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O CHARME DE ARACAJU,
A PEQUENA JOIA DE SERGIPE

SURPREENDA-SE COM A GASTRONOMIA E A UM DRINQUE NAS ALTURAS: OITO
NATUREZA AMAZÔNICA DA CAPITAL PARAENSE ROOFTOPS QUE VALEM A VISITA
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CARTA DO PRESIDENTE

A AZUL NA PONTE AÉREA
São 16 voos por dia em cada sentido, levando
aos paulistanos e cariocas muita conveniência,
com decolagens a cada 50 minutos

Por que essa rota é tão importante? Porque mais concorrência para o principal mercado aéreo do País acaba
beneficiando você, Cliente. Congonhas é o único aeroporto no Brasil que está fechado para novos competidores
e nós, junto com o seu apoio, estamos lutando para mudar
isso. Entrar na ponte aérea é apenas o começo. Assim
como temos em todo o Brasil, esperamos poder trazer
muito mais serviço a Congonhas nos próximos anos.
Quero agradecer aos nossos mais de 12 mil Tripulantes
– como chamamos todos os colaboradores da Azul – o
empenho e a dedicação com que cuidam de nossa empresa e
de nossos Clientes. Sem eles a Azul não teria chegado até aqui
para comemorar um marco tão importante em sua história.
Obrigado também a você, Cliente Azul, pela confiança
e preferência de voar conosco. Desejo 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

O

lá, seja bem-vindo!
É com imensa satisfação que, depois de
mais de dez anos desde a nossa fundação,
finalmente conseguimos entrar no maior
mercado doméstico do País: a ponte aérea
entre São Paulo e Rio de Janeiro!
E chegamos com força total. São 16
voos por dia em cada sentido, ligando os
aeroportos de Congonhas (SP) e Santos
Dumont (RJ), levando aos paulistanos e cariocas muita
conveniência, com decolagens a cada 50 minutos, e uma
nova opção de companhia aérea para voar entre as duas
principais capitais do País.
Quem voa conosco sabe que pode aproveitar todo o
conforto de nossas modernas aeronaves, equipadas com
TV SKY ao vivo em telas individuais, com mais de 40
canais gratuitos, serviço de bordo com bebidas e snacks
gratuitos e o atendimento sem igual que levou a nossa
empresa a figurar entre as dez melhores companhias
aéreas do mundo!
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UM MÊS
CHEIO DE
NOVIDADES
Este é um mês muito especial para nossa revista. Afinal, a Azul chega com força a uma das
principais rotas aéreas do Brasil, a ponte Rio
de Janeiro-São Paulo, ligando os aeroportos
de Congonhas, na capital paulista, e o Santos
Dumont, na Cidade Maravilhosa. Para comemorar, montamos um pequeno guia para você
aproveitar o melhor das duas cidades, seja qual for o seu estilo.
Fomos até Belém do Pará para mostrar as principais atrações, a
natureza amazônica e a gastronomia surpreendente da cidade. O
Nordeste também ganhou uma atenção especial, com reportagens
sobre as belezas de Aracaju e dicas para aproveitar a pequena
Santo André, no litoral da Bahia
No caderno Estilo de Vida, confira o Vogal Luxury Beach Hotel
& Spa, primeiro hotel de grande luxo aberto em Natal, no Rio
Grande do Norte. Nosso diretor de redação viajou até Manaus
para conhecer o Banzeiro, restaurante mais premiado da capital
amazonense, que este mês ganha uma filial em São Paulo.
Na seção Executiva, o entrevistado é Fernando de Castro Marques,
presidente da União Química, que fala sobre a expansão internacional da empresa e o mercado farmacêutico no País. No Made in
Brazil, contamos a trajetória de sucesso do Rock in Rio, maior festival de música do mundo, que chega a mais uma edição neste mês.
A edição traz ainda uma entrevista com o jornalista e apresentador Pedro Andrade, que acaba de atualizar seu O Melhor Guia
de Nova York, e um ensaio fotográfico no Japão, cuja capital
será sede dos Jogos Olímpicos de 2020.
Desejo uma ótima leitura!
Rogério G. Sfoggia
PUBLISHER

