar o verdadeiro motivo do crime e colocar o amigo em uma
situação ainda mais complicada.

CINEMA Clássico da Disney, a animação O Rei Leão ganha uma versão live
action. Dirigido por Jon Favreau (Homem de Ferro 2 e 3), o filme acompanha as aventuras do pequeno Simba
(voz de Donald Glover), jovem leão cujo
destino é se tornar o rei da selva. Tudo
vai bem até que seu pai morre de forma
trágica e o filhote fica perdido na selva
africana. Cruzam seu caminho bichos
divertidos como o suricato Timão (Billy
Eichner) e o javali Pumba (Seth Rogen).

Ξ INGRESSOS E INFORMAÇÕES EM teatroopus.com.br

FESTA ELETRÔNICA
MÚSICA Uma das casas noturnas mais badaladas de
Itajaí, em Santa Catarina, o Warung Beach Club realiza
duas festas dedicadas à música eletrônica em julho. O
primeiro evento acontece no dia 6 e contará com as presenças do DJ egípcio Raxon, dos artistas alemães Marco
Resmann e Matthias Meyer, além do DJ africano Floyd
Levine. Os brasileiros Diogo Accioly e Mandi completam o line-up da festa. Já dia 19, o DJ alemão Patrice
Bäumel, o belga Loulou Players e o espanhol Cuartero
comandam as pistas. A noite também terá a presença de
Fran Bortolossi, Léo Janeiro e Kaka Franco.

Ξ ESTREIA DIA 18

Ξ INGRESSOS E INFORMAÇÕES EM warungclub.com.br

GANHARAM VIDA NAS TELAS

ALICE NO PAÍS DAS
MARAVILHAS (
)
O diretor Tim Burton
mostra o retorno de
Alice (Mia Wasikowska)
ao País das Maravilhas
13 anos depois de sua
primeira visita. O ator
Johhny Depp interpreta
o famoso personagem
Chapeleiro Maluco.
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MALÉVOLA (
)
O filme de Robert
Stromberg reconta
a história da
clássica animação
A Bela Adormecida (1959)
sob outra perspectiva:
Malévola (Angelina Jolie),
clássica vilã da Disney,
não é tão demoníaca
quanto parece.

DUMBO ( 9)
Mais uma vez coube
ao diretor Tim Burton
transformar um clássico
da Disney em um filme
live action. O elefante
orelhudo ganhou uma
versão computadorizada
que contracena com atores,
como Colin Farrell
e Danny De Vito.

Fotos: Divulgação

Confira outras animações famosas que
tiveram versões live action nos cinemas

AZUL
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INSTAZUL

Viva uma aventura
5 estrelas na AMAZÔNIA

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

C

M

Y

CM

Alter do Chão | Brasil por André Chiarelli

MY

Fernando de Noronha | Brasil por Lucas Cruz da Silva

CY

CMY

K

Foto: Arquivo Pessoal

PARCELE EM ATÉ

Fortaleza | Brasil por César Reis

Parque Nacional de Yosemite | Califórnia, EUA por Alexander Penteado

GANHE PONTOS NO TUDOAZUL!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós em alta resolução pelo
e-mail cartaopostal@editoraversatille.com.br que ela poderá ser publicada. E você ainda ganha 1.000 pontos
no programa de vantagens TUDOAZUL. Cadastre-se enviando o número do seu CPF via SMS para 26990
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10X
SEM JUROS

NO NOSSO SITE
Um navio-hotel cinco estrelas, all inclusive, em um lugar mágico. Com cabines
confortáveis e bem equipadas, gastronomia de alto padrão, show folclórico e
excursões diárias, o Iberostar Heritage Grand Amazon navega pelos rios Negro
e Solimões em uma viagem inesquecível através da exuberante Amazônia.
Consulte nossas promoções para o segundo passageiro.

iberostar.com

AS FÉRIAS VÃO COMEÇAR
E VOCÊ ESTÁ PARADO
NOS BOXES?
SE LOCALIZA.

NOVO DESTINO: O PORTO

A segunda maior cidade portuguesa, que agora recebe voos da Azul
a partir de Viracopos (SP), tem atrações que agradam a todo tipo de turista.
Explore o destino de dia e saiba como curtir a noite portuense por Junior Ferraro

À NOITE

DE DIA

Reserve seu carro com antecedência
e garanta férias campeãs.

Fotos: Gui Gomes

Juntos, a gente se diverte mais.
Com a Localiza Hertz e o Senninha,
a aventura ganha em diversão
e economia, com preços especiais
na antecipação de reserva do carro.

Veja a cidade de cima, a partir da Catedral da
Sé do Porto, igreja erguida entre os séculos 12 e 13
e um dos belos exemplos de arquitetura românica.
Vale subir e descer as ladeiras encantadoras.
Observe a arquitetura dos prédios da Rua das
Flores e mergulhe nas atividades culturais da Rua
Miguel Bombarda.

Faça um dos passeios de barco no Rio Douro. Os
cruzeiros duram cerca de 50 minutos e passam pelas seis pontes que ligam as cidades.

Caminhe pela Ribeira (foto), um dos bairros
mais antigos da cidade, que reúne as coloridas
casas altas à beira do Rio Douro, vários bares
animados e restaurantes com ótima comida.
PORTO
6 noites no
HF Fénix Porto,
com café da
manhã e
assistência viagem.
Saída em
15/10/2019
(de Viracopos)

Tome fôlego e escale os
degraus da Torre dos
Clérigos: além do incrível acervo de arte barroca da
igreja, você pode apreciar uma vista de
° no topo.

Explore tesouros arquitetônicos como a Estação
São Bento (foto), o Palácio da Bolsa e os belos edifícios ao redor da Praça da Liberdade.
Atravesse a Ponte D. Luiz I, estrutura metálica
com
m de extensão, e conheça a cidade vizinha, Vila Nova de Gaia, de onde se tem a melhor
vista do Porto.

10x de

348 ,70
R$ 3.487,00
R$

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Assista a um espetáculo na Casa da Música.
Além dos ótimos concertos a preços acessíveis,
o edifício branco, de linhas arrojadas e imensas
janelas onduladas, é um primor arquitetônico.
Tome um porto-tônica enquanto observa a
linda vista noturna da cidade em um dos vários
rooftops da região, como o º Bar, no topo do
Hotel Dom Henrique Downtown.

Nem só de vinho vive o Porto. A cidade também
tem boas opções para quem aprecia, por exemplo,
cerveja. Como a Fábrica Nortada, cervejaria
artesanal no Centro, que também serve deliciosos
hambúrgueres.
Quer estender a noite portuense e curtir uma
balada? Dê um pulo na Tendinha dos Clérigos,
onde rola muito rock, electro-pop e drinques
variados até o after-hours.

© 2019 ASE Produzido Sob Licença do Instituto Ayrton Senna Criadores dos Personagens: Rogério M. Martins / Ridaut Dias Jr.

UM DESTINO, DOIS ESTILOS

Viajar é bom. Sem gastar
nada, melhor ainda.

D ESTIN O S

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

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.

BARILOCHE

SERVIÇOS

BENEFÍCIOS E
PROMOÇÕES
EXCLUSIVAS
EM CENTENAS
DE PARCEIROS.

Um roteiro para
curtir a região argentina
o ano todo, com dicas
de passeios e atrações,
como o Lago Correntoso
(foto), um dos cenários
mais lindos do destino

Foto: Gui Gomes

x

BRASÍLIA

66
2 DIAS EM

CHECKLIST

A beleza arquitetônica,
a rica culinária e a noite
agitada da capital federal

Soure, na Ilha de Marajó,
com suas lindas paisagens amazônicas

Conheça oito das
montanhas-russas mais
emocionantes do mundo

BARILOCHE

NAS QUATRO
ESTAÇÕES
por Marina Azaredo | fotos Gui Gomes

Bariloche acaba de ganhar voos
diretos da Azul a partir de Campinas
o ano inteiro - motivo perfeito para
descobrir a sua natureza exuberante,
que vai muito além das montanhas
nevadas do inverno

Vista panorâmica
do Cerro
Campanario

BARILOCHE

dível Villa La Angostura. E ouso dizer que suas paisagens
ficam ainda mais impressionantes nos meses sem neve.
Assim como o inverno, o verão é considerado alta temporada em Bariloche. Os hotéis ficam cheios, as ruas mais
movimentadas e os restaurantes têm mesas disputadas. A primavera é um pouco mais vazia e uma das melhores épocas
para visitar o destino: as árvores estão florescendo, o céu está
azul e as temperaturas começam a se tornar mais agradáveis
- em novembro ficam entre os 4ºC e os 19ºC. Já o outono é
baixíssima temporada, quando você vai encontrar tudo mais
vazio e os preços mais baixos. Em contrapartida, pode dar
com a cara na porta em alguns restaurantes e atrações: muitos
locais aproveitam essa época (principalmente o mês de maio)
para fazer reformas e dar férias coletivas aos funcionários. Escolha a sua estação preferida e confira a seguir dez atrações
que você pode curtir em todos os meses do ano.

PUERTO BLEST E CASCATA DE LOS CÁNTAROS

Píer que dá acesso
ao Bosque de Arrayanes

R
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eza a lenda que a Patagônia é resultado
de um acidente. Os mapuches, primeiros habitantes do Sul da Argentina e
do Chile, costumam dizer que o deus
Ngnechén, depois de perambular pelo
mundo criando uma cachoeira aqui,
uma montanha ali e um vulcão acolá,
tropeçou ao chegar à região e de seu
enorme cinturão caiu tudo o que tinha
à disposição para a criação do mundo:
água, vento, terra, fogo. Nesse incidente os elementos se misturaram de
forma magistral e deram origem aos
mais belos rios, florestas, lagos e paisagens de que se tem notícia.
Quem desembarca em San Carlos de
Bariloche, cidade ao Norte da Patagônia, que agora recebe voos regulares
da Azul com origem no aeroporto de
Viracopos (Campinas) durante o ano
inteiro, não consegue discordar dessa lenda. A região é um verdadeiro
amontoado de belezas naturais, com
paisagens oníricas, que muitas vezes

mais parecem algum lugar muito, muito longe. Detalhe: a
viagem dura apenas cinco horas de voo - metade do tempo
necessário para chegar à Europa.
Há décadas Bariloche é um destino popular entre os brasileiros nos meses de inverno, quando inclusive é chamada
de “Brasiloche”. Nas ruas e nas estações de esqui só se ouve
português - e está tudo bem: os hermanos nos recebem com
muita cordialidade, se esforçam para falar a nossa língua
e festejam a nossa chegada (rivalidade mesmo eles têm é
com os chilenos). O fascínio exercido pela neve e pelo frio
é justificado. Aproveitamos a oportunidade para aprender
a esquiar, tomar muito vinho e chocolate quente e usar os
casacos quentinhos e elegantes que muitas vezes ficam guardados o ano inteiro no armário.
Já nas outras estações do ano a predominância é dos próprios argentinos. Fazer atividades na natureza, como caminhadas, mountain bike e caiaque, e curtir um verão de temperaturas mais amenas são alguns dos motivos que levam
os hermanos - principalmente os porteños - a rumarem para
o Sul na primavera, no verão e no outono. E, gostemos ou
não, a verdade é que precisamos aprender essa lição com
eles: Bariloche é muito mais do que o esqui, a neve e as
temperaturas negativas. O destino tem atrações para o ano
inteiro, inclusive em localidades próximas, como a imper-

Este é um dos melhores passeios da região - vale cada centavo dos 1.640 pesos argentinos investidos (no início de junho, esse preço correpondia a cerca de R$ 150). Partindo de
Porto Pañuelo, vizinho ao icônico hotel Llao Llao, navega-se primeiro pelo imenso Lago Nahuel Huapi e depois pelo
Lago Frías (este trecho é pago à parte), de deslumbrantes
águas verdes. Depois do almoço, no Hotel Puerto Blest, é
hora de ir ver a Cascata de los Cántaros, que pode ser acessada a partir de uma plataforma de madeira. Um espetáculo da
natureza em meio à selva patagônica. Nessa região chove o
ano inteiro, mas a probabilidade de pegar um dia ensolarado
é maior no verão.

Acima, ponte
sobre o Rio
Correntoso; ao
lado, bosque em
Villa La Angostura

AZUL
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Acima, Capela San Eduardo e gaivotas durante o
passeio a Puerto Blest; à dir., vista do Cerro Catedral

CERRO CATEDRAL

É a maior estação de esqui argentina, endereço certeiro para
se arriscar no esporte pela primeira vez ou praticar os conhecimentos adquiridos em temporadas anteriores nas pistas
mais avançadas. O que nem todo mundo sabe é que o local
fica aberto também nas outras estações do ano. No verão é
muito procurado por praticantes de trekking, mountain bike
e escaladas. Alguns meios de elevação funcionam o ano inteiro, garantindo o acesso aos pontos mais altos - de onde se
tem belíssimas vistas panorâmicas de toda a região.

CIRCUITO CHICO

É uma espécie de city tour de Bariloche. A primeira e melhor parada é no Cerro Campanario, onde é inevitável gastar
muitos minutos fotografando. A vista dos lagos e das montanhas é impressionante, talvez a melhor da região. Com sorte,
você ainda pode ser presenteado por um arco-íris. Faça uma
parada na cafeteria - provavelmente será o chocolate quente
com a melhor vista da sua vida. Além de alguns outros pontos panorâmicos pelo caminho, também há uma parada na
Capela San Eduardo, próxima ao hotel Llao Llao. O receptivo Tip Group oferece o passeio.
40
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Uma das vistas do
Cerro Campanario;
ao lado, montanhas
cobertas por neve e
pela vegetação típica
do outono
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Em sentido horário, a partir da foto
acima: teleférico do Cerro Campanario;
pórtico da Rua Mitre; e passeio de
barco no Lago Nahuel Huapi

CIRCUITO DE TIROLESAS

Perca o medo de altura e tire uma manhã ou uma tarde para se aventurar no
canopy, um circuito de nove tirolesas em
meio à selva patagônica. Se você acha
que essa não é a sua praia, pense duas
vezes. E digo isto por experiência própria: comecei o passeio com expectativas baixas e ele acabou sendo um dos
mais divertidos da viagem. A paisagem
varia bastante ao longo do ano. No verão, você pode pegar as árvores frondosas e o céu azul. No inverno, muita neve
e o céu um pouco mais carrancudo.

RUA MITRE

Nos fins de tarde e à noite, é na Rua Mitre que as coisas acontecem. Repleta de
lojas de roupas e produtos típicos, tem
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nas chocolaterias seu maior chamariz. Devido à imigração suíça, a região tem forte tradição na produção de chocolates. Em
grandes lojas, como Rapanui, Del Turista e Mamuschka, há
chocolates e doces para todos os gostos: dos mais amargos aos
mais doces, passando por receitas produzidas com cacau amazônico. Na Rapanui há ainda uma excelente seção de iguarias
locais. Patê de cervo, geleia de rosa mosqueta e temperos típicos patagônicos são algumas das especialidades encontradas
ali. Na rua de cima, Francisco Perito Moreno, há uma loja de
roupas feitas pelos mapuches, a Zuem Mapuche. Os preços são
convidativos. A região também concentra boa oferta hoteleira,
com opções como Nahuel Huapi.

VILLA LA ANGOSTURA

Reduto dos endinheirados argentinos, esta pequena cidade, a 83
km de Bariloche, é o endereço certo para quem quer curtir as
belas paisagens e a atmosfera aconchegante da região sem enfrentar o burburinho de sua vizinha maior. Além do Centrinho
simpático, que conta com boas opções gastronômicas, como o

Hub, e lojinhas de artesanatos e produtos típicos, as paisagens
são de tirar o fôlego. O Correntoso, segundo menor rio do
mundo, tem águas impressionantemente cristalinas. A estação
de esqui Cerro Bayo é uma boa opção para iniciantes. Vale a
pena ficar algumas noites por lá para curtir a atmosfera tranquila.
Duas boas opções de hospedagem são o El Faro Boutique Hotel
& Spa by Don e o Alto Traful by Don, do mesmo grupo.

BOSQUE DE ARRAYANES

Na agência Quetrihue é possível comprar este e outros passeios. Localizado no extremo da Península Quetrihue, o
Bosque de Arrayanes é a melhor atração de Villa La Angostura. A forma mais interessante de conhecer o local é
fazendo a ida de barco, partindo da Bahía Mansa e navegando no Lago Nahuel Huapi, e a volta a pé ou de bicicleta,
percorrendo uma trilha de 11 km em meio à vegetação de
arrayanes, árvore típica da região. No extremo do bosque há
um agradável café em uma casa de madeira que, diz a lenda, inspirou Walt Disney a fazer o desenho do Bambi. Na

verdade ele nunca esteve na Patagônia,
mas a história se espalhou e ainda há
quem acredite nela. Tudo bem. Essa
fake news é até simpática.

Píer da Bahía Mansa,
de onde partem as
embarcações para o
Bosque de Arrayanes

ROTA DOS SETE LAGOS

O trajeto, feito de carro, passa pelos lagos Espejo, Correntoso, Falkner, Villarino, Escondido, Machónico e Lácar e
por paisagens de montanhas, riachos
e bosques. Ao longo de várias paradas
no caminho, os visitantes podem tirar
minutos para contemplação e para fotografar. Em alguns momentos é possível escutar até o barulho das cascatas
- e a água dos lagos é potável e pode
ser bebida. O passeio termina na cidade
de San Martín de los Andes, que fica às
margens do Lago Lácar.
AZUL
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CAVALGADAS

Um dos passeios mais típicos da região são as cavalgadas em
meio aos bosques. Na Cabalgatas del Tero, existem diferentes roteiros, sempre com cavalos muito mansos - ideais
para quem nunca montou. Em um trajeto de pouco mais
de uma hora, é possível percorrer um trecho de floresta e
até atravessar o Rio Bonito sobre o cavalo. Uma legítima
experiência patagônica.

Mais do que voar de Business,
escolha voar na melhor Business
da América Latina.

Melhor
Classe
Executiva
América Latina

Em sentido horário, a partir da foto acima: Hotel Alto Traful by Don, em Neuquén; El Faro Hotel, em Villa La Angostura; e cavalgada, na mesma região
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Ligue para 4003-1118 ou consulte
o seu agente de viagens.

A SUA CASA EM ORLANDO

BARILOCHE

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ EL FARO BOUTIQUE HOTEL & SPA
E HOTEL ALTO TRAFUL BY DON
dot-hotels.com

INVISTA EM UM IMÓVEL NOS EUA E TENHA
RENDA COM A LOCAÇÃO.

Ξ HOTEL NAHUEL HUAPI
hotelnahuelhuapi.com.ar
Ξ ENCANTO DEL RÍO
encantodelrio.com.ar
ONDE COMER
Ξ RAPA NUI
chocolatesrapanui.com.ar
Ξ MAMUSCHKA
mamuschka.com
Ξ CERVECERIA MANUSH
cervezamanush.com.ar

Comprar é tão fácil quanto fazer render • Casas de 3 e 4 suítes, ao lado da Disney

Ξ HUB
+54 294 449 5700

Primeiro empreendimento de luxo
em Orlando assinado pelo escritório
de design italiano Pininfarina.

Maior potencial de receita com
a locação impulsionado pelos
canais de reserva da Wyndham.