Estação das Docas, em Belém

1
2

3

COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Anna Carolina Negri / Estrela do Norte p.34

A fotógrafa paulistana conta que não resiste aos quitutes e pratos
da culinária paraense e, sempre que vai a Belém, acaba engordando.
“Essa é, sem dúvidas, uma cidade para os amantes da gastronomia!
Lá provei frutas e pratos que não se encontram em nenhum outro
lugar! Voltei com três quilos a mais.”
Onde encontrá-la: acnegri.com.br

2. Daniel Aratangy / Pequena Notável p.46

Daniel Aratangy nasceu em Boston, nos Estados Unidos, cresceu em
São Paulo e já morou em Nova York e em Caraíva, na Bahia. No Brasil,
visitou quase todas as regiões e, entre as poucas que faltavam estava
o pequeno estado de Sergipe, para onde viajou para registrar as
imagens da reportagem em Aracaju. “Adorei conhecer esse lugar de
belas paisagens.”
Onde encontrá-lo: danielaratangy.com.br

3. Solange Azevedo / Feeling para Empreender p.98

A repórter, que assina a entrevista com Fernando de Castro Marques,
presidente da União Química, afirma que conhecer mais detalhes de
um setor que parece imune a crises econômicas foi um privilégio. “A
indústria farmacêutica mexe com as expectativas da população porque
a saúde está entre as principais preocupações de qualquer pessoa.”
Onde encontrá-la: solangeazevedo0206@gmail.com
FOTO D E C A PA
Anna Carolina Negri
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OUTROS COLABORADORES

FOTOS Ariel Martini, Julia Rodrigues TEXTO Marina Azaredo, Tiago Dupim

Fotos: Anna Carolina Negri e Arquivo Pessoal

BASTIDORES

LO U N G E

34
DOIS DESTINOS,
DOIS ESTILOS
Foto: Getty Images

Um roteiro com
programas para diferentes gostos em São
Paulo e Rio de Janeiro
(foto)
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A Azul comemora sua entrada
na ponte aérea Rio-São Paulo,
com 32 frequências diárias

Uma agenda com exposições,
filmes, peças e outros eventos
culturais em setembro
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suas viagens
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Pão de Açúcar,
no Rio de Janeiro

CONGONHAS

SANTOS DUMONT

Farol Santander,
em São Paulo

AZUL CHEGA À PONTE AÉREA RIO-SÃO PAULO

Azul, que tanto ressaltamos, aos Clientes da capital paulista e
todos os que voam na ponte aérea”, diz Rodgerson.
O presidente da Azul afirma que a empresa chega à ponte
aérea para ficar, após uma luta de dez anos para operar essa
rota. “Posso dizer que estamos muito felizes por vencer essa
batalha. Esse é um novo capítulo na história recente da Azul
e mais um importante episódio da história da ponte aérea.”

E

ram 7h30 da manhã do dia 29 de agosto quando dois
jatos brasileiros Embraer decolaram interligando os
aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos
Dumont, no Rio de Janeiro. O voo marcou uma nova
era na história da Azul, que revolucionou o jeito de voar
no Brasil: a companhia ingressava na histórica ponte aérea
Rio-São Paulo.
Por conta de uma reforma na pista principal do aeroporto
Santos Dumont, cujo término está previsto para 21 de
setembro, a companhia está operando na pista auxiliar do
terminal com jatos brasileiros da Embraer. Durante esse
período, a Azul será a única empresa a voar para o aeroporto
fluminense.
Ao todo, são 16 partidas diárias de cada aeroporto, totalizando 32 voos. Um voo a cada 50 minutos, que garantirá
aos usuários uma nova opção nesta que é a quarta rota
doméstica mais movimentada do mundo e a sétima em
número de passageiros transportados.
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Além dos 15 slots que eram da Avianca, a Azul remanejou
outras posições que já havia em Congonhas para concentrar
esforços na ponte aérea. “A chegada da Azul, que é uma
companhia inovadora por definição, é muito bem-vinda.
A empresa ficar de fora da ponte aérea, mesmo atendendo
tantos destinos, era algo inexplicável. Uma pena que não
tenha conseguido mais slots”, opina Shailon Ian, engenheiro
aeronáutico e presidente da Vinci Aeronáutica, empresa de
consultoria no setor.
Com a chegada da Azul à ponte aérea, está destituído o
duopólio formado por Gol e Latam após a saída da Avianca
da rota mais lucrativa do Brasil. “Temos o melhor time
do mundo e produtos e serviços que são reconhecidos e
premiados por instituições sérias e relevantes na aviação”,
comemora John Rodgerson, presidente da Azul.
A receita para atingir o sucesso já está traçada: unir o produto
bom a um serviço diferenciado e à melhor equipe. “Estamos
extremamente entusiasmados por poder oferecer a Experiência

Fotos: Alexandre Avilla e Unsplash

Os Clientes da companhia agora podem desfrutar da Experiência Azul em 32 voos
diários, ligando os aeroportos de Santos Dumont e Congonhas por Tiago Dupim

DO BRASIL PARA O MUNDO
A ponte aérea Rio-SP foi constituída em julho de 1959
pelas empresas Varig, Cruzeiro do Sul e VASP, que se
reuniram e decidiram criar juntas algo novo. A ideia era
unir forças e operar em conjunto as decolagens. Com isso,
surgiu o bilhete único, que permitia ao passageiro comprar
a passagem e viajar em qualquer um dos aviões das três
empresas. A receita em caixa era distribuída entre elas, de
acordo com a participação efetiva de cada uma na malha.
Estava criada a ponte aérea, com voos a cada 30 minutos
entre o Rio de Janeiro, então capital federal e centro político-cultural do País, e São Paulo, maior cidade brasileira
e que passava por um pujante desenvolvimento industrial.
O termo “ponte aérea” foi criado para denominar o acordo
entre as empresas. Tecnicamente, ela não existe mais, pois,
atualmente, cada companhia opera por si só. No entanto, na
prática, a expressão designa a rota Rio-São Paulo.

Quando lançado, o conceito foi um sucesso, a ponto
de inspirar outras rotas do gênero, como as pontes Nova
York-Washington e Nova York-Boston. As primeiras aeronaves utilizadas na ponte aérea foram os Convair 240, da
Varig; os Convair 240, 340 e 440, da Cruzeiro; e os Saab
Scandia, da Vasp.
Nas décadas de 70 e 80, o único tipo de avião a voar no
trecho era o Electra, da Varig, cujo auge foi até anos 1990,
quando eram operados diariamente 44 voos em cada sentido,
Congonhas e Santos Dumont. Atualmente, são mais de
26,5 mil passageiros transportados diariamente na ponte
aérea, sem falar daqueles com destino a outras localidades.
HOMENAGEM MERECIDA
Em parceria com o jornal Folha de S. Paulo, a Infraero
inaugurou a exposição 60 Anos da Ponte Aérea, no aeroporto
de Congonhas. Ao todo, eram 18 telas com fotos, curiosidades e dados da aviação civil. As imagens ficaram expostas até
18 de agosto. De lá partiram para o Santos Dumont, onde
estarão até o final de outubro. “Ações desse tipo são muito
válidas. O Brasil valoriza pouco a sua história”, ressalta Ian.
Administrados pela Infraero desde a década de 80, os
aeroportos de Congonhas e Santos Dumont movimentaram
juntos mais de 2,1 milhões de pessoas entre os terminais
apenas no primeiro semestre deste ano.
AZUL
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TARIFAS CONGELADAS

tamente fazer um menu para uma
companhia aérea, nos anos 1990!
É um prazer voltar a fazer isso em
uma companhia como a Azul!