Ξ FAMILIA WEISS
+54 294 443 5789
Ξ KOSTELO
+54 294 443 9697
Ξ BERLINA
cervezaberlina.com
PASSEIOS
Ξ TIP GROUP
tipgroup.travel
Ξ CANOPY
canopybariloche.com
Ξ QUETRIHUE
quetrihueviajesyturismo.com
Ξ CABALGATAS DEL TERO
+54 9 294 451 0559

COMO IR

A Azul leva você até Bariloche, com voos
diretos a partir de Viracopos (SP). Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

COMER E BEBER

A Argentina é conhecida como a terra do vinho, mas há alguns anos despontou uma forte cena cervejeira nesse pedaço
da Patagônia. A Berlina, que é tocada por três irmãos, foi
uma das cervejarias artesanais pioneiras. Na fábrica, localizada na Colonia Suiza, é possível saber mais sobre a produção
da bebida e ainda fazer uma degustação. Experimente também os rótulos da Cerveceria Manush, outra casa de destaque, em seu bem montado bar no Centro. Para experimentar pratos típicos da região, vá ao restaurante Familia Weiss,
no Centro de Bariloche, e experimente o Cervo a Caçadora
acompanhado de spatzle, uma massa de origem alemã. E,
para provar a truta, outro prato bastante popular, o Kostelo
é uma boa opção.
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Em sentido horário,
a partir da foto
acima: torneiras
de chopes na
cervejaria Manush;
hambúrguer
de cordeiro da
casa; torta da
Mamuschka; e ojo
de bife do Hotel
Puerto Blest

10x de

160,30
R$ 1.603,00

R$

sem juros

ou

BARILOCHE
7 noites no
Hotel Nahuel
Huapi, com
café da manhã
e passeio no
Circuito Chico.
Saída em
19/10/2019
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

magicvillagebypininfarina.com
Brasil:

Estados Unidos:

América Latina:

+55 (11) 4349-6276

+1 (407) 982-3530

+54 (11) 5219-0381

2019 - Magic Village by Pininfarina - Todos os direitos reservados. Imagens e projetos propostos de natureza conceitual e sujeitos a alterações (no todo ou em parte) a qualquer momento sem
aviso prévio. As informações e imagens exibidas neste material de marketing destinam-se exclusivamente a fornecer informações gerais sobre os projetos propostos do Magic Village 3 LLC.

BRASÍLIA

BELEZA
CONCRETA
por Luciana Barbo

Sim, Brasília é um verdadeiro
museu a céu aberto, com obras
arquitetônicas e urbanismo arrojado.
Mas também surpreende com opções
descoladas para comer e se divertir
de dia e à noite. Faça o seu roteiro

Sede do Congresso
Nacional, com o Senado
(cúpula à esq.) e Câmara
dos Deputados (à dir.)
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PARA VER AS ESTRELAS

Programinha diferente é a visita ao
Planetário hemisférico, localizado entre a Torre de TV e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. As atrações vão desde projeções da galáxia até
palestras, exposições e mostra de filmes
sobre a formação do universo e outros
temas ligados à astronomia.

atrimônio Cultural da Humanidade e berço da arquitetura moderna, com a
maior reunião de obras de
Oscar Niemeyer a céu aberto, Brasília tem vocação artística desde a sua concepção. Mesmo
sendo vista como o centro da política, a cidade
vibra. Muitos de seus mais de 3 milhões de habitantes inovam, chamam para si a responsabilidade de cuidar dela e projetá-la para fora de
uma forma positiva, apesar do preconceito de
quem não conhece bem seus Eixos e Asas.
Tem gastronomia, tem monumentos históricos, tem prédios estonteantes, tem um lago
imenso no qual muita gente pratica esportes
aquáticos e tem o pôr do sol. Ah, que céu é
esse que a gente não sabe bem por que fica daquelas cores em determinadas épocas do ano?
Brasília é mágica. Só sabe quem já foi de
braços abertos para receber tudo isso. E, para
provar, listamos aqui um roteiro para aproveitar o melhor que esse pequeno quadradinho
no meio do Brasil pode oferecer. Aproveite e
volte sempre!

PASSEIO ARQUITETÔNICO

Numa única manhã é possível visitar a pé a área central de
Brasília, que reúne vários dos ícones arquitetônicos projetados por Oscar Niemeyer. Partindo da Rodoviária do Plano
Piloto, em direção ao Leste, é possível observar, de um lado,
o Teatro Nacional, cuja estrutura piramidal ganhou na parte
externa uma textura formada por vários cubos em tamanhos
diversos, pensada por outro nome importante da construção
da cidade: o artista plástico Athos Bulcão. Do outro lado está
o Museu Nacional, em formato de cúpula e uma rampa de
acesso que parece flutuar. Mais adiante, os vitrais e colunas
pontiagudas da Catedral antecedem os prédios perfilados nos
quais são abrigadas as pastas do Poder Executivo. O último e
mais baixo deles abriga o Ministério das Relações Exteriores,
ou Itamaraty. Vale entrar nele para observar diversas obras
de arte e, no andar mais alto, um jardim projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx. Ao centro da Esplanada está o
Congresso Nacional e atrás dele o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o mastro da bandeira, considerado
um dos mais altos do mundo, e a Praça dos Três Poderes.
Os monumentos podem ser visitados em diversos horários.
52

AZUL

VIVA A NATUREZA

Um dos programas matinais favoritos
dos brasilienses é aproveitar o Parque da
Cidade Dona Sarah Kubitschek, inaugurado em 1978 e localizado no coração da
capital federal, próximo à Torre de TV
e ao longo de toda a Asa Sul. Aos fins de
semana, é bem maior a frequência da população, que vai ali para dar aquela corridinha, andar de skate ou mesmo brincar
com as crianças. O local mais concorrido,
em meio aos 420 hectares de área, é o Estacionamento 12. Partindo daí o visitante
que optar pela caminhada pode escolher
percursos de 10 km, 6 km ou 4 km. Alguns quiosques ao longo do caminho dão
suporte a quem sente sede e calor. Já as
abundantes árvores acolhem aqueles que
se cansaram e precisam se refazer.

A QUADRA MODELO

Para entender a configuração das superquadras pensadas pelo urbanista

CULTURA E ARTE

O Centro Cultural Banco do Brasil é
outro achado em Brasília. Palco de produções teatrais e mostras importantes,
o espaço é moderno e cheio de bossa.
Mais do que ir lá para adquirir conhecimento e apreciar o belo, o brasiliense
gosta de se sentar no café para um lanche rápido, ou mesmo nos gramados,
para observar a Ponte JK e a movimentação das crianças. Até 11 de agosto, o
espaço recebe a exposição Beleza Sombria dos Monstros: 10 Anos de A Arte de
Tim Burton, com entrada gratuita. A
mostra compila os 40 anos de trajetória do diretor norte-americano. Outra
atração é o Iglu de Trocas, que vai até
15 de dezembro. O equipamento foi
transformado num armário no qual os
visitantes podem levar objetos para serem trocados por outros que já estão lá.

Museu Nacional
Honestino Guimarães;
ao lado, Palácio
Itamaraty (à esq.) e
Catedral de Brasília
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Lúcio Costa e descritas em dicionários como o Houaiss e
o Aurélio, vale a visita à 308 Sul, considerada a quadra modelo. Mais do que prédios de apartamentos projetados pelos
arquitetos Sérgio Rocha e Marcelo Campelo, o local guarda
escola, biblioteca, praça, jardins, espelho d’água com carpas
alaranjadas e, logo ao lado, a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Esta pequena edificação religiosa, erguida para pagar
uma promessa de dona Sarah Kubitschek, tem as paredes externas revestidas com azulejos de Athos Bulcão, estampados
com a Estrela de Belém e a pomba que representa o Espírito
Santo. São dele também as artes dos ladrilhos hidráulicos que
revestem a fachada do Jardim de Infância. No comércio logo
abaixo, é possível conhecer ainda um dos ícones gastronômicos da cidade: a Pizzaria Dom Bosco, fundada em 1960, cujas
fatias de massa simples, com molho de tomates e queijo, são
vendidas por unidade. Há quem prefira, no entanto, comer a
versão dupla, uma por cima da outra.

FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO

Quem se apaixonar pelos azulejos do artista plástico espalhados por Brasília pode encontrá-los na loja da fundação
que leva seu nome. Mais do que isso: o espaço oferece uma
gama de produtos que vai de canecas a colchas, guarda-chuvas, joias, pratos, capas para smartphones, artigos de papelaria
e até cadeiras.

TERCEIRA PONTE

Inaugurada em 2002, a Ponte JK liga o final do Lago Sul à
área central de Brasília. O monumento é um projeto dos arquitetos Alexandre Chan e Mário Vila Verde, com 1,2 km e
seis faixas para veículos, em dois sentidos. Ciclistas e pedestres têm à disposição duas passarelas. Então é programa concorrido para quem gosta de arquitetura e de tirar fotos em
lugares inusitados. Os arcos foram inspirados no movimento
de uma pedra quicando na água e encantam moradores e visitantes da cidade, seja de dia ou à noite, quando a ponta fica
inteira iluminada. Seus criadores foram agraciados em 2003
com a Medalha Gustav Lindenthal, na International Bridge
Conference, realizada pela Sociedade dos Engenheiros da
Pensilvânia (EUA).
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Ponte JK; ao lado, a Igrejinha Nossa
Senhora de Fátima, com paredes
externas revestidas com azulejos de
Athos Bulcão
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SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ DIPLOMAT HOTEL
diplomathotelbrasilia.com.br
Ξ B HOTEL BRASÍLIA
bhotelbrasilia.com.br
ONDE COMER
Ξ MUV GASTROSTORE
universomuv.com.br
Ξ IVV SWINEBAR
ivvswinebar.com.br
Ξ AUTHORAL
authoral.com.br
Ξ CASTÁLIA PADARIA E CAFÉ
61 3081 8899
Ξ PIZZARIA DOM BOSCO
61 3443 7579
PASSEIOS
Ξ CCBB BRASÍLIA
culturabancodobrasil.com.br
Ξ FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO
fundathos.org.br

A época da seca, de maio a setembro, é a melhor para apreciar o pôr do sol em Brasília. O degradê do céu vai do laranja
ao cor-de-rosa, às vezes ao roxo. Para apreciá-lo em grande
estilo, a dica infalível é subir ao rooftop do B Hotel. O projeto
do arquiteto Isay Weinfeld acertou em cheio ao explorar esse
aspecto natural da cidade, além de um paredão de cobogós e
uma piscina amarela. Aproveite para provar um dos drinques
do Bar 16, como os clássicos gim-tônica e Aperol Spritz.
Por falar em coquetéis, outra dica é a Muv Gastrostore, misto
de loja e bar, com clima jovem e despojado. Entre os drinques,
prove o Winecornio: espumante com um toque de limão, decorado com flores comestíveis e uma tintura que o deixa com
aspecto de glitter. Para comer, a oferta é encabeçada pelo Rabadão (sanduíche de rabada desfiada, agrião e cebola roxa servido
no pão ciabatta) e a porção de croquetes de pernil suíno servida
com mostarda de jabuticaba e maionese defumada.
Prefere vinho? Então seu lugar é o IVV Swinebar, o xodó de
gente que aprecia a bebida sem afetação, em ambiente informal.
O nome do bar, criado pelo sommelier Eduardo Nobre e sua esposa, Ariela, remete à expressão latina In Vino Vivo (No vinho,
vivo), aliada ao termo que significa suíno, em inglês, protagonista do menu. Destaque para a tábua de tâmaras enchidas com
queijo gorgonzola e envolvidas por bacon e para a carne de lata,
que chega à mesa com molho de tamarindo e pimenta.
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A vida noturna em Brasília, aliás, avança a passos largos. Outro exemplo disso
é o Hidden. Criado em 2017, é um projeto anual de ocupação de espaços abandonados. Depois de uma boa limpeza e
reparos, eles ganham vida nova com mini
ambientes e uma programação cultural e
gastronômica de dar água na boca. Esse
ano, acontece em um antigo Pesque-Pague no Parque da Cidade Dona Sarah
Kubitschek. Até o fim de setembro, a
cada semana, nomes da cena musical da
cidade se apresentam no palco e chefs selecionados por uma curadoria ocupam a
cozinha com duas receitas exclusivas.
Para fomes maiores, dirija-se ao
Authoral, que já faturou prêmio de melhor restaurante da cidade. O chef André
Castro dá bastante valor aos preceitos do
slow-food e sua comida reflete o carinho
com os ingredientes – vários deles produzidos ali. Comece com o nhoque de banana da terra ao molho de linguiça de pernil
e fonduta de parmesão. Prove a pescada
amarela com purê de batata-doce-roxa

Fotos: Getty Images e Divulgação

PARA CURTIR E COMER

Rooftop do B Hotel;
ao lado, salão do IVV
Swinebar; no alto,
pescada amarela com
purê de batata-doceroxa, do Authoral

ou o tortellini recheado com creme de
gorgonzola e compota de maçã verde ao
molho de shimeji, sálvia e mel trufado.
Entre as sobremesas, destaque para o creme brûlée de doce de leite servido com
sorvete de paçoca, brigadeiro mole de milho, pipoca caramelizada e farofa crocante, homenagem às festas juninas.
A noite foi boa? Prepare-se para desfrutar uma manhã saborosa em Brasília.
A padaria artesanal Castália é o local certo
para um farto café da manhã ou até almoço. O menu tem pães artesanais e iguarias
tentadoras, como folheados de tomate e
gorgonzola, e bolos. Opções mais reforçadas incluem sanduíches como o Bun,
que leva porco desfiado e ketchup da casa
com cenoura e picles de cebola roxa. Já
o ovo mexido com pimenta-de-macaco
vem acompanhado de uma fatia do pão
da casa. O iogurte chega à mesa com uma
granola feita na casa e polpa de fruta da
estação. Para beber, vá de cappuccino
tradicional ou de Castália, com borda de
doce de leite e crocante de baru.

Ξ HIDDEN
@hiddenbrasilia
Ξ PLANETÁRIO DE BRASÍLIA
61 3361 6810

COMO IR

A Azul leva você até Brasília,
com voos a partir de várias
cidades. Consulte as opções
no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

10x de

89,70
R$ 897,00

R$

sem juros

ou

BRASÍLIA
3 noites no
Diplomat Hotel,
com café da manhã
e city tour
panorâmico.
Saída em
12/9/2019
(de Congonhas)

à vista

O drinque Winecornio, do Muv Gastrostore

azulviagens.com.br / 4003 1181
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GRANDE ANGULAR

PARAÍSO
OCEÂNICO
Apaixonado por Fernando de
Noronha, o fotógrafo Ariel Martini
registrou seus pontos favoritos no
arquipélago pernambucano, um dos
destinos mais visitados do Brasil

Vista do Morro Dois
Irmãos, um dos
ícones de Fernando
de Noronha
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Morro Dois Irmãos;
abaixo, nascer do
sol na Enseada dos
Tubarões, onde os
cações se encontram
para reproduzir

Pôr do sol na Pedra do
Peão com o Morro do
Pico, outro símbolo de
Noronha, ao fundo
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Vista aérea da Praia do
Sancho na época do swell,
quando ondas gigantescas
deixam o mar mexido e o lugar
fica praticamente deserto
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PORTO
SEGURO
PORTO
SEGURO

melhordada
OOmelhor
SerraGaúcha
Gaúcha
Serra
estáteteesperando,
esperando,
está
AzulViagens
Viagens
e ea aAzul
levaaté
atélá.lá.
teteleva

(Congonhas
)
(Congonhas
)

R$ R$

R$ R$

268
268
,00 ,00

2.680
2.680
,00 ,00

Saída:
09/08/2019
Saída:
09/08/2019

8 dias/7
all inclusive
|
8 dias/7
noitesnoites
all inclusive
|
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
|
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
|
Passeio
em Maragogi
Passeio
em Maragogi

5 dias/4
|
5 dias/4
noitesnoites
|
Locação
de carro
(econômico)
Locação
de carro
(econômico)

Origem:
Uberlândia
Origem:
Uberlândia

Origem:
Viracopos
Origem:
Viracopos

Origem:
Origem:
BelémBelém

10xjuros
sem de
juros de
10x sem

à vistaà vista

10xjuros
sem de
juros de
10x sem

à vistaà vista

10xjuros
sem de
juros de
10x sem

à vistaà vista

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

136
136
,30 ,30

1.363
1.363
,00 ,00

Saída:
21/09/2019
Saída:
21/09/2019

404
404
,00 ,00

4.040
4.040
,00 ,00

FORTALEZA
FORTALEZA
7 dias/6
noites
7 dias/6
noites

Saída:
09/09/2019
Saída:
09/09/2019

299
299
,60 ,60

PANTANAL
PANTANAL
4 dias/3
noites
4 dias/3
noites

2.996
2.996
,00 ,00

Saída:
16/10/2019
Saída:
16/10/2019

Maceió
Maceió
Mar Mar
HotelHotel

Diogo
HotelHotel
Diogo

Pousada
Pequi
Pousada
Pequi

7 dias/6
com da
café
da manhã
|
7 dias/6
noitesnoites
com café
manhã
|
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
|
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
|
City tour
City tour

7 dias/6
com da
café
da manhã
|
7 dias/6
noitesnoites
com café
manhã
|
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto

4 dias/3
com pensão
completa
|
4 dias/3
noitesnoites
com pensão
completa
|
2 passeios
diários
| Wi-Fi
2 passeios
diários
| Wi-Fi
free | free |
Lanche
da tarde
Lanche
da tarde
free free

Origem:
Guarulhos
Origem:
Guarulhos

Origem:
Viracopos
Origem:
Viracopos

10xjuros
sem de
juros de
10x sem

à vistaà vista

10xjuros
sem de
juros de
10x sem

à vistaà vista

10xjuros
sem de
juros de
10x sem

à vistaà vista

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

1.852
1.852
,00 ,00

JANEIRO
RIORIO
DEDE
JANEIRO

Saída:
09/12/2019
Saída:
09/12/2019

5 dias/4
noites
5 dias/4
noites

8 dias/7
|
8 dias/7
noitesnoites
|
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto

Origem:
Viracopos
Origem:
Viracopos

4 dias/3
noites
da manhã
4 dias/3
noites
comcom
cafécafé
da manhã
| |
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto | |
Ingresso
Natal
Grande
Desfile
Ingresso
Natal
Luz:Luz:
Grande
Desfile
de Natal
traslado)
de Natal
(com(com
traslado)

Saída:
21/09/2019
Saída:
21/09/2019

DoubleTree
Resort
DoubleTree
Resort
by by
Hilton
Hollywood
Beach
Hilton
Hollywood
Beach

185
185
,20 ,20

à vista
à vista

8 dias/7
noites
8 dias/7
noites

Ocaporã
Ocaporã
HotelHotel
All Inclusive
All Inclusive

7 dias/6
noites
7 dias/6
noites

Prodigy
Gramado
Prodigy
Gramado

10x sem
10x sem
jurosjuros
de de

Saída:
19/10/2019
Saída:
19/10/2019

FORT
LAUDERDALE
FORT
LAUDERDALE

Transoceânico
Transoceânico
PraiaPraia
HotelHotel

MACEIÓ
MACEIÓ

SERRA
SERRA
GAÚCHA
GAÚCHA
4 dias/3
noites
4 dias/3
noites

8 dias/7
noites
8 dias/7
noites

PORTO
GALINHAS
PORTO
DEDE
GALINHAS

4 dias/3
noites
4 dias/3
noites

Saída:
12/09/2019
Saída:
12/09/2019

156
156
,00 ,00

NATAL
NATAL

8 dias/7
noites
8 dias/7
noites

1.560
1.560
,00 ,00

Saída:
21/09/2019
Saída:
21/09/2019

311
311
,80 ,80

3.118
3.118
,00 ,00

BARILOCHE
BARILOCHE

8 dias/7
noites
8 dias/7
noites

Saída:
07/09/2019
Saída:
07/09/2019

Wyndham
RioJaneiro
de Janeiro
Wyndham
Rio de
Barra
Barra

de Ouro
HotelHotel
AreiaAreia
de Ouro

4 dias/3
com da
café
da manhã
|
4 dias/3
noitesnoites
com café
manhã
|
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
|
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
|
Pão
de Açúcar
com ingresso
|
Pão de
Açúcar
com ingresso
|
City tour
City tour

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

10xjuros
sem de
juros de
10x sem

à vistaà vista

10xjuros
sem de
juros de
10x sem

à vistaà vista

10xjuros
sem de
juros de
10x sem

à vistaà vista

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

Origem:
Confins
Origem:
Confins

134
134
,80 ,80

1.348
1.348
,00 ,00

Pioneros
HotelHotel
Pioneros
Huinid
Villa Villa
Huinid
8 dias/7
com da
café
da manhã
|
8 dias/7
noitesnoites
com café
manhã
|
Circuito
emCarlos
San Carlos
de Bariloche
Circuito
ChicoChico
em San
de Bariloche