Os Clientes da Azul contam, agora, com uma ferramenta que vai ajudar
na hora de comprar passagens e de programar viagens. Trata-se da
Tarifa Congelada Azul, que garante o preço encontrado por até 48 horas
e está disponível no site da empresa e no aplicativo da Azul. Para conseguir garantir essa flexibilidade de data de compra da passagem, o Cliente
paga R$ 30 por pessoa, para viagens domésticas, e R$ 75 por pessoa,
nos voos internacionais. A Tarifa Congelada é válida para voos domésticos com até sete dias de antecedência da data da viagem e 30 dias de
antecedência, no caso de voos internacionais. O serviço é cobrado por
Cliente. “Quem viaja de avião sabe que os valores das passagens aéreas
são muito dinâmicos e costumam variar constantemente. Esse serviço
assegura o valor das tarifas encontradas por um preço bastante acessível”, diz Henrique Barone Mathias, gerente de Serviços da Azul.

Você já tem ideia do tipo de prato que pretende criar?
Já. Viajo muito, sei o que acho que
funciona melhor, como carnes braseadas e pratos mais molhados. Pretendo ir nessa linha: leve, porém
muito gostoso, reconfortante.
Quais são os desafios de criar
receitas para serem servidas em
uma aeronave?
São diversos detalhes. Desde a escolha dos ingredientes até a escolha
de cortes apropriados para serem
aquecidos no forno do avião, que é
superpotente.

O chef Felipe
Bronze

Batemos um papo com o chef Felipe Bronze,
que está criando um menu especial para voos
internacionais da Azul por Junior Ferraro

O

chef carioca Felipe Bronze, dos premiados restaurantes Oro (Rio) e Pipo (São Paulo), fala sobre suas criações do menu especial, que ele está elaborando para
ser servido a bordo entre os meses de dezembro e fevereiro. A novidade estará disponível nas classes Business
e Economy dos voos da Azul partindo de Viracopos para
Lisboa e Porto, em Portugal, Orlando e Fort Lauderdale,
nos Estados Unidos.
Como surgiu essa parceria com a Azul?
Fui procurado pela Azul e confesso que não poderia estar
mais feliz. Pouca gente sabe disso, mas meu avô (e, depois
dele, meu pai) trabalhou com serviço de bordo. Era o negócio da minha família. Meu primeiro trabalho profissional
- quando ganhei algum dinheiro para cozinhar - foi jus-
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Acesse o nosso
site e embarque
nessa moda.
.com.br

Há muitas regras e limitações?
Nada que comprometa preparar
pratos deliciosos. Para um chef,
criar dentro de alguns parâmetros
pode ser muito divertido! É assim
que estou encarando.

Como foi a repercussão de seu restaurante Oro ter ganhado a segunda estrela do Guia Michelin?
Para todo o time que trabalha no Oro foi uma vitória deliciosa, pois atesta a excelência que buscamos e, ao mesmo
tempo, premia uma maneira bem nossa de pensar em gastronomia.
A que atribui o sucesso do seu restaurante Pipo, em
São Paulo?
Uma mistura de fatores: comida deliciosa, baseada no que
faço no meu programa Perto do Fogo, com pitadas do restaurante Oro. Também temos um conceito único, um projeto lindíssimo... Há a curiosidade natural do paulistano por
conta do Oro e o marketing espontâneo que a TV traz. Um
pouco de tudo.
Tem alguma novidade ou projeto para 2020?
Vamos começar com o pé direito, mostrando que comida
de avião pode e deve ser deliciosa, com esse menu especial da Azul! Faremos também um novo restaurante em São
Paulo, bem no conceito do Oro, mas cheio de surpresas!
Tem a segunda temporada do Top Chef, novidades no Perto
do Fogo... vai ser um ano quente!

Porto, em
Portugal: um
dos destinos
internacionais
da Azul

Fotos: Tomas Rangel, Gui Gomes e Divulgação Azul

CARDÁPIO ESTRELADO

Paixão por voar.

VOCÊ
SABIA QUE

130

É O NÚMERO AERONAVES
QUE FAZEM PARTE DA FROTA
OPERACIONAL DA AZUL

AZUL
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VARIEDADES

GIM-TÔNICA
NA CAIXA

VINH O
DO MÊS

Depois dos clubes de assinatura de
vinhos e cervejas, chegou a vez do
gim ser o protagonista desse modelo
de negócio. A The Gin Flavors acaba
de criar o The Alchemist Club, serviço
que entrega mensalmente um box
com uma garrafa do destilado, seis
tônicas e um botânico – como zimbro,
pimenta-rosa ou anis estrelado. O
sócio ainda recebe uma revista, com
dicas de mixologia, gastronomia e
viagens. Há três categorias de assinatura, de R$ 169,90 a R$ 369,90, com
gins nacionais, como Amázzoni e tônica Prata; clássicos, como Plymouth
e tônica Riverside; e superpremiums,
como Monkey47 e tônica Fever Tree.
O frete para a região Sudeste está
incluso e as entregas são feitas pela
Azul Cargo Express.

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
FOYE CABERNET SAUVIGNON 2016
Produtor: J Bouchon
Região: Valle del Maipo, Chile
Preço: R$ 55

Foye é a árvore sagrada dos mapuches, tribo
indígena do Sul do Chile. Sua flor simboliza
as mulheres e o poder de gerar a vida.
Assim, este é um vinho de cor vermelha rubi
brilhante, cheia de vida. Ao nariz, os aromas
são muito intensos, com predominância
de notas de pequenas frutas do bosque.
Ao paladar, é suculento, robusto, de médio
corpo, com taninos maduros e delicados.
É um excelente companheiro para carnes
vermelhas grelhadas, massas com molhos de
tomate e até um belo hambúrguer.
Ξ bonovino.com.br

Ξ theginflavors.com.br

VIAGENS DE PAPEL
As férias são uma excelente oportunidade de relaxar, desligar do mundo e – por
que não? – botar a leitura em dia. A jornalista e escritora Valéria Martins, da agência literária Oasys Cultural, fala dos livros sobre viagens – e dos livros para viajar.

MOBILIDADE MÁXIMA

As ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro ganharam mais verde. Não se trata, porém, de árvores, mas de patinetes elétricos. A norte-americana Lime, empresa especializada em micromobilidade, começou a disponibilizar seus equipamentos nas duas
maiores capitais do Brasil. A Lime já opera em mais de 100 cidades e 25 países – são
mais de 65 milhões de corridas no mundo. Segundo a companhia, os novos patinetes
verdinhos possuem tecnologia e hardware exclusivos, com bateria de longa duração,
farol e luz de freio. O sistema é conectado ao Google Maps, gerando informações sobre valores e tempo de percurso. A empresa também firmou uma parceria com o GPA
para disponibilizar espaços de estacionamento de patinetes elétricos em algumas
lojas do Pão de Açúcar, do Extra e do Minuto Pão de Açúcar. Ξ li.me/pt

O que você chama de “livros para viajar”?
Não se trata de guias de viagem. São livros que você elege para levar
na mala ou na bolsa, não importa a história que eles contem. Nas
férias, supõe-se que você terá alguns momentos tranquilos para finalmente ler aquela obra que alguém indicou, sem ninguém ligando
para você, sem pensar nas contas e sem enfiar a cara no celular.

Quais são as características de um bom livro de viagem?
São as mesmas características de um bom livro de qualquer gênero!
A obra tem de criar empatia com o leitor, ser bem escrita, ter uma
história bem contada. Vale também pesquisar em veículos que falam
de livros, como a revista 541, o jornal Rascunho e o blog Mundo de K.
Quais títulos você indicaria para uma viagem?
Isso depende muito de cada um. Mas eu indicaria três livros que me
tocaram muito: Sob o Sol da Toscana, de Frances Mayes; A Casa do
Califa – Um Ano em Casablanca, de Tahir Shah; e Fui, de Nilza Rezende.
Ξ Instagram: @oasyscultural
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Fotos: Guilherme Alves; J. Egberto e Divulgação,

E o que são livros sobre viagem?
São os que descrevem situações de deslocamentos e tudo o que vem
junto com isso. Quando se viaja para algum lugar, a gente se expõe a
outras culturas, aos desconhecidos, a situações que fogem do nosso
controle. Gosto de livros que contam histórias desses deslocamentos
e seus contrapontos culturais. Eles podem ser inspiradores.