Origem:
Confins
Origem:
Confins

169
169
,00 ,00

1.690
1.690
,00 ,00

Origem:
Viracopos
Origem:
Viracopos

236
236
,40 ,40

2.364
2.364
,00 ,00

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

Snacks
Snacks
à vontade
à vontade

Espaço
Espaço
Azul Azul

Call Center
Call Center
24 horas
24 horas

Os valores
publicados
são válidos
por pessoa,
com hospedagem
em apartamento
duplo
voos domésticos
e para Bariloche,
quádruplo
voos internacionais
Os valores
publicados
são válidos
por pessoa,
com hospedagem
em apartamento
duplo em
casoem
decaso
voosde
domésticos
e para Bariloche,
quádruplo
em casoem
decaso
voosde
internacionais
para
Fort Lauderdale,
para
Azul partindo
de Belém/BEL,
Belo Horizonte/CNF,
Campinas/VCP
, Congonhas/CGH,
Guarulhos/GRU
e Uberlândia/UDI,
com eventual
conexão.
para Fort
Lauderdale,
para voos
davoos
Azulda
partindo
de Belém/BEL,
Belo Horizonte/CNF,
Campinas/VCP
, Congonhas/CGH,
Guarulhos/GRU
e Uberlândia/UDI,
com eventual
conexão.
Condições
válidas
para viagens
nacionais
idainiciadas
e volta iniciadas
a partir
de 09/09/2019
e completadas
até 12/12/2019,
e viagens
internacionais
idainiciadas
e volta iniciadas
em 09/08/2019
Condições
válidas para
viagens
nacionais
de ida ede
volta
a partir de
09/09/2019
e completadas
até 12/12/2019,
e viagens
internacionais
de ida ede
volta
em 09/08/2019
e
completadas
até
14/09/2019,
exceto
feriados.
Consulte
também
pacotes
para
demais
datas
de
viagem,
quantidade
de
noites
e
outros
destinos.
Os
pacotes
incluem
passagens
e completadas até 14/09/2019, exceto feriados. Consulte também pacotes para demais datas de viagem, quantidade de noites e outros destinos. Os pacotes incluem passagens
cujos valores
estão sujeitos
à disponibilidade
de assentos,
àseregras
e restrições
específicas
e às estadias
emnas
hotéis
nas classes
e categorias
especificadas.
aéreas, aéreas,
cujos valores
estão sujeitos
à disponibilidade
de assentos,
às regras
restrições
tarifáriastarifárias
específicas
e às estadias
em hotéis
classes
e categorias
especificadas.
Preços Preços
divulgados
em
reais, calculados
pelo câmbio
de R$
4,22do
(dólar)
do dia 27/05/2019.
Osem
preços
dólar
(US$)
serão convertidos
em real
pelo câmbio
docompra.
dia da compra.
Parcelamento
divulgados
em reais,
calculados
pelo câmbio
de R$ 4,22
(dólar)
dia 27/05/2019.
Os preços
dólarem
(US$)
serão
convertidos
em real (R$)
pelo(R$)
câmbio
do dia da
Parcelamento
válido
para compras
com cartões
de crédito
Visa, MasterCard,
HiperCard
e American
considerando
exclusivamente
tarifa anunciada,
não incluídos
válido para
compras
com cartões
de crédito
Visa, MasterCard,
HiperCard
e American
ExpressExpress
considerando
exclusivamente
o valor o
davalor
tarifadaanunciada,
não incluídos
taxa detaxa de
embarque
aéreo
e
adicional
de
emissão.
Valores,
datas
e
condições
de
pagamento
estão
sujeitos
a
reajustes
sem
aviso
prévio.
Os
pacotes
de
viagens
conjugados
com
passagens
embarque aéreo e adicional de emissão. Valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. Os pacotes de viagens conjugados com passagens

aéreas
são pessoais,
intransferíveis
e os
seus valores
estão sujeitos
à disponibilidade
de assentos
e àseregras
e restrições
específicas.
Em
aéreas são
pessoais,
intransferíveis
e os seus
valores
estão sujeitos
à disponibilidade
de assentos
e às regras
restrições
tarifáriastarifárias
específicas.
Em caso
decaso de
cancelamento
ou alteração
do de
pacote
de viagem
originalmente
contratado,
serão aplicadas
as penalidades
descritas
nos e
termos
e condições
de prestação
cancelamento
ou alteração
do pacote
viagem
originalmente
contratado,
serão aplicadas
as penalidades
descritas
nos termos
condições
de prestação
de serviços
disponibilizados
em www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes.
Consulte
central
de atendimento
Azul Viagens
(4003-1181),
o website
de serviços
disponibilizados
em www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes.
Consulte
a centrala de
atendimento
da Azulda
Viagens
(4003-1181),
o website
www.azulviagens.com.br
ou seude
agente
de viagens
para
obter
mais informações
osetermos
e condições
da contratação
e as regras/restrições
específicas
www.azulviagens.com.br
ou seu agente
viagens
para obter
mais
informações
sobre ossobre
termos
condições
da contratação
e as regras/restrições
específicas
dasanunciadas,
tarifas anunciadas,
alteração
dereembolso,
datas, reembolso,
remarcação,
cancelamento,
da viagem
e desconto
para crianças.
As imagens
são meramente
das tarifas
alteração
de datas,
remarcação,
cancelamento,
vigênciavigência
da viagem
e desconto
para crianças.
As imagens
são meramente
ilustrativas.
ilustrativas.

2 DIAS EM

SOURE

A três horas de navegação de Belém do Pará, a
cidade, localizada na Ilha de Marajó (PA), permite
um mergulho na gastronomia, na cultura e nas
paisagens amazônicas
por Giovanna Forcioni | fotos Fernanda Frazão

Praia do Pesqueiro; ao lado,
vista aérea de um igarapé

DIA 1
09h30

Praia da Barra Velha – Apesar
da infraestrutura modesta, é a opção
certa para quem quer conhecer as praias
do Marajó sem precisar se afastar muito
do centro urbano. Para chegar até lá é
preciso pegar um trecho de estrada de
terra e caminhar por uma plataforma
instalada em cima das raízes do mangue.
Mas é preciso ficar atento e se programar
com antecedência: em horários de
subida da maré, fica mais difícil acessar
a faixa de areia.

10h

Mercado Municipal – Um bom
jeito de começar a explorar a cultura e
os sabores marajoaras é passeando pelos
corredores do Mercado Municipal. Recémreformado, concentra dezenas de barracas
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que vendem desde frutas e peixes até
ingredientes típicos da região.

13h

Restaurante Delícias da Nalva –
Na hora do almoço, vale a pena voltar até
a região central da cidade para provar as
receitas do restaurante Delícias da Nalva.
Especializado em culinária típica, serve
opções como o filé marajoara, que, além
da carne de búfalo – a mais comum
na região – é acompanhado de queijo
do Marajó, arroz, farofa com castanhado-pará, batata e banana frita. Outro
destaque é o pudim de cupuaçu com
biscoito de castanha.

15h

Fazenda São Jerônimo – A visita
dá uma pequena mostra das belezas e

DIA 2
experiências que os turistas encontram ao
pisar em terras marajoaras. Num circuito
de mais ou menos duas horas, dá para
caminhar pela mata, descer um igarapé,
montar em búfalos, andar em uma praia
deserta e atravessar uma passarela de
madeira sobre o manguezal. Ao terminar
o percurso, a família do Seu Brito, dono da
fazenda, serve quitutes e sucos de frutas
da região para repor as energias.

20h

Mega Burger – Aberta apenas de
quarta-feira a domingo, a casa oferece
um cardápio que tem desde opções
de hambúrgueres feitos com carne de
búfalo, até as mais exóticas, como o
Muiraquitã, que leva camarão, jambu
refogado no tucupi e queijo do Marajó.

9h30

Furo do Miguelão – O roteiro
continua logo pela manhã, às margens do
Rio Paracuari. É dali que saem as rabetas
– pequenos barcos motorizados – até o
Furo do Miguelão, um “caminho” aberto
para encurtar a navegação pela região.
Com a maré alta, as embarcações se
embrenham na mata, deslocam num curso
d’água cercado por árvores amazônicas
e param para que os turistas observem a
fauna e tomem banho no rio.

12h30

Fazenda Mironga – Antes de
seguir viagem faça uma parada para
provar o tradicional queijo de búfala do
Marajó. Como a porteira fica aberta, basta
entrar e escolher os produtos que quer
levar. Tudo no esquema “pegue e pague”.

13h30 Praia do Pesqueiro – Localizada 18h
numa pacata vila de pescadores, é uma
das mais concorridas da região. Nos
fins de semana, as choupanas e as redes
espalhadas na faixa de areia são ocupadas
por turistas que aproveitam para petiscar
e almoçar nas barracas e restaurantes
instalados ali.

16h

Arte Mangue Marajó – A próxima
parada é no ateliê onde o artista Ronaldo
Guedes produz cerâmicas inspiradas
em diferentes etnias indígenas que já
habitaram a ilha. Além de comprar as
peças, também é possível acompanhar
de perto o trabalho dos artesãos, que
explicam as técnicas e os instrumentos
que usam em suas produções.

Restaurante e Sorveteria da
Celilda – Os carros-chefes são as opções à
base de leite de búfala e frutas amazônicas,
como bacuri, cupuaçu, taperebá e açaí.

10x de

182,10
R$ 1.821,00

R$
R$

sem juros

ou
ou

BELÉM
4 noites no
Hotel Princesa
Louçã, com
translado, city
tours e passeio
na Ilha do
Marajó.
Saída em
18/9/2019
(de Guarulhos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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PURA
ADRENALINA

RED FORCE

por Bruno Segadilha

SALOU // ESPANHA
Inaugurada em
na área Ferrari Land, dentro do parque
espanhol PortAventura, simula um passeio em um carro de
Fórmula . Graças ao sistema de propulsão magnética, o trem
atinge uma velocidade de
km/h em cinco segundos e
ganha força para subir os
metros da enorme estrutura
onde a engenhoca foi construída. Nem sempre os cálculos
dos engenheiros dão certo. Nos dias de chuva ou quando
os vagões deixam a estação com muito peso, o carro pode
perder o impulso e deslizar para trás. É um evento raro, mas
muito festejado pelos fãs de aventuras radicais.

Desde os primeiros modelos,
feitos de madeira, as
montanhas-russas evoluíram
e ganharam versões cada
vez mais criativas e radicais.
Selecionamos algumas das
maiores e melhores
do mundo, atrações que
vão garantir momentos de
total emoção

COOPERHEAD STRIKE
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Fotos: Divulgação

CHARLOTTE // EUA
A grande novidade do Parque Carowinds é
esta launch coaster dupla, com dois trechos
que impulsionam os vagões por meio de
indução magnética. O trajeto, cheio de
curvas e inversões, foi inspirado no sinuoso
caminho feito pela cobra cabeça-de-cobre,
serpente que dá nome à atração e uma das
mais temidas da Carolina do Norte. Logo
na saída os passageiros são surpreendidos
com um parafuso que o trem percorre ainda
deixando a estação, quase sem velocidade.
Depois o carrinho é jogado para a frente, e
atinge km/h, passando por um enorme
looping vertical e por mais uma inversão.
Quando perde a velocidade, é novamente
impulsionado e começa a segunda parte da
viagem, que deixa os visitantes mais duas
vezes de cabeça para baixo.

AZUL
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TA KA B I S H A
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FUJIYOSHIDA // JAPÃO
Em maio de
, o parque Fuji-Q Highland anunciou que lançaria a montanha-russa mais íngreme do mundo. Cumpriu sua promessa
um mês depois com essa engenhoca, cuja principal queda tem metros de altura e ° de inclinação. Isso significa dizer que,
no caminho trilhos abaixo, o carrinho fica quase de cabeça para baixo. A Takabisha (dominador, em português) começa com uma
inversão no escuro seguida de uma disparada que lança o carro a
km/h em um percurso de três loopings. O vagão freia e segue
para a segunda e mais famosa parte do trajeto: uma subida que termina na inclinadíssima descida, seguida de mais três inversões.

CHECKLIST

MANTA
ORLANDO // EUA
A primeira flying coaster de Orlando
imita os movimentos de uma raia nos
oceanos. Os passageiros vão deitados,
como se estivessem em um voo de
asa-delta, e têm a sensação de dar um
mergulho de cabeça até o chão em um
de seus principais loopings. A volta na
Manta é uma boa maneira de apreciar
o parque Sea World de cima, já que o
extenso trajeto fica suspenso a vários
metros do chão.

MONTEZUM
VINHEDO // BRASIL
Uma das atrações mais famosas do Hopi Hari,
no interior de São Paulo, é a maior montanharussa de madeira da América Latina. O
percurso tem cerca de mil metros de extensão
e leva os passageiros a uma volta cheia de
curvas sinuosas a mais de
km/h. Projetada
especialmente para o parque, a engenhoca
tem túneis que passam debaixo das estradas
de acesso ao empreendimento e quedas que
acompanham o terreno acidentado do lugar, o
que dá um charme extra ao brinquedo.
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OZ I R I S
PLAILLY // FRANÇA
Uma das duas únicas montanhas-russas
invertidas da França fica no parque do
Astérix, na área dedicada ao Egito. Nesse
tipo de construção, os trilhos ficam
acima do trem e os passageiros vão com
as pernas penduradas, como em um
teleférico. O trajeto tem cinco inversões,
incluindo um parafuso Zero-G, que simula
a ausência de gravidade. Entre loopings,
curvas e túneis, o público tem a impressão
de estar desbravando as antigas tumbas
dos faraós e, em alguns momentos, sente
que seus pés vão bater no chão. Não se
assuste: essa é exatamente a graça desse
tipo de atração.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TIGRIS
Inaugurada este ano no Parque Busch
Gardens, a Tigris é a launch coaster mais
alta da Flórida. Nesse passeio, que imita a
caçada de um tigre na selva, o trem ganha
impulso gradativamente, indo para a frente
e para trás até atingir a velocidade de
km/h e chegar ao topo da estrutura de
ferro, a metros do chão. Lá em cima, os
passageiros giram em parafuso para depois
sentir a queda a
graus do solo, também
rodopiando. A experiência se repete logo
abaixo, com mais uma inversão do tipo, até
que o trem finalmente retorna à estação.
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TAMPA // EUA
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Fotos: Divulgação

Sonhe alto: conheça
o Walt Disney World
com a Azul Viagens.

STEEL VENGEANCE
SANDUSKY // EUA
No ano passado, o Parque Cedar Point, especializado em adrenalina e um dos maiores dos Estados Unidos,
lançou um de seus passeios mais inusitados: uma montanha-russa com estrutura de madeira e trilhos
de aço, classificada por seu fabricante, a empresa americana Rocky Mountain Construction, como híbrida.
As engenhocas do tipo dão bem menos trancos do que os projetos de madeira tradiconais e permitem
manobras até pouco tempo impensáveis em modelos como este, como inversões. Durante os dois minutos
e segundos de seu percurso, os passageiros experimentam uma queda de graus a metros de altura,
ficam de cabeça para baixo quatro vezes e viajam a uma velocidade de
km/h.

Na Azul Viagens, uma Operadora Seleta Disney, você encontra ingressos para
os parques temáticos e parques aquáticos Disney. E, comprando as suas
passagens com a Azul, você aumenta a sua pontuação no Programa TudoAzul.

A AZUL E SEUS PARCEIROS LEVAM VOCÊ A TODOS ESSES DESTINOS. CONFIRA AS OPÇÕES EM VOEAZUL.COM.BR

© Disney
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84
MADE IN
BRAZIL
Como as lojas express
e suas refeições
rápidas alavancaram
os negócios da Hirota,
uma das redes de
supermercados mais
tradicionais de
São Paulo

Foto: Anna Carolina Negri

EM BREVE NOVA ROTA

ENTREVISTA

88
6 PERGUNTAS

NEGÓCIOS

Maria Paula Fonseca, diretora
global da Natura, fala sobre os
anos da empresa

Para Naia Ceschin, designer que
personalizou os abajures do
Lounge da Azul em Viracopos

Empresas de brinquedos
aproveitam a onda vintage e
relançam jogos clássicos

ENTREVISTA

BELEZA, BEM-ESTAR
E ROCK’N’ROLL

O

Maria Paula Fonseca,
diretora global da Natura,
fala sobre os 50 anos da
marca, seu pioneirismo na
causa da sustentabilidade
e suas novas ações, como a
parceria com o Rock in Rio

olhar assertivo, as respostas obindependência financeira, prosperijetivas e as falas repletas de condade e melhora de autoestima. Que
vicção evidenciam o carinho
consigam se empoderar e cuidar das
que Maria Paula Fonseca tem
próprias vidas, como desejarem”,
por Felipe Mortara | fotos Marcus Steinmeyer
pela empresa onde trabalha há quase
afirma Maria Paula.
25 anos. Ela é a cara da Natura – e
O pioneirismo em diversas causas,
não é exagero afirmar que seu caminho se confunde com a como o meio ambiente e a diversidade, apenas inspira a emda empresa, que revolucionou o mercado cosmético brasi- presa a seguir adiante e a se aproximar do público jovem
leiro com conceitos vanguarda. Se a marca completa 50 anos e daqueles que se preocupam com o futuro. Em setembro,
em 2019, a executiva paulistana chega aos 47 anos trabalhan- na próxima edição do Rock in Rio, por exemplo, a Natura
do numa companhia onde teve a oportunidade de lapidar aparece não apenas como patrocinadora, mas como parceira
muitas carreiras em uma só.
em uma atividade inédita, chamada Nave. Trata-se de uma
Formada em Farmácia e Bioquímica na Universidade de experiência artística e tecnológica desenvolvida dentro do
São Paulo (USP), Maria Paula começou na área de desenvol- velódromo do Parque Olímpico pelo curador Marcelo Danvimento de produto e inovação da empresa. Sempre amou tas. O evento levará os participantes a meditarem sobre o
ciência e tudo o que vem da natureza. Mas, depois de quatro seu lugar no mundo e sobre suas ações para as próximas geanos trabalhando em laboratório, pediu transferência para o rações. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista.
marketing. Dos tubos de ensaio para a imagem da marca, a
executiva teve uma longa trajetória dentro da companhia de O que significa para a Natura completar meio século de vida?
cosméticos, que acumula números superlativos. Atualmente, Tem sido um ano de agradecimento interno, principalmente
a Natura conta com cerca de 6,6 mil funcionários e mais de às consultoras. Nossa maior obra nesses 50 anos foi ter cons1,7 milhão de consultoras no Brasil e na América Latina. Em tituído essa rede viva de afeto. Uma rede de relações em que
2018 atingiu uma receita líquida de R$ 8,4 bilhões, sendo as pessoas interagem e trocam muito mais do que interesses
71,3% no Brasil e 28,7% na América Latina.
comerciais.
A recente compra da Avon pela Natura consolidou a empresa como líder do segmento no Brasil. Oficializada em Como a marca evoluiu nesses anos?
2017, a Natura & Co. é um grupo global, multimarca e mul- O nome Natura já tinha um olhar não só de produtos naturais.
ticanal, que inclui as marcas Aesop e The Body Shop. Atua Procurava entender que o ser humano é parte da natureza. O
em 73 países e firmou-se como parceira na vida de milhares que você faz reverbera no outro e no mundo – e vice-versa. O
de mulheres. “A intenção é fazer, sim, com que elas ganhem que acontece com a marca hoje é a consolidação dessa crença.
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Maria Paula
Fonseca, na sede
da Natura, em
São Paulo
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Nossa razão de ser é promover o bem-estar e o estar bem, o que chamamos
de “bem-estar bem”. Bem-estar é a relação harmoniosa do indivíduo consigo
mesmo. E “estar bem” é a nossa relação
com o outro e com o mundo. Refletimos o tempo todo se estamos de fato
levando produtos e serviços que promovam a relação harmoniosa do indivíduo consigo, com o outro e com o
mundo. E vamos colocando isso em
várias ações, seja em convites de marca,
em ações com consultoras ou na causa
amazônica, por exemplo.

Começamos a falar disso efetivamente no ano 2000, com o lançamento de
Natura Ekos, ainda quando ninguém
tocava nesse assunto. Ser pioneiro nisso
significou buscar as melhores práticas,
independentemente de isso já ser um
valor ou não para o consumidor. No
ano 2000 assumimos um compromisso
com a comunidade, com um mercado
justo, com a repartição de benefícios –
na Amazônia, prioritariamente. Temos
mais que uma crença, temos uma visão
de mundo e um jeito de fazer negócio.

Concepção artística do
projeto Nave, atividade
que será realizada no
Rock in Rio; acima,
interior de uma das lojas
da Natura, em São Paulo

De que forma a aquisição da Avon vai
transformar as atividades da Natura?

O que moveu essa compra foi a ampliação dessa grande rede de que falei, principalmente a feminina. Queremos que
ela seja mais global do que a Natura já é.
Queremos desenvolver ainda mais o que
está por trás da atividade da venda direta,
que pode trazer para a mulher o empoderamento. E a intenção é fazer com que
essas mulheres ganhem independência
financeira, prosperidade, uma melhora
de autoestima. Que consigam cuidar das
próprias vidas como desejarem.
As consultoras Natura e as revendedoras
Avon vão coexistir?

Não discutimos nada ainda, mas, a princípio, as duas marcas se mantêm. Hoje
em dia uma parte delas já vende as duas
marcas e oferece os produtos de acordo
com o que acham que as clientes mais
precisam. Já existe uma certa fusão das
atividades, mas existem os canais inde78
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O fato de a empresa ser uma das pioneiras no discurso da sustentabilidade no
Brasil tem a ver com essa razão de ser?

transforme
dor de
cabeça
Tributos e contribuições pagos indevidamente,

pendentes. Tem lugares no mundo onde
a Avon está e a Natura não.
Como a Natura pretende ser parceira
das consultoras nesse processo?

Nós buscamos não só promover o comércio justo, mas geração de renda.
Procuramos olhar para a venda direta
como um modelo que traz impacto social positivo. A gente acabou de lançar
um cartão de crédito, por exemplo, porque as consultoras têm medo dos bancos,
mas confiam na Natura. Isso é promover
uma evolução, um acesso e, assim, um
impacto social positivo.
De que forma o novo posicionamento
institucional da marca – “O Mundo É
Mais Bonito Com Você” – traduz esse
momento da Natura?

Nós nos juntamos em torno de uma

18 mil

profissionais trabalham no
grupo Natura &Co

1,7 milhão

é a quantidade de
consultoras no Brasil e
na América Latina

podem ser um transtorno para a sua empresa.
Com o Tax Group você tem a garantia
da tributação exata através da tecnologia.
Evite surpresas e gere receita através
de créditos tributários e mantenha
sua empresa atualizada com a marca
que está revolucionando o mercado.
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é o número de países onde a
marca está, em 5 continentes

5 milhões

de consumidores estão
registrados na plataforma on-line

taxgroup.com.br

/taxgroup.tg

/taxgrouptg

Interessado em ser um associado Tax Group? Entre em contato: 4007.2566

Quais os propósitos da empresa hoje?

ENTREVISTA

QUIZ
LIVRO
Trópicos Utópicos, de
Eduardo Giannetti
FILME
Infiltrado na Klan
(2018), de Spike Lee
VIAGEM
Amazônia e Veneza
AINDA QUER
V I S I TA R
Costa Rica
HOBBY
Dança contemporânea
brasileira

mesa – diretores, convidados e parceiros
– e pensamos em agradecer quem nos
ajudou a chegar até aqui para olhar para
frente e dizer qual o nosso novo compromisso para os próximos 50. A gente reafirma o compromisso de não fazer testes
em animais, usar ingredientes seguros,
regenerar a floresta, em vez de degradar.
É uma afirmação de quem somos e uma
forma de mostrar o que fazemos.
Em setembro a Natura será uma das
principais patrocinadoras do Rock in
Rio. Como foi essa decisão?

A gente chama de parceria, apesar de
ter uma questão de patrocínio. Fomos
procurados pela organização do Rock in
Rio porque eles têm o slogan “Por um
mundo melhor” e o projeto Amazônia
Live, que doa novas mudas para a floresta a cada ingresso vendido. Eles têm
a intenção de trazer para esse evento algumas reflexões sobre a atualidade, mas
sempre por meio do entretenimento,
sem ficar pesado. E a gente, com o nosso
posicionamento, também queria tocar
nessas questões de um jeito leve.
Como vai ser essa ação?

A gente elaborou uma atividade juntos.
A Nave tem criação artística do Marcelo Dantas (curador de museus tecnológicos
como o da Língua Portuguesa e o Catavento
Cultural, em São Paulo). Pensamos uma
80
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atração que trouxesse um assunto novo
para o evento. Por meio de uma experiência artística tecnológica imersiva dentro do Velódromo do Parque Olímpico,
você passará por uma reflexão sobre seu
lugar no mundo, o que você quer daqui para a frente e o poder de fazer juntos. Estamos propondo uma parada, um
respiro, uma ressincronização com seu
tempo e o tempo da natureza.
Qual a relação da Natura com a música?

Há 14 anos temos o programa Natura
Musical, de patrocínio a músicos que estão despontando. Temos a Casa Natura
Musical, espaço de shows em São Paulo,
que promove esses artistas.
Como empresas podem ajudar a construir um universo comercial e publicitá-

rio diferente do que vigorou até agora?

Há um ano e meio a Avon fez um documentário sobre a mulher muito bonito.
Imediatamente a Natura repostou nas
suas redes sociais. Perguntaram internamente o que houve e até a Avon ficou
sem graça e não soube o que fazer. Eu
disse que somos uma empresa de beleza
e que deveríamos concordar com eles. O
fato é que essa repostagem fez um barulho bom para as duas empresas. Agora
vivemos uma situação com um post de
uma coleção chamada Amor, com meninas se beijando, e imediatamente a
Quem Disse, Berenice?, do Boticário,
repostou. Esse reconhecimento de marcas falando coisas importantes é um movimento legal e novo. E com o tempo as
pessoas entendem o que é oportunista e
o que é real, o que é verdade.

MADE IN BRAZIL

TEMPERO
JAPONÊS
Criado em 1972, o Hirota firmou-se
como uma das redes de supermercados
mais bem-sucedidas do País e segue em
franca expansão com o recente sucesso
de suas lojas express
por Marcelo Katsuki fotos Anna Carolina Negri

Na pág. anterior, Hélio Freddi Filho, gerente geral;
acima, combo oriental do Hirota Food Express;
fachada de uma das lojas; e produtos do setor FLV
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encontramos o caminho para continuar
crescendo, e foi por meio da alimentação”, conta Hélio Freddi Filho, gerente
geral do Hirota Food Express.

COMIDA PRONTA

Fotos: Anna Carolina Negri e Divulgação

á pouco mais de dois anos, a cidade de São Paulo começou a ser
invadida por lojas de conveniência diferentes das frequentadas
pelos paulistanos. Além dos produtos de necessidades básicas
– itens típicos desse ramo de comércio – os estabelecimentos
ofereciam uma grande variedade de alimentos prontos, temakis,
coxinhas e até refeições completas embaladas para viagem. Chamadas de Hirota Food Express, essas lojas transformaram-se em
sucesso imediato e colocaram a Hirota, rede familiar de supermercados com mais de 46 anos de existência, em uma nova e
acelerada rota de expansão.
O negócio começou em 1972 com Katsumi Hirota, agricultor que deixou a vida no campo no Paraná para abrir uma
mercearia no Ipiranga. A pequena empresa prosperou, ganhou
status de mercado e, anos depois, inaugurou novas unidades na
cidade, totalizando, hoje, 16 supermercados. Depois da morte
do patriarca, a rede seguiu sendo administrada pelos seis filhos,
tendo como presidente Francisco Hirota.
A entrada no ramo das lojas de conveniência é recente. Inspirados nos konbinis, lojas de conveniência muito populares no
Japão, os Hirota decidiram apostar nesse novo conceito de varejo, que tem um forte potencial de público nas grandes cidades: ali os clientes encontram, além dos tradicionais produtos de
um mercado, refeições embaladas e prontas para viagem. “Nós

A aposta foi certeira: nesse curto período
de implantação, já são 20 lojas express, ultrapassando o número de supermercados.
“O investimento é menor. A abertura de
um Food Express consome R$ 800 mil,
contra os 6 milhões necessários para a
construção de um supermercado”, compara Freddi, que explica o interesse pelo
novo segmento. “Temos um perfil inovador, arrojado, sempre buscando oferecer
o melhor para nossos clientes”.
Hoje o grupo se divide em duas frentes: os supermercados, com o nome da
família, e as lojas de conveniência. Assim
como as lojas expressas, os supermercados
oferecem opções para viagem, mas miram um público interessado em refeições

menos corridas, com bufês gourmets e espaço dentro da loja
para se sentar e comer. A rede concentra todas as suas lojas na
cidade de São Paulo. O motivo? O shelf life, ou o tempo de validade da comida pronta. Como esse prazo costuma ser de apenas
48h, as operações no interior ou em outras capitais dificultariam
o abastecimento, já que a central de produção está na capital.
Com tantas opções perecíveis, era preciso apostar em tecnologias que acelerassem o atendimento. Prova disso é o sistema de self check-out, que
agiliza o atendimento já que o próprio
cliente passa os produtos pelo leitor ótico
e realiza o pagamento com cartão. Outro
investimento se concentra na implantação de inteligência artificial e no programa de CRM (software de gestão de relacionamento com clientes), que permite
um serviço personalizado. “O aplicativo garante, por exemplo,
um atendimento na adega, que conta com mais de mil rótulos
de vinho, mesmo quando o sommelier não estiver presente.”
Já o CRM envia ofertas direcionadas com base nas atividades
recentes do comprador. O supermercado conta ainda com uma
plataforma digital própria, o Now, que seleciona os produtos e
entrega os pedidos com horário agendado.

"Nós encontramos o
caminho para continuar
crescendo, e foi por meio
da alimentação"
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2 toneladas

é a produção diária de
alimentos da central
do Hirota Foods

1.700

é o número de
funcionários de
toda a rede

R$

800

mil

é o investimento
para abertura de
um Food Express

OS 5 PRODUTOS MAIS VENDIDOS NO FOOD EXPRESS
Temaki de salmão:
cubos de peixe, cream
cheese, arroz e alga
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Barca oriental:
combinado de sushis
e niguiris

3˚

4˚

5˚

Combo do dia:
prato do dia, bebida
e sobremesa

Coxinha:
massa crocante com
recheio de frango

Oniguiri:
bolinho de arroz com
salmão, atum ou umê

Fotos: Anna Carolina Negri e Divulgação

Ao lado, o presidente do grupo, Francisco Hirota; no alto, prateleira do
Food Express; acima, corredores de um dos supermercados da rede

Freddi diz que outra grande preocupação do grupo são os funcionários. A
empresa incentiva o aperfeiçoamento
constante com palestras e subsidia cursos
em universidades. Além disso, há um eixo
cultural com quatro pilares – fé, família,
escola e trabalho –, que tem como objetivo formar profissionais mais preparados.
Os colaboradores recebem, por exemplo,
aulas de educação financeira. Para Freddi, trabalhar no Hirota é mais do que ter
um plano de carreira. “A rotatividade de
funcionários aqui é de 8%; em algumas
empresas chega a 80%”, comemora.
Outro motivo de orgulho é o setor de
FLV (frutas, legumes e verduras), que
conta com produtos frescos, e a bons preços. Isso só é possível graças ao box que
a empresa mantém no Ceasa, permitindo
a negociação direta com os produtores,
sem a necessidade de intermediação. Para
abastecer o Bufê Gourmet, uma rotisseria
com pratos vendidos por peso, e a Gela-

deira de Solução e Alimentação, com alimentos prontos e embalados, a rede possui uma linha própria chamada Hirota Food,
produzida em uma central com 150 funcionários, incluindo engenheiros de alimentos, nutricionistas, químicos e cozinheiros,
que preparam as refeições. “Esse é o nosso mote na alimentação:
vender uma comida saudável, rápida e prática”, conta.
Até o final do ano a rede pretende inaugurar seu 17° supermercado e mais 12 lojas express, modalidade que já representa
8% do faturamento da rede. O Hirota representa ainda a Daiso
no Brasil, uma das maiores redes de lojas de produtos para casa,
escola e escritório do Japão. A Daiso ocupa um espaço distinto
nos mercados, com gôndolas repletas de produtos coloridos:
de acessórios pessoais a objetos de decoração e pequenos eletrônicos. Todos com preços acessíveis, que fazem desse setor o
preferido de quem procura por bibelôs e pequenos presentes.
“Depois do bairro da Liberdade, o Hirota é o supermercado
com a linha mais completa de produtos orientais.” E os planos
de expansão seguem arrojados. “A rede Hirota não trabalha
com franquias. É uma empresa familiar. A meta até o final de
2021 é chegar a 100 lojas. Só então devemos partir para a abertura de capital”, revela Freddi.
HIROTAFOOD.COM.BR
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6 PERGUNTAS

1. Como você foi parar no

mundo das artes e do design?
Só despertei para meu lado criativo
depois que entrei na faculdade. Na
época do vestibular eu não sabia o
que queria estudar e conversei com
uma orientadora vocacional. Foi aí
que eu me lembrei de que, quando
criança, tinha um hábito de recortar
revistas e guardar em pastas todas
as referências e fotos de que gostava. Decidi me matricular no curso de
design. A partir daí esse lado criativo veio com uma força enorme e vi
que era isso que queria fazer.

2. Hoje, como você definiria a

Naia Ceschin personalizando
as cúpulas dos abajures do
Lounge da Azul em Viracopos

BRASILIDADE
Mesclando técnicas digitais e
manuais, a designer
Naia Ceschin cria peças
autorais inspiradas em
elementos geométricos e da
natureza
por Giovanna Forcioni
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3. Você tem uma rotina de

criação?
Sou a louca da rotina. Acordo sempre
no mesmo horário e trabalho até o
final do dia, independentemente de
ter projeto ou não. Chego ao ateliê
cedo, passo o dia todo desenvolvendo e paro só no começo da noite.
Acho que, para quem trabalha com
criatividade, é importante ter essa
disciplina. O segredo é estar sempre
criando e gostando do processo. Eu,
por exemplo, curto mais ver o trabalho sendo feito do que o resultado
final. A mistura de materiais, as escolha das cores, a preparação da tela...
Isso é o que me motiva para criação.

Q

uando criança, criatividade não era o forte da paulistana
Naia Ceschin. Atleta de volteio – espécie de ginástica
sobre cavalo –, seu negócio era praticar esporte, viajar
e estar em contato com a natureza. Seu lado criativo só
aflorou quando, depois de uma orientação vocacional,
decidiu se arriscar no mundo das artes e se matricular na
faculdade de design. Foi a sua sorte, como ela mesma diz:
pouco tempo depois ganhou um concurso para trabalhar
numa grande empresa de calçados e percebeu que criar era
mesmo o que queria fazer.
Com o tempo, veio a “queda” por geometria e abstracionismo
e a vontade de testar outras técnicas além do desenho digital.
Arriscou de novo, testou outras possibilidades e, pela primeira
vez, pintou uma tela. Hoje, aos 31 anos, graças a uma parceria
com a agência La Baraque, acumula dezenas de trabalhos para
marcas de renome no mercado. A seguir, ela fala sobre sua
trajetória e seu processo criativo.

Fotos: Divulgação

ILUSTRADA

sua linguagem artística?
No começo, fazia uns desenhos mais
coloridos e figurativos, com muitos
pássaros, muitos animais. Aos poucos fui criando uma identidade e
sentindo a necessidade de experimentar outras técnicas, além do desenho digital. Comecei a usar mais a
mão e a testar outros tipos de texturas e materiais. Agora já estou numa
fase de mais abstração, misturando
mais elementos geométricos e cores
pastel. Ainda tenho a presença do
digital no meu trabalho, mas hoje
também pinto telas, tecidos, faço
painéis, bordados, tapeçarias...

4. De qual projeto guarda uma

memória especial?
Logo que terminei a faculdade surgiu um concurso para uma vaga na

CONHEÇA
MAIS SOBRE A
LA BARAQUE

21

artistas fazem
parte do
time criativo
da agência

+ de

40

trabalhos
já foram
realizados
para marcas

equipe de criação da Havaianas. Eu
me inscrevi e acabei entrando na
empresa. A primeira vez que eu vi
um chinelo estampado com o meu
desenho foi muito especial. Foi
um marco de começo de carreira
porque, até então, eu nunca havia
estampado nada. Depois vieram
vários outros projetos que também
foram superbacanas, mas esse foi
bem marcante por ter sido a primeira vez que vi meu desenho aplicado
em superfícies diferentes, em lugares que nunca veria se não fossem
essas parcerias com empresas.

5. Você já fez trabalhos comissio-

nados para outras marcas, como
Arezzo, Extra e Hering. Como o
cliente interfere no projeto?
No começo era complicado porque
alguns clientes não entendiam a
minha linguagem e pediam coisas
totalmente direcionadas, que não tinham nada a ver com o que eu fazia.
Hoje em dia a dinâmica é outra. Cheguei a um estágio em que os clientes
me procuram porque já conhecem
meu estilo, gostam do que faço e
querem algo mais livre e autoral.
Lógico que existem direcionamentos
de tema, cor, formato, mas nada que
limite muito meu processo criativo.
Hoje eu também trabalho com uma
agência, a La Baraque, que me representa, faz um filtro das propostas
e já me encaminha trabalhos que
têm a ver comigo e com o meu estilo.
O que torna tudo muito mais fácil.

6. Neste ano, você personalizou

as cúpulas dos abajures do Lounge
Azul no Aeroporto de Viracopos.
Como foi essa experiência?
Eu nunca havia pintado uma cúpula
de abajur. Foi uma experiência nova
e desafiadora. Como eu adoro testar
outras possibilidades, foi um projeto muito legal de participar. Para
definir a paleta de cores, me inspirei
no mapa do Brasil do logo da Azul.
Fazia tempo que eu não trabalhava com cores tão vibrantes e gostei
muito de trazer esse colorido de volta. Foi uma delícia.
LABARAQUE-CREATIVE.COM
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REPORTAGEM

apostar na tendência de consumo de produtos vintage. “Hoje
o jogo Detetive vem com um aplicativo para celular que lê o
QR Code do crime e que recebe ligações com dicas durante
o jogo: ‘o Coronel Mostarda não estava na biblioteca’, por
exemplo”, conta Aires. Outros jogos, como Genius e Jogo
da Vida, foram relançados recentemente com a mesma caixa
e com design original da década de 80.
Na Grow, dona de marcas como War, Imagem e Ação, Perfil,
Super Trunfo, Can Can e Scotland Yard, a estratégia para manter
jogos de tabuleiro e ação em alta passa pela modernização de
produtos e por novos licenciamentos. Em 2015, o clássico
de estratégia War ganhou versão on-line e, dois anos depois,
recebeu o acréscimo da linha War Vikings. “A manutenção do
Aires José Leal, da Estrela
segmento de jogos de tabuleiro no Brasil é um reconhecimento
de que sempre há espaço para diversão de boa qualidade”, diz
João Nagano Jr, diretor de marketing da empresa.
Para o executivo, a presença e a importância de marcas clássicas da Grow no
mercado comprovam que elas seguem atuais e relevantes. Como é o caso do próprio
War, no catálogo da empresa desde a sua fundação, em 1972. “Somando-se as vendas
dos jogos das marcas mais perenes e dos quebra-cabeças, chegamos a um quarto do

JOGO DA VIDA
Lançamento original: 1960
O clássico jogo de tabuleiro ganhou uma
atualização, o Super Jogo da Vida, com direito
a identidade visual moderna e máquina de
cartão de crédito e débito. Mas em
o
relançamento do jogo, com sua identidade visual
dos anos
– e a maneira como o brinquedo
desapareceu das prateleiras, mostrou que a
onda retrô está mais forte do que nunca.

BRINCADEIRA

RENOVADA
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MASTER

Fotos: Getty Images e Divulgação

Uma certa onda retrô tem ganhado força nas prateleiras de
lojas de brinquedos em todo o País, contrapondo-se a um
universo de crianças e adolescentes cada vez mais conectados.
Grandes fabricantes brasileiras de
Enquanto videogames, jogos de computador e aplicativos para
celular avançaram várias casas em popularidade na última
brinquedos investem no
década, jogos de tabuleiro clássicos, como Banco Imobiliário,
lançamento de novas versões de
Jogo da Vida, Detetive e War, entre outros, atraem novos
produtos clássicos com um bom
públicos – com direito a relançamentos, design vintage e
até alguns toques de tecnologia.
apelo retrô e toques de tecnologia
“Jogos de tabuleiro e de ação são a nossa principal linha
por Felipe Prá
de faturamento. A Estrela tem 82 anos de existência e os
grandes ativos da companhia são as marcas e grifes que
construímos ao longo do tempo”, afirma Aires José Leal, diretor de marketing
da Estrela. A empresa, líder de mercado com mais de metade das vendas desse
segmento, encerrou 2018 com um ativo total de R$ 208,83 milhões. “Alguns jogos
são absolutamente perenes. Atravessaram décadas e continuam vivos. É o caso do
Banco Imobiliário, que está em catálogo desde 1944 e é o brinquedo mais vendido
da história no Brasil”, exalta.
A estratégia para manter jogos de tabuleiro na parte nobre das prateleiras é
atualizar brinquedos que há décadas fazem parte da infância de tantos brasileiros e

Lançamento original: 1983
O jogo, lançado pela Grow na década de
, voltará ao mercado no segundo semestre de
, após uma década longe
das prateleiras. A nova versão do jogo de
perguntas e respostas, considerado um
dos primeiros jogos de trívia do País, trará
um compilado das melhores perguntas já
lançadas pela marca, que continuam atuais.
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DETETIVE

GENIUS

Lançamento original: 1977
Um dos maiores sucessos da Estrela recebeu diversas
atualizações para manter-se entre os brinquedos
mais vendidos do País. Agora, o jogo de mistério
e estratégia conta com um aplicativo de celular
gratuito que lê um QR-code com o crime e recebe
ligações anônimas durante a partida, relevando
dicas para os participantes da brincadeira.

Lançamento original: 1980
Considerado o primeiro jogo eletrônico
do País, o Genius foi relançado em
como
parte das comemorações dos anos da Estrela,
com o mesmo design e a mesma funcionalidade
do brinquedo que teve mais de meio milhão de
unidades vendidas entre
e
. A volta do
brinquedo foi uma demanda constante no Serviço
do Atendimento ao Consumidor da companhia.

Lançamento original: 1979
Outro clássico da Estrela, já recebeu uma
série de relançamentos ao longo dos anos,
com atualizações na locomotiva e na pista
do trenzinho que foi sucesso na década de
. Em
, a companhia resgatou o modelo
XP
, de
, composto de uma locomotiva,
um vagão de carga e pista oval. E, em
,
relançou o modelo XP
(também de
), com
mais trilhos e um pequeno desvio na pista.
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Fotos: Divulgação

FERRORAMA

nosso faturamento”, destaca o diretor da fabricante paulista.
O clássico, na Grow, nunca saiu de moda e por isso mesmo
nem pode ser considerado retrô. Mesmo assim, volta e
meia a empresa se rende ao vintage. Tanto que no segundo
semestre de 2019 a empresa relançará o jogo Master. “Após
cerca de dez anos fora do mercado, decidimos relançar esta
marca que virou sinônimo de jogos de perguntas e respostas
no Brasil na década de 80”, adianta Nagano Jr. Lançado
em 1983, o Master foi um dos primeiros jogos de trívia
João Nagano Jr., da Grow
do mercado, com direito a várias versões, como Master Jr,
Master Esportes e Super Master.
Enquanto isso a concorrente Estrela segue firme em sua
estratégia de atualizar jogos. Hoje o Super Banco Imobiliário conta com máquina
de cartão de débito e crédito de brinquedo, algo inimaginável em 1944. Mas o aniversário de 80 anos da empresa, celebrado em 2017 com o relançamento de diversos
jogos clássicos em suas caixas originais, foi tão bem-sucedido que a fabricante decidiu
resgatar um brinquedo retrô por ano, como os clássicos Falcon, Ferrorama e Pogobol.
Sinal de que os fãs de brinquedos clássicos ainda terão muitas alegrias pela frente.
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ED U C A Ç Ã O C O M O FO C O
O Instituto JCA incentiva alunos do ensino médio a concluirem os estudos e oferece cursos
de capacitação para jovens ingressarem no mercado por Bruno Segadilha

Maysa Gil;
abaixo,
alunos no
projeto
Fortalecendo
Trajetórias

3 mil

JOVENS JÁ FORAM IMPACTADOS PELOS
PROGRAMAS DO INSTITUTO

9

PROJETOS DE ARTE, EDUCAÇÃO E ESPORTE
FORAM APOIADOS NOS ÚLTIMOS 4 ANOS

75

ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS
SÃO PARCEIRAS DO INSTITUTO

IJCA.ORG.BR

Foto: Divulgação

S

egundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase quatro (36,5%) em cada dez brasileiros de 19 anos não concluíram o ensino médio em
2018. Entre eles, 55% pararam de estudar ainda no
ensino fundamental. Apesar de alarmante, esse comportamento não é novo. Tanto que, no início dos anos 2000,
chamou a atenção do empresário Jelson da Costa Antunes,
dono de empresas de ônibus como a Auto Viação 1001 e a
Viação Cometa. Empenhado em modificar esse cenário, o
empresário fundou, em 2004, o Instituto JCA, com o objetivo de fortalecer a trajetória escolar e profissional de estudantes de baixa renda. Jelson morreu dois anos depois sem
saber da quantidade de pessoas que sua iniciativa beneficiaria.
“Demos continuidade ao sonho dele, que era ser executor,
articulador e investidor de projetos de educação e cultura”,
diz a coordenadora executiva Maysa Gil.
Entre os projetos do IJCA está o Fortalecendo Trajetórias,
que oferece apoio permanente a alunos do ensino médio de
escolas dos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí,
no Rio de Janeiro. Durante o nono ano, 126 jovens são indicados por 17 escolas parceiras para frequentar turmas de
reforço de matemática e português. Depois de um ano, são
selecionados 54 estudantes que farão parte do projeto, que
inclui benefícios como bolsas em escolas particulares, auxílio
para alimentação e para compra de material escolar, além de
monitoramento de assistentes sociais e de pedagogas. “Quem
não foi selecionado, em geral, acaba sendo aprovado em escolas públicas de excelência, como o Colégio Pedro Segundo, bastante tradicional no Rio.”
Além de estudantes de ensino médio, o IJCA ajuda também
jovens que querem ingressar no mercado de trabalho, oferecendo aulas de capacitação profissional e encaminhamento
para vagas de emprego. Atualmente, são cinco cursos, entre
eles os de mecânica, de auxiliar administrativo e de desenvolvimento de aplicativos. Ao longo do período de aulas, os participantes fazem estágios em empresas parceiras e cadastram-se
em um banco de currículos. “Cerca de 50% das pessoas que
participam do programa são aproveitadas”, diz Maysa.
Há três anos a organização ampliou sua área de atuação com
parcerias no Parque Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. Ao
lado de empresas como a Viação Cometa, patrocina eventos
culturais e esportivos, como apresentações de teatro e aulas de
capoeira e taekwondo. “Queremos levar para São Paulo os programas que desenvolvemos no Rio, mas ainda leva um tempo”,
diz Maysa, com a certeza de que sua missão ainda vai longe.

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.

AÇÃO DO BEM

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

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.
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por dólar gasto

RESUMOCAST

PODCAST DO MÊS: TRAÇÃO
Um dos novos termos da moda, Tração
é o título do livro de Gabriel Weinberg e
Justin Mares. A obra fala do ritmo frenético
imposto pelas startups que dita a
necessidade de mensurar picos de
crescimento de forma mais precisa
| Temporada 2 | Episódio 31
social MySpace, que fracassou miseravelmente, mesmo tendo milhares de usuários em sua base. Isso porque não ocorreu
um engajamento deles com a plataforma.
A lição que fica é que a métrica de tração
deve harmonizar com o modelo de negócios. Por isso as startups que largam na
frente são aquelas que rodam uma quantidade rápida de pequenos testes, em diferentes canais de aquisição, para descobrir
qual deles produz mais tração.
O livro Tração foi co-escrito por Gabriel
Weinberg, fundador da DuckDuckGo,
plataforma concorrente da gigante Google, e Justin Mares, criador da empresa
Kettle & Fire, para explicar a lógica desse
conceito. A obra descreve 19 diferentes
opções de canais para explorar e experimentar com a arte de gerar crescimento.

Esse e outros livros de negócios estão disponíveis no ResumoCast, um podcast
que traz tendências e ideias para empreendedores. O programa é apresentado
por Gustavo Carriconde e Renata Libérica e há três anos resume importantes
obras dos negócios. Use o QR code ao lado para baixar o aplicativo gratuito no
seu celular e ouvir até mesmo off-line durante o seu voo.

RESUMOCAST.COM.BR/APLICATIVO
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TRAÇÃO
Hsm Editora
256 págs.
R$ 59,90

OUÇA MAIS
BILIONÁRIOS
Ricardo Geromel
Já percebeu que sempre
estamos querendo saber
mais sobre a vida de
jogadores de futebol,
artistas, cantores e outras
celebridades? Admiramos
quem conseguiu se
destacar. Por que não saber
mais da vida de pessoas
que conquistaram mais de
dez dígitos de patrimônio?
O MITO DO EMPREENDEDOR
Michael E. Gerber
Existe um grande mito que
paira sobre quem quer
abrir o seu próprio negócio.
Um grande chef de cozinha
não está necessariamente
qualificado para gerenciar
um restaurante de sucesso.
Cada empreendedor tem
personalidades dentro de
si que podem determinar o
futuro do negócio.
REMOTE
Jason Fried e David H.
Hansson
É possível uma empresa
em que as pessoas
trabalham remotamente
e os grandes resultados
acontecem sem precisar
de um escritório f ísico? O
movimento officeless vem
se consolidando entre as
novas gerações que querem
escolher onde trabalharão.

Fotos: Divulgação

T

ração significa um aumento quantificável de alguma métrica, geralmente relacionada com a aquisição
de clientes ou de receita, para indicar que um negócio está dando certo.
Assim como um médico que mede os
sinais vitais do paciente, quem investe
em startups costuma observar evidências de tração para decidir se o negócio
vale a pena ou não. Os empreendedores
da nova geração são constantemente
alertados por mentores e por aceleradoras para produzirem tração se desejam
receber investimento em seus negócios.
Vejamos alguns exemplos reais em
que esse conceito se aplica. O Facebook conseguiu aumentar a sua base
de usuários de zero para 1 milhão no
final de 2004. Em cerca de dois anos a
Amazon.com aumentou o número de
clientes do serviço Prime, nos EUA,
de 40 para 80 milhões. Perceba que o
crescimento precisa ser quantificável
em números, além de dar uma indicação clara do crescimento do negócio.
Tração é um “sinal vital” de que o modelo de negócios está dando certo. Mas,
atenção: cada empresa precisa ser analisada de acordo com o seu nicho e com métricas relevantes. Olhe o exemplo da rede

ESTI LO
D E V ID A

NOVO CANAL A BORDO DA AZUL:

Disponível nos jatos Embraer.
Consulte a disponibilidade na
programação do Airbus A320.

voeazul.com.br
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A cozinha criativa do
Genesis, em São Miguel
do Gostoso, no litoral
potiguar. Entre as
delícias servidas estão
os vôngoles ao vinho
branco (foto)

Foto: Gui Gomes

As histórias dos
sabores do Brasil
nas TVs da
companhia
que mais
conhece o país.
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HOTELARIA

108
BEM-ESTAR

MODA

A sofisticação do Fasano
Salvador, primeiro hotel do
grupo no Nordeste

Lapinha Spa cria programa de
controle de estresse e ajuda a
recuperar energia e dispocição

O animal print aparece como
forte tendência nas coleções
outono-inverno

HOTELARIA

UM DIA MUITO
ESPECIAL

DICAS PARA UMA EXPERIÊNCIA COMPLETA
COMECE BEM O café da manhã é servido no
próprio Restaurante Fasano, com um incrível
bufê de pães, frutas, frios e bebidas, incluindo
espumante. Prove também as opções à la carte.
A PÉ O hotel fica perto de pontos turísticos de
Salvador. Tire um tempo para caminhar em direção
ao Pelourinho, passando pelo Elevador Lacerda, o
Museu do Carnaval, a Catedral Basílica e a Igreja
Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
RELAX Vale conhecer o spa do hotel, que oferece
massagens, tratamentos cosméticos e um ritual
energizante, que começa com um escalda-pés de
arruda, sal grosso, sálvia e lavanda.

LUXO HISTÓRICO

O

Fasano chegou a Salvador fazendo alarde. Além de ser a primeira
unidade da rede no Nordeste, o sétimo hotel do grupo é o primeiro
instalado em um prédio histórico, a antiga sede do jornal A Tarde. Construído
na década de 30, o edifício em estilo art
déco ergue-se, imponente, na Praça Castro Alves, de frente para a Baía de Todos
os Santos. Não bastasse a beleza da fachada reformada, enriquecendo o desenho
urbano do Centro Histórico, a chegada
de um empreendimento de luxo trouxe
uma bem-vinda revitalização à região.
“Nosso objetivo é estimular a retomada
do potencial econômico, histórico e cultural dessa área”, diz o sócio-diretor do
Grupo Fasano, Constantino Bittencourt.
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por Junior Ferraro

A riqueza arquitetônica não se resume, porém, à bela fachada. O projeto, assinado
pelo arquiteto paulista Isay Weinfeld, impressiona logo na entrada. O lobby restaurado manteve o revestimento original das paredes e do piso, reproduzido em mármore
Carrara e granito Verde Alpe. No interior do edifício, que por 45 anos abrigou o
corre-corre de repórteres e o zum-zum das máquinas impressoras, reina um decór
refinado, calcado em madeiras escuras e tecidos em diferentes tons de azul. O hotel
com 11 andares possui, 70 quartos, em seis categorias, de 26 m2 a 73 m2. Atenção ao
apartamento 106, antiga sala da presidência do jornal, que conservou piso de taco e
painéis de jacarandá originais, além dos adornos de gesso restaurados. Um primor.
No rooftop ficam o deque de madeira e a piscina revestida de granito azul, que
disputa o espaço modesto da cobertura com as espreguiçadeiras. A dica é passar um
tempo ali, apreciando um drinque e observando o fantástico pôr do sol na Baía de
Todos os Santos. Vale fechar a noite no Restaurante Fasano, localizado no térreo e
aberto também para o público. O charmoso ambiente tem pé-direito de 4,7 m e paredes revestidas com palha de bananeira, além de um bar central, com tampo feito de
latão com banho de níquel. No menu, clássicos da culinária italiana se alternam com
pratos baianos assinados pela chef Tereza Paim. Mais uma prova de que o tempero
soteropolitano harmonizou perfeitamente com o habitual luxo da grife Fasano.

No sentido horário: lobby do
hotel; suíte Deluxe Frente Mar;
e a fachada reformada. Na pág.
anterior, a piscina com vista da
Baía de Todos os Santos
Fotos: Divulgação

O grupo Fasano inaugura seu sétimo hotel - o primeiro no Nordeste em um charmoso prédio dos anos 1930, na região central de Salvador

Ξ FASANO SALVADOR 71 2201 6300/ FASANO.COM.BR
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CONCIERGE

RELAX EM

CINCO ESTRELAS
À BEIRA-MAR

JAPARATINGA Até pouco tempo atrás,
Japaratinga era um refúgio quase desconhecido do litoral alagoano: as piscinas
naturais e as praias de águas cristalinas
eram um segredo que apenas os turistas
mais atentos sabiam aproveitar. A menos
de 20 minutos da vizinha Maragogi, o
vilarejo era a opção perfeita para quem
queria uma experiência mais tranquila (e
mais barata) na Costa dos Corais. Mas,
desde a inauguração do Japaratinga
Lounge Resort, em abril, todos os olhares se voltaram para lá. O empreendimento desembarcou na região com uma
estrutura de lazer pensada para agradar
os mais diferentes tipos de público. Ao
todo, são duas quadras poliesportivas,
academia, salão de jogos, cinema para as
crianças e uma ampla área de piscinas.
Tudo isso com direito a apartamentos
de até 43 m2, com vista do mar, camas
king size e acesso ilimitado ao serviço de
streaming da Netflix. Os bares, o pub e o
restaurante do resort, com cardápio assinado pelo chef Jonatas Moreira, funcionam 24/7 para que os hóspedes possam
aproveitar ao máximo todas as refeições
incluídas na tarifa. A fartura continua até
na hora de relaxar com os pés na areia.
No Vila Praia, o bar localizado na praia
do resort, os destaques são os finger foods
feitos com ingredientes e peixes regionais. Nada mal para quem quer curtir
sem preocupações um pedacinho ainda
pouco conhecido do nosso litoral.

PORTO Quem passeia pelo Porto e avista um
antigo prédio do século 19 na Avenida Montevidéu,
mal imagina que ali está instalado um dos mais
novos hotéis de luxo da região, o Villa Foz Hotel
& Spa. O empreendimento conta com um enorme
jardim e dois restaurantes: o Flor de Lis, com
foco em ingredientes sazonais, e o Vila Foz, com
menu de peixes e mariscos. O spa conta com salas
de massagem, piscina, banho turco e área de
relaxamento no jardim, além de organizar sessões
de ioga e meditação na praia.

ALAGOAS

230
60

Fotos: Divulgação

Conheça hotéis que oferecem serviços exclusivos para casais em lua de mel

ROYAL MANSOUR
MARRAKESH // MARROCOS

milhões
A AZUL E SEUS PARCEIROS LEVAM VOCÊ A TODOS ESSES DESTINOS. CONFIRA AS OPÇÕES EM VOEAZUL.COM.BR

AZUL

Ξ JOANDJOE.COM

m2

de investimento

100

PARIS Os viajantes da geração millennial acabam de ganhar mais uma opção de
hospedagem na capital francesa. A apenas
minutos do Arco do Triunfo, a nova unidade do Jo & Joe aposta
num público jovem e interessado em compartilhar experiências
e (por que não?) acomodações — tudo isso sem gastar muito, é
claro. Com cara de albergue, oferece tanto dormitórios coletivos
como quartos privados com tarifas a partir de € . As paredes são
cobertas com desenhos coloridos de mais de nove artistas locais e
internacionais. O clima alto astral continua na área externa, em um
jardim de
m onde acontecem shows, sessões de karaokê e
até aulas de ioga. Seguindo o espírito moderninho, os pagamentos
por lá são todos feitos sem dinheiro: para provar os drinques do
bar ou as receitas do restaurante, basta usar um cartão pré-pago.

PARA CURTIR A DOIS

de piscinas

R$

EUROPA
LOW COST

Acima, área de
uma das piscinas;
ao lado, o balcão
do Overdrive Pub

acomodações

2.500

Ξ VILAFOZHOTEL.PT

Em riads de até 1.800 m2, os hóspedes
pernoitam em luxuosas mansões típicas
marroquinas, com direito a serviço de
mordomo, piscina e bar privativo.
Ξ royalmansour.com

PA LA Z ZO A V I N O
RAVELLO // ITÁLIA

O hotel, na Costa Amalfitana,
oferece passeios privativos de barco,
helicóptero e limousine nas ilhas e nos
vilarejos históricos da região.
Ξ palazzoavino.com

LIONS SANDS GAME RESERVE
MPUMALANGA // ÁFRICA DO SUL

Entre as atrações estão os safáris
no Kruger Park. Os recém-casados
ganham mimos, como espumante,
tratamentos no spa e jantar na savana.
Ξ lionsands.com
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PARA
HARMONIZAR
AS SUGESTÕES DE BEBIDAS DE
FABIANA E PRISCYLA
ARACURI BRUT
O espumante brasileiro, feito
em Campos de Cima da Serra,
em Santa Catarina, acompanha
muito bem a moqueca
de banana-da-terra graças
ao seu frescor.
SONROJO
GARNACHA ROSÉ
Fresco, frutado e levemente
mineral, o vinho produzido em
Navarra, na Espanha, combina
com o Baião do Mar, que
leva feijão-verde, arroz da terra,
queijo de coalho e mix
de frutos do mar.

Pudim de tapioca;
ao lado polvo grelhado

JOIA
POTIGUAR

GOSTOSO
BEER HIBISCUS
A cerveja local, feita de forma
artesanal, em São Miguel do
Gostoso, parece um frisante.
Por isso é ideal para acompanhar
o Camarão Asiático, que leva arroz
oriental de jasmin, ceviche de
manga e camarão ao mel
e gengibre.

Um dos restaurantes mais charmosos de São
Miguel do Gostoso, no litoral do Rio Grande
do Norte, o Genesis Resto Bar brilha com sua
cozinha contemporânea e criativa

O salão descontraído
do Genesis

por Bruno Segadilha fotos Gui Gomes

D

esde que pisou pela primeira vez em São Miguel do
Gostoso, no litoral potiguar, a empresária Fabiana
Dall’Onder decidiu que um dia gostaria de morar
ali. Encantada com o charme despretensioso da
pequena cidade, ela sonhava em deixar a confusão
de uma metrópole como Natal, onde vivia, para levar uma
rotina mais tranquila na praia. A oportunidade de mudar
de vida aconteceu em 2013, quando uma amiga resolveu
vender seu restaurante no balneário e sugeriu que ela assumisse o negócio. Fabiana não pensou duas vezes. Convidou a namorada, Priscyla Jansen, para ir com ela e as duas
embarcaram em seu sonho. Nascia assim o Genesis Resto
Bar, localizado na badalada Rua da Xepa. “Batizamos assim
porque era nosso primeiro empreendimento, era o começo
de tudo”, diz Fabiana.
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O restaurante nasceu como um bar, na verdade. Sommelier por formação, Fabiana oferecia aos clientes cervejas artesanais e vinhos, mas eles queriam mais. “Não dava
para servir apenas uma bebida. As pessoas queriam petiscos
e, principalmente, pratos. Queriam também um ambiente
aconchegante”, lembra Fabiana. Diante desse desafio, Priscyla foi para a cozinha testar receitas para compor o cardápio de culinária contemporânea que gostaria de servir ali.
Começou criando entradinhas, observando sempre a reação
dos clientes. Se eles aprovassem, incluía a novidade no cardápio. Depois, ela passou para os pratos principais, sempre
valorizando elementos da cozinha local, como o caju, a tapioca e o açaí.
Ao lado de Fabiana, Priscyla começou também a pensar
em uma decoração criativa e única, sem perder de vista o

clima informal da casa. Aprenderam a produzir enfeites com
material reciclado, criando um cenário kitsch e divertido.
“Adoramos elementos como flores e abacaxis de plástico,
que misturamos com plantas verdadeiras. Tudo aqui é bem
lúdico, artesanal e tem a nossa cara”, diz Fabiana. Sempre
simpática e solícita, ela faz questão de dar atenção especial a
cada cliente e tem o maior prazer em sugerir para eles harmonizações de vinhos e cervejas.
O menu é sazonal e contempla ingredientes locais, como
peixes frescos e frutos do mar, com itens como a Polenta do
Sertão, servida com tomate picante, camarão e carne de caju,
e o Crudo de Atum, servido com vinagrete de pera, duas das
entradas mais populares por lá. Entre os principais brilham a
Pasta Negra, um espaguete com tinta de lula e mix de frutos
do mar, e o polvo grelhado com farofa de açaí, quiabo defu-

mado e purê de banana-da-terra. “Como a Fabiana já prestava consultoria para vários restaurantes em Natal, ela trouxe
chefs amigos que me ensinaram vários pratos e técnicas”, diz
Priscyla, sobre seu método empírico de aprendizagem.
Vale a pena experimentar uma das ótimas sobremesas elaboradas por Priscyla, como o Pudim de Tapioca, servido
com pedaços crocantes de cacau e doce de leite. O clássico
bolo de chocolate ganha uma versão sofisticada com uma
massa feita com chocolate 70%, gengibre e laranja, servido com creme de tapioca e crumble de castanha-de-caju.
Receitas que mostram que a aposta de Fabiana foi mais do
que acertada.
Ξ GENESIS RESTO BAR 84 98119 5083

AZUL

103

MENU

PÃO COM OVO
É CHIQUE

Sinônimo de comida barata e popular, o pão com ovo, quem diria,
vive dias de glamour. A mistura
ganha versões criativas em casas
de São Paulo, a exemplo do Satú,
onde o chef Flávio Miyamura serve um ovo perfeito – com a gema
molinha – no pão, acompanhado de espuma de queijo canastra
e bacon. “Queria reproduzir um
dos sanduíches de que meu pai
mais gosta e que eu também comia quando era jovem. Pensei em
juntar à receita um queijo brasileiro, com um sabor forte e salgado
que combina muito bem com ovo.
Em vez de servi-lo frito, resolvi fazer a 63ºC, para ter aquela textura
macia e mole da clara e da gema”,
diz Flávio. No Muquifo, o ovo é
protagonista de outro sanduíche, o
Eggsponge, feito com pão de ovo,
bife à milanesa, crispy de bacon
e creme de milho. “É uma releitura das coisas que eu mais amava na infância”, diz a chef Renata
Vanzetto. Já no Bistrot de Paris,
a combinação aparece no Ovo
Cocotte com Foie Gras, servido
em uma minipanela, com pão de
especiarias. “Na França, costumamos pegar um pão para colocar
dentro do ovo e comer com as
mãos. Aqui, oferecemos com um
pão de especiarias caseiro, feito no
próprio restaurante, e isso também
contribui para levantar o sabor do
ovo. É um dos pratos mais elegantes da casa e a cara do Bistot”, diz
o chef Alain Poletto, provando que
pão com ovo, agora, é très chic.

O DRINQUE PERFEITO
MENU THAI SAZONAL
PORTO ALEGRE Para marcar a entrada do outono-inverno, o
Koh Pee Pee Thai lança o menu da estação. São duas opções de
drinques, duas entradas, três pratos principais e sobremesa. Entre as
criações da chef Zelda Dal’Molin, destaque para o Goong Pan Ooi
(foto): bolinhos de camarão, porco, alho e coentro servido em talo de
lemongrass com molho de pimenta. Já entre os pratos principais, vale
a pena experimentar o Mee Sa-Pam, um macarrão sabor lagostim que
pode ser servido com filé, frango ou porco. Inesquecível!
Ξ

JAPONÊS DEGUSTAÇÃO
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Ξ BISTROT DE PARIS
11 3063 1675 /BISTROTDEPARIS.COM.BR

Fotos: Divulgação

Ξ SATÚ
11 3032 1029

Ovo Cocotte com
Foie Gras, do
Bistrot de Paris

INGREDIENTES:
Ξ 50 ml de cachaça
Ξ 20 ml de Aperol
Ξ 20 ml de mel
Ξ ½ lima da Pérsia
Ξ ½ limão Taiti
Ξ 1 capim-limão
PREPARO:
Macere a lima e
o limão em uma
coqueteleira.

Adicione a
cachaça, o Aperol e
o mel. Agite bem e
faça dupla coagem
em um copo
médio. Decore com
um talo de capimlimão torcido
e previamente
amassado com o
macerador para
liberar o aroma.

NOVIDADE
PORTUGUESA

ONDE IR

Ξ MUQUIFO
11 98232 7677

/ KOHPEEPEE.COM.BR

por Alex Bardo

DO RESTAURANTE PURO (RJ)

SÃO PAULO O Tessen, que une gastronomia, coquetelaria e música,
acaba de lançar um exclusivo omakasê – menu degustação à moda
japonesa – servido no balcão. Criado pelo chef Thiago Maeda,
o cardápio tem itens que variam a cada dia, de acordo com a
sazonalidade dos ingredientes e com a inspiração do sushiman. Há
duas versões: a Premium (duas entradas, cinco sashimis sazonais e
nove niguiris) e a Tessen (duas entradas, cinco sashimis e niguiris).
Entre os sushis, há opções como o com linguado, botarga e limão e o
bluefin. Nos pratos quentes, destaque para o Short rib nistuke e purê de
cará com wasabi.

PORTO Pratos requintados, preços amigáveis e
ambiente aconchegante. É com esses ingredientes
que o Piccolo Camafeu tem conquistado o paladar
dos portuenses. Localizado na Praça Carlos
Alberto, o restaurante é comandado pela chef
norte-americana Angela Sellers
e serve boas opções de
massas, carnes e peixes
em pratos simples e bem
executados. Destaque
para a bolonhesa,
feita com vitelo,
molho de tomate,
queijo parmegiano
e orégano. Já a
massa de cogumelos
(foto), leva shiitake e
portobello, cebolinho e
mascarpone.
Ξ + 351 914 926 208

Ξ 11 2386 8203 / TESSEN.COM.BR
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BEM-ESTAR

FATOS SOBRE A
CASTANHA-DO-PARÁ

Popular entre quem quer mais saúde
e bem-estar, a oleaginosa oferece
vários benefícios para o organismo.
A nutricionista Nelly Aparecida
Yoneyama, do Hospital São Luiz
Anália Franco (SP), lista algumas
curiosidades sobre o ingrediente

A ORDEM É RELAXAR
Clínicas especializadas na busca do bem-estar, como o Lapinha Spa, no
Paraná, investem em programas de controle de estresse por Junior Ferraro
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com dietas hipocalóricas. Mas, se o paciente quer também perder
peso, adaptamos o programa para ele”, diz Daniel.
Um dos focos do programa é auxiliar o paciente a controlar o
estresse com o resgate da energia consumida pelo distúrbio. “Ele
volta com o estoque restaurado, a disposição renovada”, garante.
Alguns dos meios para isso são os tratamento relaxantes, como
massagens de liberação muscular, shiatsu de pescoço e cabeça,
watsu (terapia corporal em piscina aquecida) e uma revigorante
ducha Vichy. “O objetivo é o slow down, desacelerar em poucos
dias. Temos uma agenda rica de atividades, mas orientamos
cada um a ouvir o seu corpo. Se ele pedir descanso, fique na
espreguiçadeira ou aproveite a piscina”, explica o médico.

Ξ LAPINHA SPA 0800 643 1090/ LAPINHA.COM.BR

Fotos: Victor Affaro; Getty Images e Divulgação

C

onsiderado a doença do século 21, o estresse tem atingido
cada vez mais brasileiros. Alguns estudos apontam que
cerca de 70% da população sofrem desse mal. Diante
desse cenário, clínicas e spas vêm criando tratamentos
especializados para reduzir os efeitos do estresse e do burnout,
a famosa síndrome do esgotamento profissional. Esse é, por
exemplo, o objetivo do programa Estresse controlado, do
Lapinha Spa, localizado a 80 km de Curitiba, no Paraná.
“Formatamos esse pacote antiestresse há quatro anos. A
procura tem aumentado muito. Hoje é um dos pacotes mais
vendidos. Compete com o programa Emagreça e continue
magro”, conta Daniel Boarim, diretor clínico do spa.
O programa, de no mínimo sete dias, foi desenhado para o
paciente relaxar completamente, com atividades leves, massagens
todos os dias e alimentação orgânica balanceada, sem muita
restrição calórica. “De modo geral, as pessoas ficam irritadas

EFEITO REJUVENESCEDOR
Rica em selênio, ajuda a combater os
radicais livres e a frear o envelhecimento
das células. É uma boa aliada na
prevenção de doenças degenerativas

De cima para
baixo: terapia
Kneipp; piscina
externa do spa;
à esq., sessão
de watsu; à dir.,
esfolição na
ducha Vichy

HORMÔNIOS EM DIA
Sua alta concentração de iodo e zinco
ajuda a regularizar o funcionamento da
tireoide e a garantir uma boa atividade
do sistema endócrino

CÉREBRO TURBINADO
Contém substâncias antioxidantes, como
a vitamina E, que melhoram a vitalidade
do cérebro. Comer uma castanha antes
de um vestibular, por exemplo, pode
ajudar no desempenho na prova

PRESSÃO EM ORDEM
Seu elevado teor de ômega facilita a
circulação do sangue, melhora os níveis
de colesterol e atua na diminuição da
pressão arterial

AZUL

107

BEM-ESTAR

O QUE QUEIMA MAIS?

OS PILARES DA
LONGEVIDADE

PELE
TRANQUILA

O envelhecimento ativo e saudável depende, em muitos
casos, de nossas ações e rotinas. No entanto, poucas
pessoas estabelecem isso como meta de vida.
É preciso dedicação e de foco. Confira cinco pontos
importantes para uma vida mais longa e saudável

A marca norte-americana
Biossance acaba de lançar
no Brasil produtos com óleo
de melaleuca, ingrediente
australiano que ajuda a
combater fungos e bactérias,
além de purificar e acalmar
a pele do rosto. Um deles é
o Óleo Equilibrante Facial
de Tea Tree com Esqualano,
que atua na acne, nos poros
dilatados e em outras imperfeições, sem
desidratar a pele. O produto contém ainda
extrato de alecrim, que previne a oxidação
do óleo na pele e extrato de groselha,
com efeito calmante.
R$ 238 Ξ BIOSSANCE.COM.BR

por Leandro Martins

1
2
3
4

EXERCÍCIO FÍSICO: a prática regular de exercícios
previne doenças cardiovasculares e contribui para
o ganho de massa óssea e muscular.
ALIMENTAÇÃO: evite produtos industrializados, ricos
em sódio e açúcar. Essas substâncias comprometem
o metabolismo, além de aumentarem os riscos de
doenças cardiovasculares e de alergias.
SONO: uma noite bem dormida contribui para diminuir
os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. O
sono também influi na produção e na liberação de
substâncias como o GH, o hormônio do crescimento.
CÉREBRO ATIVO: procure ler ou divertir-se com jogos
que exijam raciocínio, como palavras cruzadas, sudoku e
xadrez. Tais atividades elevam nossa capacidade cerebral.

5

MENOS CELULAR: smartphones
ocupam grande parte do nosso
dia. Procure diminuir o tempo
de uso desses aparelhos,
evitando lesões musculares,
tendinites e dores crônicas.
Leandro Martins
é personal trainer
e consultor de
health & wellness
Ξ @l_EANDROMARTINS

SAÚDE NO COPO
Michelle Mileto Troitinho, nutricionista do Kurotel
Spa, em Gramado, indica uma receita de
suco terapêutico e comenta seus benefícios
INGREDIENTES
Ξ 2 xícaras de laranja sem
casca nem sementes
Ξ 2 xícaras de cenoura picada
sem casca
Ξ 1 colher de chá de raiz de
cúrcuma picada
Ξ 1 colher de chá de gengibre
Ξ Rende 2 copos de 200 ml
MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes no
liquidificador.
BENEFÍCIOS
Laranja: contém uma boa
quantidade de vitamina C,
que aumenta a proteção
contra infecções, tem
propriedade cicatrizante
e alto poder antioxidante.

Cúrcuma: conhecida
como açafrão-da-terra,
a raiz é fonte natural de
antioxidantes. Possui ações
anti-inflamatórias,
hepatoprotetoras e
anticancerígenas.
Gengibre: possui propriedades neuroprotetoras,
hepatoprotetor, antiemético
e anti-inflamatório.
Ensaios clínicos mostraram
que a substância melhora
a glicemia de jejum em
diabéticos.
Cenoura: fonte de betacaroteno, um potente antioxidante,
protege contra câncer e
degeneração macular.

Confira o gasto médio calórico em uma hora
de exercícios das modalidades abaixo.
“Porém, vários fatores influenciam no resultado,
como condicionamento físico do praticante,
composição corporal e intensidade da atividade”,
diz Silvio Rodrigues, coordenador de ginástica
da Competition Academia. “Lembre-se também
de sempre buscar orientação de um educador
físico para indicar o melhor exercício.”

TREINO
HI-TECH
Novo relógio da Polar, o Vantage V
é capaz de medir a frequência cardíaca
pelo pulso. Graças a sensores que ficam
em contato com a pele, o aparelho
também consegue informar o número
de calorias queimadas, além do ritmo
e do tempo de descanso, por exemplo.
Todas as informações ficam
disponíveis numa plataforma
on-line, que cria um diário de treino
e relatórios de progresso.
R$ 2.999,00 Ξ POLAR.COM

ESTEIRA

Entre 400 e 600 cal.
BICICLETA

Entre 300 e 600 cal.

NATAÇÃO
Entre 250 e 600 cal.
CIRCUITO FUNCIONAL

1.000 cal.

AZUL
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MODA

1

2

Anne
Hathaway
com look
animal
print

6

FAUNA CHIQUE

Todos os dias, a Azul voa para cada
cantinho do nosso país. Indo cada

A TENDÊNCIA ANIMAL PRINT CHEGOU COM FORÇA TOTAL
NESTE INVERNO EM CALÇADOS, ACESSÓRIOS OU PEÇAS
DE ROUPA. VEJA COMO A FAMOSA ESTAMPA DE ONCINHA
PODE AJUDAR A CRIAR LOOKS INCRÍVEIS por Anna Paula Ali

vez mais longe, aonde ninguém chega.
Sempre com a melhor experiência,
transformando cada voo em um novo sonho.

3

É por isso que a gente se orgulha de ser
a mais brasileira das companhias aéreas.

Jéssica _
Cliente Azul

1. Óculos de sol Wilma, da Livo – R$ 599,90 – livo.com.br
2. Saia longa Life Print, da Cia. Marítima – R$ 598 – ciamaritima.com.br
3. Cinto onça pelinho, da Fyi – R$ 149 – fyistore.com.br
4. Pochete Jungle, da Soleah – R$ 170 – soleah.com.br
5. Regata animal, da Zinzane – R$ 79,90 - Zinzane.com.br
6. Scarpin wild, da Shoestock – R$ 259,90 – shoestock.com.br
5
110

AZUL

Fotos: Getty Images e Divulgação

4

voeazul.com.br

BELEZA

PODER ANTIOXIDANTE

A VITAMINA C PREVINE O ENVELHECIMENTO, CLAREIA
MANCHAS E DEIXA A PELE LINDA. CONFIRA SUGESTÕES DE
PRODUTOS QUE APOSTAM NESSE COMPOSTO por Anna Paula Ali

4

3

1. Loção hidratante facial Fps 30, The Body Shop – R$ 115,00 – thebodyshop.com.br
2. Creme Q10 antissinais plus C, Nivea – R$ 59,90 – nivea.com.br
3. Sérum Improve C 20, Dermage – R$ 229,90 – dermage.com.br
4. Lip Balm Mandarina, SD make up – R$ 38,00 – sdmakeup.com.br
5. Sérum intensivo multiclareador, Natura – R$ 89,90 – natura.com.br
6. Antioxidante Vitamina C, Renew – R$ 95,90 – avonstore.com.br
7. Derma Complex área dos olhos, Adcos – R$ 189,00 – lojaadcos.com.br
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Fotos: Getty Images e Divulgação
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VITRINE

2

3

1
4

SOMMELIER EM CASA
O FRIO DO INVERNO É UM INCENTIVO PARA RECEBER AMIGOS E
APRECIAR UM BOM VINHO. CONFIRA ACESSÓRIOS PARA FAZER
BONITO NA HORA DE SERVIR A BEBIDA por Anna Paula Ali
5

7
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1. Saca-rolhas elétrico sem fio, Cuisinart – R$ 309,90 – cuisinartbrasil.com.br
2. Decanter titanio cristal, Bohemia – R$ 279,99 – camicado.com.br
3. Aerador de vinhos, Magic Decanter – R$ 129,99 – shoptime.com.br
4. Bomba de vácuo, Tramontina – R$ 89,90 – tramontina.com.br
5. Saca-rolhas Buddy, Muma – R$ 55,00 – muma.com.br
6. Termômetro para vinho, Dolce Vita – R$ 23,90 – submarino.com.br
7. Adega de Vinho, Electrolux ACS08 – R$ 603,90 – mobly.com.br

Fotos: Divulgação
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
Supervisora de
atendimento da Azul,
Fernanda Araújo
fala de sua viagem à
Tailândia e destaca
pontos como Maya
Bay, na ilha de Ko Phi
Phi (foto)

EXPERIÊNCIA AZUL

AZUL IN ENGLISH

RAIO X

Informações para um voo
seguro, entretenimento a bordo
e nossos mapas de rotas

Reportagens sobre Bariloche
e Brasília, além da entrevista
do mês, em inglês

As curiosidades do Flatiron
Building, um dos prédios mais
icônicos de Nova York

EXPERIÊNCIA AZUL

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

C H EC K - I N

REFÚGIO ASIÁTICO
Águas cristalinas, templos milenares e receitas exóticas
em uma viagem de 15 dias na Tailândia

App check-in

Web 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 checkin de forma rápida
e simples a partir
de horas antes
de seu embarque.

Aeroporto

Bagagem

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 kg e não
pode conter objetos
cortantes e inflamáveis.

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.

AZUL EXPERIENCE

Fim de tarde em
Nui Beach, na ilha
de Ko Phi Phi Don
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De lá fomos até Krabi, uma das províncias mais visitadas
da Tailândia. É a principal entrada para algumas das ilhas
mais famosas e paradisíacas, como Ko Phi Phi, onde foram
gravadas as cenas de A Praia, filme com Leonardo DiCaprio. Nos oito dias que ficamos na região, também aproveitamos para visitar as praias de Ao Nang, Railay e Ko Lanta.
A viagem ficou ainda mais empolgante quando decidimos alugar duas motocicletas e ir até a piscina natural
Emerald Pool. Não foi planejado: vimos um letreiro na
rua, entramos para perguntar valores e, quando vimos,
estávamos percorrendo de moto a região. Passamos por
templos, avistamos elefantes e até nos deparamos com
outra motocicleta em que o piloto carregava um macaco
como passageiro. Coisas que só acontecem na Tailândia.

Fernanda Araújo
Supervisora de Atendimento da Azul

Web check-in

Airport

Luggage

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

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 kg and
can not contain sharp
or inflammable objects.

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.

SAIBA MAIS EM VOEAZUL.COM.BR | FOR MORE INFORMATION, VISIT VOEAZUL.COM.BR
Fotos: Getty Images e Arquivo Pessoal

A

mo praias e, desde criança, sempre tive vontade de
visitar as paisagens paradisíacas da Tailândia. Os
preços competitivos, a cultura riquíssima, a gastronomia invejável e as festas animadas também
chamavam a minha atenção. Economizei dinheiro por
um ano e pesquisei sobre o país por quase três meses até
fechar um roteiro e embarcar para lá.
Em maio do ano passado, finalmente pude realizar meu
sonho de infância e viajar para a Ásia com uma amiga. Ficamos sete dias em Bangkok, a capital do país, hospedadas em um hotel na Khao San Road, a rua dos mochileiros. Foi a opção perfeita porque conseguíamos aproveitar
a programação noturna, comprar todo tipo de bugiganga
e provar a comida de rua tailandesa, especialmente larvas
e insetos. O Mercado Chatuchak — o maior mercado de
rua do país —, o Grande Palácio e o templo Wat Pho,
onde fica a famosa estátua do Buda deitado, também entraram na nossa lista de passeios.

App 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.

FA LE C O M A G ENTE
CONTACT US
TudoAzul:

-

Call Center:
/ Azul Viagens:

-

/ Azul Cargo:

-

AZUL
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LINHAS DE ÔNIBUS

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

TRANSPORTE EXCLUSIVO
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.

BARRA FUNDA

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
VIRACOPOS B. FUNDA*

B. FUNDA* VIRACOPOS

ELDORADO

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
ELDORADO VIRACOPOS

AEROPORTO DE

TERMINAL

SÃO PAULO

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.

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
BARRA FUNDA* VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS B. FUNDA*

B.FUNDA* VIRACOPOS

VIRACOPOS B. FUNDA*
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ônibus com parada no Shopping Eldorado| buses stopping at Eldorado Shopping

AEROPORTO DE

GUARULHOS
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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.

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS SOROCABA

SÁBADOS SATURDAYS
SOROCABA VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS SOROCABA

SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS SOROCABA

AZUL
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TUDO AZUL

CLUBE TUDO AZUL

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:
Ξ Acesse voeazul.com.br/tudoazul/azul-magazine

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

Ξ Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO
Confira as vantagens de cada categoria:
Quantidade de pontos qualificáveis
para upgrade de categoria

Categoria
inicial

5.000 pontos
qualificáveis

10.000 pontos
qualificáveis

20.000 pontos
qualificáveis

1 ponto

até 3 pontos

até 4 pontos

até 6 pontos

Ganho de pontos para cada R$ 1,00 voado

Prioridade no check-in, no embarque e
na entrega de bagarem

-

Pontos ganhos por mês

+C O M O D I D A D E
+V A NTA G EN S
Ξ Sem restrição de

-

data e assento

Cortesia do Espaço Azul em voos domésticos

-

1 cortesia/ano

2 cortesia/ano

*ilimitado

Bagagem de até 23kg em voos nacionais

-

1 bagagem

2 bagagens

3 bagagens

Uma mala extra de 23kg em voos internacionais
(para os Estados Unidos e para a Europa)

-

-

-

Uma passage cortesia para acompanhante em voos
domésticos ida e volta por ano

-

-

-

Acesso ao Lounge Azul, salas VIP em Campinas (VCP)
e Lisboa (LIS) em voos internacionais da Azul

-

Clube TUDO AZUL

-

Comprar pontos

Ξ Acesse o site voeazul.com.br/clube
Ξ Escolha seu plano

CONHEÇA
NOSSOS PLANOS

Ganho de pontos qualificáveis nas transferências de
parceiros (Proporção 15:1; no TudoAzul Itaucard 10:1)

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

ENTRE PARA O CLUBE TUDOAZUL

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

Ξ Informe apenas
seu CPF para pontuar,
mesmo viajando
a trabalho

Ξ Dois anos de validade
para você usar seus
pontos

1.000 pontos

3.000 pontos

5.000 pontos

10.000 pontos

20.000 pontos

Maior validade
dos pontos

3 anos

3 anos

3 anos

Não expiram

Não expiram

Bônus nas transferências
do seu carão de crédito

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

Pontos para upgrade
de categoria

100 pontos
qualificáveis por mês

300 pontos
qualificáveis por mês

500 pontos
qualificáveis por mês

1.000 pontos
qualificáveis por mês

2.000 pontos
qualificáveis por mês

Promoções exclusivas

Transfira e receba pontos
free entre contas

pontos
comprando Espaço Azul

Upgrade Safira

-

-

-

Safira

Diamante

Pontos de 12 meses

12.000 pontos

36.000 pontos

60.000 pontos

120.000 pontos

240.000 pontos

* conforme disponibilidade

Quantidade de
Destino Favorito

1

1

1

2

2

Pontos Bônus acumulados
com Destino Favorito

50%

50%

50%

100%

100%

Ξ Ganhe

-

Transferir pontos

Renovar pontos

ANUAL

Pagamento

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

R$

x
,

MENSAL
R$

,

ANUAL
R$

x
,

MENSAL
R$

,

ANUAL
R$

x
,

MENSAL
R$

,

ANUAL
R$

x
,

MENSAL
R$

,

ANUAL
R$

x
,

MENSAL
R$

,

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

BEN EFÍCIO S D OS PLA NO S
Ξ Acúmulo de pontos
mensalmente

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

Ξ Bônus extra ao
transferir pontos
do cartão de crédito

Ξ Escolha seu
destino favorito e
ganhe o dobro de
pontos por viagem

Ξ Sem preocupação
com a validade dos
pontos

Ξ Os melhores
planos com
upgrade de
categoria

DESCONTOS EM MAIS DE 3.000 RESTAURANTES

RESGATES
Chegou a hora de usar!
Ξ Passagens a partir de .

pontos ou

pontos + dinheiro

Ξ Compra de pacotes na Azul Viagens

Ξ Passagens internacionais com companhias parceiras

Ξ Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques

Ξ Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

Ξ Shopping TudoAzul: milhares de produtos a partir de .

CONFIRA TODAS AS REGRAS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/TUDOAZUL
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pontos

Cliente Clube
TudoAzul
Isenção da
assinatura

CONHEÇA MAIS VANTAGENS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/CLUBE
AZUL
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ENTRETENIMENTO A BORDO

TV AO VIVO

Filmes, séries e programas para você ver nos voos da Azul
DESTAQUES DO MÊS DE JULHO

61

70

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.

DESTAQUES DO MÊS
I AM THE NIGHT

LENDAS DA PAIXÃO

60

101

HOTEL TRANSILVÂNIA 2

VEJA COMO USAR O
AZULPLAY A BORDO
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).

JOVENS TITÃS EM AÇÃO

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

LISTA DE CANAIS
1 Canal do Cliente
7 Record
14 Cnt
19 Record News
20 Rbi
23 Tv Brasil
25 NBR
37 SporTV
38 SporTV
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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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 Tv 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

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
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!

AZUL
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ENTRETENIMENTO A BORDO

APLICATIVO AZUL

N O V O A P LI C ATI V O D A A Z U L
RÁDIO AZUL VIAGENS

Novo layout e novas funcionalidades. Confira as novidades:

ONDE ENCONTRAR?
A Rádio Azul Viagens
está disponível
no canal 1-1 da
programação dos
jatos Embraer

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?

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:

PLAYLI ST DE JU LHO: PARTIU, FÉRIAS
Ξ ME! | Taylor Swift, Brendon Urie
Ξ I Don’t Care | Ed Sheeran, Justin Bieber
Ξ Salvou Meu Dia | Kevinho, Gusttavo Lima
Ξ SOS | Avicii
Ξ Chegou de Manso | Lagum
Ξ If I Can’t Have You | Shawn Mendes
Ξ Cool | Jonas Brothers

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

Ξ Joy | Bastille

Administre todos os detalhes como
bagagem, marcar ou reservar assentos e
adicionar Espaço Azul.

Ξ Hoje Lembrei do Teu Amor | Tiago Iorc

O N D E ENCONTRAR?
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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* 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

*Função disponível de acordo com disponibilidade do voo.

Ξ Sixteen | Ellie Goulding

Cartão de embarque
Não quer gastar seus dados ou sua internet
não está legal? Seus cartões de embarque
ficam disponíveis em modo offline.

Antecipação de voo

Cliente TudoAzul
Você pode consultar seu extrato,
comprar e solicitar pontos e
atualizar dados.

Comprar Passagens
Além da opção de parcelar em até x
sem juros, você tem também a opção
de efetuar o pagamento em dinheiro
ou pontos TudoAzul

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

Chat online

Status de voo

Ônibus Azul

Consulte o status do seu voo e os horários
de partida e chegada um dia antes.

Informações sobre horários e pontos
de partidas.

Fale com a gente de qualquer lugar
e a qualquer hora do dia.

O APLICATIVO AZUL ESTÁ DISPONÍVEL GRATUITAMENTE PARA USUÁRIOS IOS E ANDROID.
AZUL
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AZUL VIAGENS

M A PA D E R OTA S

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de 30 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 24h:

LOJAS AZUL VIAGENS
São Paulo
Ξ Barueri - Shopping Tamboré
Ξ Bragança - Garden Shopping
Ξ Campinas - Cambuí
Ξ Campinas - Shopping Campinas
Ξ Campinas - Shopping Iguatemi
Ξ Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras
Ξ Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Ξ Guarulhos – Jardim Maia
Ξ Indaiatuba - Polo Shopping
Ξ Jundiaí - Maxi Shopping Jundiaí
Ξ Jundiaí - Shopping Paineiras
Ξ Santa Bárbara - Shopping Tivoli
Ξ São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
Ξ São Paulo – Shopping Metrô Itaquera
Ξ São Paulo - Shopping Eldorado
Ξ São Paulo - Shopping Ibirapuera
Ξ São Paulo - Vila Madalena
Ξ São José dos Campos Shopping Vale Sul
Ξ Bauru - Centro
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Ξ São Carlos - Centro
Ξ Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão
Ξ Limeira – Pague Menos
Ξ Sorocaba - Esplanada Shopping
Ξ Piracicaba - Piracicaba Shopping
Ξ Presidente Prudente – Espaço SP
Minas Gerais
Ξ Belo Horizonte - Minas Shopping
Ξ Belo Horizonte - Shopping Boulevard
Ξ Belo Horizonte - Shopping Cidade
Ξ Belo Horizonte - Shopping Estação BH
Ξ Contagem - Itaú Power Shopping
Ξ Belo Horizonte – Belvedere One
Ξ Divinópolis - Centro
Ξ Uberlândia – Center Shopping Uberlândia
Paraná
Ξ Curitiba - Shopping Curitiba
Ξ Londrina - Centro

Goiás
Ξ Goiânia - Flamboyant Shopping Center
Ξ Goiânia - Shopping Buriti
Ξ Goiânia – Setor Marista
Pernambuco
Ξ Recife - Shopping Guararapes
Ξ Recife - Shopping Plaza
Ξ Recife - Shopping Recife
Ξ Recife - Shopping Riomar
Alagoas
Maceió – Parque Shopping Maceió
Bahia
Ξ Salvador - Shopping da Bahia
Guiana Francesa
Ξ Caiena - Aeroporto Internacional
Estados Unidos
Ξ Orlando – Grand National

AZUL
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A ZU L IN
EN G LI S H

Foto: Gui Gomes

The splendid
nature of Cerro
Campanario, in
Bariloche

BARILOCHE

BRASÍLIA

INTERVIEW

A guide to enjoy the
Argentine region during
the whole year

The architecture, the
gastronomy and the
nightlife of the city

Maria Paula Fonseca,
global director
of Natura

VIAJE

IN THE
FOUR SEASONS

L

egend has it that Patagonia is
the result of an accident. The
Mapuches, the first inhabitants
of southern Argentina and Chile, often
say that the god Ngnechén, after wandering the world creating a waterfall here,
a mountain there, and a volcano yonder,
stumbled upon arriving in the region and
from his enormous belt everything he
had at his disposal for the creation of the
world fell: water, wind, earth, fire. In this
incident the elements mixed together in a
masterful way and gave rise to the most
beautiful rivers, forests, lakes, and landscapes that are known to date.
Those who arrive in San Carlos de Bariloche, a city north of Patagonia, which
now has regular flights of Azul from Viracopos airport (Campinas) all year round,
cannot disagree with this legend. The region is a handful of natural beauty, with
dreamlike landscapes, which often look
more like somewhere very, very far away.
A detail: the trip takes only five hours half the time it takes to get to Europe.
Bariloche has been a popular destination
among Brazilians in the months of winter
for decades, when it is even called “Brasiloche”. In the streets and in the ski resorts
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Bariloche has now direct flights
of Azul from Campinas all year
long - a perfect reason to discover
its exuberant nature, which
goes far beyond the snowy
mountains of winter
by Marina Azaredo | photos Gui Gomes

you only hear Portuguese - and it’s alright:
the hermanos welcome us with great cordiality, they try their best to speak our
language and celebrate our arrival (their
rivalry is with Chileans). The fascination
with snow and cold is justified. We take
the opportunity to learn how to ski, drink
lots of wine and hot chocolate, and wear
the warm, elegant coats that are often
stored year-round in our closets.
In all other seasons of the year, Argentinians are predominant. Activities in nature,
such as hiking, mountain biking and kayaking, and enjoying a summer of milder
temperatures are some of the reasons why
the hermanos - mainly the porteños - head
south in the spring, summer, and fall.
And whether we like it or not, the truth
is that we need to learn this lesson from
them: Bariloche is much more than just
ski, snow, and negative temperatures. The
destination has attractions all year round,
including in nearby locations, such as the
beautiful Villa La Angostura. And I dare

Panoramic view of
Cerro Campanario

Above, San Eduardo
Chapel; to the right,
Muelle that gives
access to the Bosque
de Arrayanes

to say its landscapes are even more impressive in months with no snow.
Just like winter, summer is considered
high season in Bariloche. Hotels are fully
booked, streets are busy, and the restaurants see long waiting times. During
spring the city is a little more empty and
it is one of the best times to visit it: the
trees are blossoming, the sky is blue, and
temperatures start to become more pleasant - in November they are between 4ºC
(39ºF) and 19ºC (66ºF). Autumn is a very
low season, when you will find everything
empty and lower prices. In contrast, you
might find some restaurants and attractions to be closed: many places take advantage of this time (especially the month
of May) to make renovations, and employees get vacation time. Choose your
favorite season and then check out ten
attractions that you can enjoy in every
month of the year.
PUERTO BLEST AND CASCATA
DE LOS CÁNTAROS

This is one of the best tours in the region worth every cent of the 1,640 Argentine pesos invested (at the beginning of June, this
amounted to about R$ 150). From Porto

Above, seagulls during
the ride to Puerto
Blest; to the left, view
of Cerro Catedral
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Pañuelo, next to the iconic hotel Llao Llao,
you will sail by the immense Nahuel Huapi
Lake and then by Lake Frías (this part is
paid for separately), with stunning green
waters. After having lunch at the Hotel
Puerto Blest, it is time to go see the Cascata de los Cántaros, which can be accessed
from a wooden platform. A spectacle of nature in the midst of the Patagonian jungle.
It rains for the whole year in this region,
but the probability of a sunny day is greater in the summer.

CIRCUITO CHICO

RUA MITRE

It is sort of a Bariloche city tour. The first
stop is at Cerro Campanario, where it is
impossible not to spend a while taking pictures. The view of the lakes and mountains
is amazing, perhaps the best in the area.
Luckily you will get to see a rainbow. Stop
by the coffee shop - it will probably be the
hot chocolate with the best view of your life.
In addition to some other scenic spots along
the way, there is also a stop at the San Eduardo Chapel, next to the Llao Llao Hotel.
The company Tip Group offers this tour.

In the evenings and at night, it is on Rua
Mitre that things are happening. Filled
with clothing stores and typical products, it
bares in chocolate stores its greatest highlight. Due to Swiss immigration, the region
has a strong tradition in chocolate production. In big stores such as Rapanui, Del Turista, and Mamuschka, there are chocolates
and sweets for everyone: from the darkest
to the sweetest, and recipes produced with
Amazonian cacao. At Rapanui there is also
an excellent section of local delicacies. In
a nearby street, Francisco Perito Moreno,
there is a store of clothes made by the Mapuches, Zuem Mapuche. The prices are welcoming. The region also has many hotels,
with options such as Nahuel Huapi.

CERRO CATEDRAL

It is the largest ski resort in Argentina, the
best place to risk yourself into the sport for
the first time or to practice the knowledge acquired in previous seasons in most advanced
tracks. What not everyone knows is that the
place is also open in the other seasons. In
summer it is much sought after by trekkers,
mountain bikers, and climbers. Some means
of lifting work for the whole year, guaranteeing access to the highest points of the city
- from where you have beautiful panoramic
views of the whole region.

TYROLEAN CIRCUIT

Lose the fear of heights and take a morning
or an afternoon to venture into canopy, a
circuit of nine tyroleans in the middle of
the Patagonian jungle. If you don’t think
it’s for you, think again. And I say it from
experience: I started the tour with low expectations and it turned out to be one of
the most fun parts of the trip. The landscape varies throughout the year. In summer, you can see leafy trees and a blue sky.
In winter, a lot of snow and a grayer sky.

One of the views of
Cerro Campanario; to
the right, mountains
covered by snow and
by the typical autumn
vegetation

VILLA LA ANGOSTURA

A place where rich Argentinians visit, this
small town, 52 miles from Bariloche, is the
right place to be for those who want to enjoy
the beautiful landscapes and the cozy atmosphere of the region without facing the buzz
of its bigger neighbor. In addition to the

Above, cableway of
Cerro Campanario;
to the right, Muelle
de Bahía Mansa,
from where the boats
depart for the Bosque
de Arrayanes

friendly City Center, which has good gastronomic options, such as the Hub, and artisan
shops and typical products, the landscapes
are breathtaking. Correntoso, world’s second smallest river, has stunningly crystal
clear waters. Cerro Bayo is a good choice of
ski resort for beginners. It is worth it staying
a few nights there to enjoy the quiet atmosphere. Two good hotel options are the El
Faro Boutique Hotel & Spa by Don and the
Alto Traful by Don, by the same group.
ARRAYANES FOREST

At Quetrihue travel agency you can buy
this and other tours. Located at the end
of the Quetrihue Peninsula, the Arrayanes Forest is the best attraction of Villa La
Angostura. The best way to get to know
the place is by boat, departing from Bahía
Mansa and sailing on Lake Nahuel Huapi, and back on foot or by bike, traveling
along a 11 km (7 mile) trail in the middle
of arrayanes vegetation, a typical tree of
the region. At the edge of the woods there
is a nice cafe in a wooden house that, legend has it, inspired Walt Disney to come
up with Bambi. Truth is he has never been
to Patagonia, but the story has spread and

some people still believe in it. That’s ok.
This fake news is actually sweet.
ROAD OF THE SEVEN LAKES

The route, done by car, goes through the
lakes Espejo, Correntoso, Falkner, Villarino,
Escondido, Machónico, and Lácar and also
through mountains, streams, and forests.
Throughout several stops along the way,
visitors can take minutes for contemplation
and for photographing. At times it is even
possible to hear the noise of waterfalls - and
the water of the lakes is drinkable. The tour
ends in the town of San Martin de los Andes,
which is on the banks of Lake Lácar.

a few years ago a strong brewing scene started in this part of Patagonia. Berlina, which
is run by three brothers, was one of the pioneer craft breweries. At the factory, located
in Colonia Suiza, it is possible to learn more
about the production and also to taste it.
Also try the labels of Cerveceria Manush, another outstanding house, in its well-equipped
bar in the Center. To try typical local dishes, head to the Familia Weiss restaurant in
downtown Bariloche and try the Cervo a la
Cazadora accompanied by spatzle, a pasta of
German origin. And to try the trout, another
very popular dish, Kostelo is a good option.

HORSEBACK RIDING

One of the most typical tours of the region is
horseback riding amid the woods. At Cabalgatas del Tero, there are different routes, always with very meek horses - ideal for those
who have never ridden. In a ride of just over
an hour, it is possible to cross a stretch of
forest and even cross the Bonito River on
horse. A legitimate Patagonian experience.
EAT AND DRINK

Argentina is known as the land of wine, but

10 installments

160,30
R$ 1.603,00

R$

no interest

or

BARILOCHE
7 nigths at
Hotel Nahuel
Huapi, with
breakfast
and a walk at
Circuito Chico.
Departure in
10/19/2019
(from Viracopos)

in cash
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Hemispheric Planetarium, located between the TV Tower and Ulysses Guimarães Convention Center. The attractions
range from galaxy projections to lectures,
exhibitions and screenings of films about
the formation of the universe, and other
topics related to astronomy.
LIVING NATURE
One of the local’s favorite morning outings is to enjoy Sarah Kubitschek City
Park, opened in 1978 and located in the
heart of the federal capital, next to the TV
Tower and all along Asa Sul. During weekends there is always more people, who go
there to run, to skate, or to play with the
children. The most crowded place, amid
the 420 hectares of area, is Estacionamento 12. From here, if you decide to walk,
you can choose from a 10 km, a 6 km, or
a 4 km route. Some kiosks along the way
are there to give support to those who feel
thirsty and hot. The abundant trees welcome those who are tired and need to rest.

CONCRETE
BEAUTY

ARCHITECTURAL TOUR
In a single morning you can visit the central
area of Brasilia on foot, which gathers sev-
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by Luciana Barbo

eral of the architectural icons designed by
Oscar Niemeyer. From Plano Piloto bus station, towards the East, it is possible to observe, on the one side, the National Theater,
whose pyramidal structure on the outside
has a texture formed by several cubes in different sizes, as thought by another important name of the construction of the city: the
visual artist Athos Bulcão. On the other side
is the National Museum, in a dome format
and an access ramp that seems to float. Further on, the stained glass and pointed columns of the Cathedral precede the outlined
buildings in which the executive powers are
housed. The last and lowest of them is home
to the Ministry of Foreign Affairs, also
known as Itamaraty. It is worth going in to
observe various works of art and, on the top
floor, a garden designed by the landscaper
Roberto Burle Marx. At the center of the
Esplanade is the National Congress and
behind it is the Planalto Palace, the Federal Supreme Court, the flagpole, considered
one of the highest in the world, and the

Brazilian National
Congress

Three Powers Plaza. The monuments can be
visited at different times.
CULTURE AND ART
Banco do Brasil Cultural Center is another finding in Brasilia. A house of theatrical productions and important shows, the
space is modern and full of bossa. More
than going there to gain knowledge and
appreciate the beauty, people from Brasilia like to sit in the cafe for a quick snack,
or even on the lawns, to observe the JK
Bridge and children playing. Until August
11, the center houses the exposition Beleza
Sombria dos Monstros: 10 Anos de A Arte
de Tim Burton (The Dark Beauty of Monsters: 10 Years of The Art of Tim Burton),
with free admission. The show compiles
the story of the American director’s 40year career. Another attraction is the Iglu
de Trocas (Igloo of Exchanges), which runs
until December 15. The equipment has
been transformed into a cabinet in which
visitors can bring objects to be exchanged
for others that are already there.
TO LOOK AT THE STARS
A different idea of what to do is visit the
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C

ultural Heritage of Humanity
and home of modern architecture, with the largest collection
of works by Oscar Niemeyer out in the
open, Brasília has an artistic vocation since
its conception. Even though it is seen as the
center of politics, the city has life. Many of
its more than 3 million inhabitants innovate, see it as theirs the responsibility of
taking care of it and projecting it out in a
positive way, despite the prejudice of those
who do not know their Eixos and Asas
neighborhoods well. Brasilia has gastronomy, historical monuments, stunning buildings, a huge lake in which many people
practice water sports, and the sunset. Oh,
and what a sky, we don’t even know well
why it is painted so beautifully at certain
times of the year. Brasilia is magical. Only
those who have been there with open arms
know it. And, to prove it, we list here an
itinerary to take advantage of the best that
this city in the middle of Brazil can offer.
Enjoy and see you soon!

Yes, Brasilia is a true open-air
museum, with architectural works
and bold urbanism. But it also
surprises with trendy options to
eat and to have fun day and night.
Create your travel itinerary

THE MODEL QUADRA
In order to understand the configuration of the superquadras designed by
the urbanist Lúcio Costa and described
in dictionaries like the Houaiss and
Aurélio, it is worth visiting the 308 Sul,
considered to be the model quadra. More
than apartment buildings designed by
architects Sérgio Rocha and Marcelo
Campelo, the place houses a school, a
library, a plaza, gardens, a water mirror with orange carps, and right next to
it, the church of Our Lady of Fatima.
This small religious building, erected to
pay a promise of Mrs. Sarah Kubitschek,
has its outer walls lined with Athos Bulcão’s tiles, stamped with the Star of
Bethlehem and the dove that represents the
Holy Spirit. It is also the art of the hydraulic tiles that line the facade of the
kindergarten. In the store just below,
it is possible to get to know one of the
gastronomic icons of the city: Pizzeria
Don Bosco, founded in 1960, whose
slices made out of simple dough, with
tomato sauce and cheese, are sold per unit.
There are those who prefer, however, to eat
the double version, one on top of the other.
ATHOS BULCÃO FOUNDATION
If you fall in love with the artist’s tiles
scattered throughout Brasilia, you can

find them in the store of the foundation
that bears his name. What is more: the
space offers a number of products ranging from mugs to bedspreads, umbrellas,
jewelry, dishes, smartphone covers, stationery, and even chairs.
THIRD BRIDGE
Opened in 2002, the JK Bridge connects
the end of Lago Sul to the central area of
Brasília. The monument is a project of architects Alexandre Chan and Mário Vila
Verde, with 1.2 kilometers (0.75 miles)
and six lanes for vehicles, in both directions. Bikers and pedestrians have two
walkways available. So it is a busy outing
for those who like architecture and taking pictures in unusual places. The arches
were inspired by the movement of a stone
bouncing on the water and charms residents and visitors of the city, whether at
day or night, when they light the tip. Its
creators were honored in 2003 with the
Gustav Lindenthal Medal at the International Bridge Conference, held by the Society of Engineers of Pennsylvania (USA).
TO ENJOY AND EAT
The drought season, from May to September, is the best to enjoy the sunset in
Brasilia. The gradient of the sky goes from
orange to pink, sometimes to purple. To
enjoy it in style, the tip is to go to B Hotel’s rooftop. The design of the architect
Isay Weinfeld was right to explore this
natural aspect of the city, as well as a wall
of cobogós and a yellow pool. Enjoy this
moment to taste Bar 16’s drinks, like the
classics Gin-Tonic and Aperol Spritz.
Speaking of cocktails, another tip is the
Muv Gastrostore, a mix of store and bar,
with a young and modern mood. Among
the drinks, try Winecornio: sparkling
wine with a hint of lemon, decorated with
edible flowers and a dye that makes it
look like glitter. To eat, the top dish is a
shredded oxtail sandwich, watercress, and
purple onion served on a ciabatta bread
and pork croquettes served with jaboticaba mustard and smoked mayonnaise.
Fancy wine better? So you should be at
IVV Swinebar, where people enjoy their
drinks unassumingly, in informal surroundings. The name of the bar, created
by sommelier Eduardo Nobre and his
wife, Ariela, refers to the Latin expression In Vino Vivo (In wine, I live), with

the term that means pork, in English, the
leading figure of the menu. The highlight
is the board of dates filled with Gorgonzola cheese and wrapped in bacon, and for
canned meat, that comes to the table with
tamarind and pepper sauce.
The nightlife in Brasilia, by the way, is
getting better. Another example is Hidden. Created in 2017, it is an annual project of occupying abandoned spaces. After
cleaning and repairing, they gain new life
with mini rooms and a mouth-watering
cultural and gastronomic agenda. This
year, it is happening in an old Recreational Fishing place at City Park. Until the
end of September, every week, local musicians perform on a stage and chefs selected by a curator will be in the kitchen
cooking two unique recipes.
If you are really hungry, go to Authoral,
which has won the prize for city’s best
restaurant. Chef André Castro values the
precepts of slow-food and his food reflects
care for the ingredients - several of them
are produced there. Start with the plantain gnocchi with sausage sauce and Parmesan fonduta. Try yellow hake with purple sweet potato puree or tortellini stuffed
with Gorgonzola cream and green applesauce with truffle honey sauce.
Was the night enjoyable? Get ready to enjoy a tasty morning in Brasilia. Castália’s
homemade bakery is the right place for
a hearty breakfast or lunch. The menu is
made up of homemade breads and tempting delicacies and cakes. The scrambled
egg with Xylopia aromatica comes with a
slice of the house bread. The yogurt comes
to the table with a homemade granola and
the season’s fruit pulp. To drink, go for
traditional cappuccino or Castália, with
a dulce de leche and crispy baru edge.

10 installments

89,70
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ENTREVISTA

What are company’s current purposes?
Our reason for being is to promote well-being and being well, what we call “well-being well”. Well-being is the harmonious
relationship of individuals with themselves.
And “being well” is our relationship with
the other and with the world. We think
all the time if we are actually bringing up
products and services that promote the
harmonious relationship of the individual
with themselves, with the other, and with
the world. And we put this in several activities, whether in branded invitations, in activities with consultants, or in the Amazon
cause, for example.

BEAUTY, WELL-BEING
AND ROCK’N’ROLL

The fact that the company is one of the
pioneers in sustainability speech in Brazil
has to do with this reason of being?
We started effectively talking about this
in the year 2000 with the release of Natura Ekos, even though no one was talking
about it. Being a pioneer meant seeking the
best practices, regardless of whether this is
already a value or not for the consumer. In
the year 2000 we made a commitment to the
community, to a fair market, with the distribution of benefits - in the Amazon, as a priority. We have more than a belief, we have
a world view and a way of doing business.

Maria Paula Fonseca, Natura’s
global director, talks about the
brand’s 50 years, its pioneering
role in the cause of sustainability,
and its new actions, such as the
partnership with Rock in Rio
by Felipe Mortara | photos Marcus Steinmeyer

T

he assertive look, the objective
answers, and the statements
full of conviction show the affection that Maria Paula Fonseca has for
the company where she has been working
for almost 25 years. She is just like Natura
- and it is no exaggeration to say that her
path gets confused with that of the company, which revolutionized the Brazilian cosmetic market with avant-garde concepts. If
the brand turns 50 in 2019, the São Paulo
executive reaches the age of 47 working in
a company where she had the opportunity
to create many careers in one.
Graduated in Pharmacy and Biochemistry at the University of São Paulo (USP),
Maria Paula started in the area of product
development and innovation of the company. She has always loved science and what
comes from nature. But after four years
working in the laboratory, he asked for
a transfer to the marketing department.
From the test tubes to the image of the
brand, the executive has had a long path in
the cosmetics company, which accumulates
superlative numbers. Natura currently has
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approximately 6,600 employees and more
than 1.7 million consultants in Brazil and
Latin America. In 2018 it reached a net
revenue of R$ 8.4 billion, 71.3% of which in
Brazil and 28.7% in Latin America.
Natura’s recent acquisition of Avon consolidated the company as leader of the segment
in Brazil. Launched in 2017, Natura & Co.
is a global, multi-brand, and multi-channel
group that includes the Aesop and The Body
Shop brands. It operates in 73 countries and
has established itself as a partner in the lives
of thousands of women. “The intention is to
make them reach financial independence,
prosperity, and self-esteem improvement.
May they be empowered and be able to take
care of their own lives as they wish,” says
Maria Paula.
Pioneering in a variety of causes, such as
the environment and diversity, only inspires the company to move forward and
to reach out to young people and those who
care about the future. In September, in the
next edition of Rock in Rio, for example,
Natura appears not only as a sponsor but
as a partner in an unprecedented activity

called Nave. It is an artistic and technological experience developed within the
velodrome of the Olympic Park by curator
Marcelo Dantas. The event will lead participants to meditate on their place in the
world and their actions for the next generations. Check out the main excerpts from the
interview below.
What does it mean for Natura to complete
half a century of life?
It has been a year of internal thanks, especially to consultants. Our greatest work in
these 50 years was to have constituted this
living network of affection. A network of
relationships in which people interact and
exchange much more than business interests.
How has the brand evolved in these years?
The name Natura already had an eye not
only for natural products. It sought to understand that human beings are a part of
nature. What you do reverberates in the
other and in the world - and vice versa.
What happens to the brand today is the
consolidation of that belief.

How will the acquisition of Avon transform Natura’s activities?
What moved this acquisition was the expansion of this great network of which I spoke,
especially the feminine one. We want it to
be more global than Natura already is. We
want to further develop what lies behind the
direct sale activity that can bring empowerment to women. And the idea is to make
these women reach financial independence,
prosperity, a self-esteem improvement. May
they take care of their own lives as they wish.
Will Natura’s and Avon’s consultants coexist?
We have not discussed anything yet, but at
first the two brands will remain. Nowadays
a part of them already sells the two brands
and offers the products according to what
they think the customers need most. There
is already a certain merger of activities, but
there are independent channels. There are
countries were Avon is and Natura is not.
How does Natura intend to be a consultant’s partner in this process?

18

thousand
professionals work
at Natura &Co group

1,7

million
is the number of
consultants in Brazil
and Latin America

73

is the number
of countries where the brand
is, in 5 continents

5
million
consumers are registered
on their online platform

We seek not only to promote fair trade, but
to generate income. We seek to look at direct
sales as a model that brings positive social
impact. We just launched a credit card, for
example, because the consultants are afraid
of banks, but trust Natura. This is promoting an evolution, an access and thus a positive social impact.
How does the new institutional positioning of the brand - “The World Is More
Beautiful With You” - translate this moment of Natura?
We gathered around a table - officers, guests
and partners - and we wanted to thank
those who helped us get here to look forward
and say what our new commitment is for
the next 50 years. We reassure our commitment not to use animal testing, use safe ingredients, regenerate the forest, rather than
degrade it. It is a statement of who we are
and a way of showing what we do.
In September Natura will be one of the
main sponsors of Rock in Rio. How was
this decision made?

We call it partnership, despite having a
sponsorship issue. We were approached by
the Rock in Rio organization because they
have the slogan “For a better world” and
the Amazon Live project, which donates
new seedlings to the forest with each ticket sold. They intend to bring to this event
some reflections on current events, but always through entertainment, without it
being heavy. And us, with our positioning,
we also wanted to touch these issues in a
light manner.
Will this activity be?
We worked out an activity together. Nave
has an artistic creation by Marcelo Dantas (curator of technological museums
such as the Portuguese Language Museum
and Catavento Cultural, in São Paulo).
We thought of an attraction that would
bring a new topic to the event. Through an
immersive technological artistic experience inside the Velodrome of the Olympic
Park, you will reflect about your place in
the world, what you want going forward
and the power to do it together. We are
proposing a break, a moment, a re-synchronization with your time and the time
of nature.
What is Natura’s connection to music?
For 14 years we have had the Natura Musical program, sponsoring musicians who are
emerging. We have the Casa Natura Musical, a concert hall in São Paulo, that promotes these artists.
How can companies help to build a trade
and advertising universe different from
what exists so far?
A year and a half ago Avon made a very
beautiful documentary about women. Natura immediately reposted in their social
medias. People asked internally what had
happened and even Avon was embarrassed
and did not know what to do. I said that we
are a beauty company and that we should
agree with them. The fact is that this reposting was good advertisement for both companies. Now we have a situation with a post
from a collection called Amor, that features
girls kissing, and immediately Quem Disse,
Berenice?, by Boticário, reposted it. This
brand recognition by talking about important things is a cool new move. And over time
people understand what is opportunistic
and what is real, what is true.
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RAIO X

FLATIRON
BUILDING
SAIBA MAIS SOBRE O PRÉDIO
QUE SE TORNOU UM DOS PRINCIPAIS
SÍMBOLOS DE NOVA YORK E
DA ARQUITETURA MUNDIAL
por Bruno Segadilha

Inaugurado em 1902, foi um projeto
do arquiteto Daniel Burnham.
Muitos atribuem seu nome ao fato de o
prédio parecer um ferro de passar roupas,
mas a esquina onde ele foi erguido já era
conhecida assim.
Sua geometria ousada causou estranheza
na época. Alguns nova-iorquinos apostavam
na data em que o edifício desabaria. O
segredo de sua estabilidade era a estrutura
de ferro sobre a qual foi construído.
O Flatiron tem 22 andares e 93 m de altura.
Seu formato triangular acompanha o
cruzamento da Quinta Avenida com
a Broadway e sua ponta forma um
ângulo de 25 graus.
A fachada tem influências dos
Renascimentos francês e italiano, com
detalhes como gárgulas nos parapeitos dos
andares mais altos.
Hoje o prédio abriga a editora de livros
MacMillan Publishing. A expectativa é de
que a empresa permaneça ali até 2020,
quando dará lugar a um hotel de luxo.
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Curiosamente, o projeto original não previa
banheiros para mulheres. A solução?
Os andares pares ficaram com os banheiros
masculinos e os ímpares, os femininos.
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