A VIDA EM COR-DE-ROSA

Atenção, chocólatras! Entre 13 e 22 de setembro, vai acontecer
a Callebaut Chocolate Week, em São Paulo, Belo Horizonte
e Curitiba. O roteiro inclui mais de 100 estabelecimentos nas
três capitais, que servirão sobremesas de até R$ 25 – todas
as receitas destacam o novo chocolate Ruby, combinado com
ingredientes regionais. Além das atrações gastronômicas, o
festival oferece uma grade de aulas em que chefs participantes
ensinam receitas com chocolate. As inscrições das aulas
têm uma taxa de R$ 50, que será revertida para a ONG
Gastromotiva. Confira a lista completa no site do evento.

Euphorie, do Bazar
Doce, em Curitiba:
musse de Ruby com
coulis de romã e
framboesa

Ξ callebautchocolateweek.com.br

AZUL
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AZUL NO SAMBA

PLATINADA
E PODEROSA

MÚSICA No dia 28, a capital pernambucana recebe o Samba Recife
2019, o maior evento do gênero no Brasil. Serão 12 horas de apresentações em quatro palcos do Centro de Convenções, reunindo 14 grandes
nomes do samba, como Thiaguinho, Xande de Pilares, Ferrugem e Fundo
de Quintal. A Azul fechou uma parceria com o festival e realizará o Voo
do Samba, que partirá do Rio de Janeiro, levando artistas e convidados
especiais do evento, bem como empresários e jornalistas.

CINEMA A história de uma das principais
estrelas da televisão brasileira virou
filme. Em Hebe – A Estrela do Brasil, o
diretor Maurício Farias volta à década
de 80 para mostrar o momento em que
Hebe Camargo – interpretada com
maestria por Andrea Beltrão – decide
se posicionar abertamente contra a
censura, a corrupção e a homofobia,
mesmo colocando sua carreira em
risco. Ao mesmo tempo, o filme retrata
a intimidade da apresentadora, os
momentos difíceis do casamento com
o empresário Lélio Ravagnani e sua
afinidade com o filho Marcelo.

Ξ ticketfolia.com.br

CLÁSSICOS DO ROCK
MÚSICA Dois anos depois de sua última

visita ao Brasil, Bon Jovi está de volta.
Antes de participar de um grande festival
de rock, a banda norte-americana faz três
apresentações da turnê This House Is Not
For Sale no País. No palco, os músicos
apresentam sucessos como It’s My Life e
Livin’ on a Prayer. O primeiro show será
no dia 22, no Estádio Arruda, em Recife.
Depois, o grupo vai ao Allianz Parque,
em São Paulo, no dia 25, e segue para
Curitiba, onde se apresenta no dia 27, na
Pedreira Paulo Leminski.

Ξ ESTREIA DIA 26

Andrea Beltrão,
Marco
Riccaverio
Modis
(à.quunt
esq.) eestrum
Caio
Horowicz
ad qui sectur

Ferrugem, uma das atrações
do Samba Recife 2019

Ξ eventim.com.br/bonjovi

CINEMA
AO AR LIVRE
CINEMA Clássicos do

com Andrea Beltrão

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DE
CONSTRUIR A HEBE NA TELA?
Vi muita coisa na internet. Recebi uma pesquisa extensa feita pela roteirista, Carolina
Kotscho, com links, vídeos e coisas raras.
Existem teses sobre a Hebe. Ela existiu de
uma maneira marcante. Era uma mulher
solar, uma apresentadora potente. Fiz aulas
de prosódia, de postura e de canto, pois a
Hebe amava cantar. Uma hora começou a
surgir uma mistura do que eu imaginava e
do que eu tinha visto. Uma terceira pessoa.
COMO ESCAPAR DA ARMADILHA DE IMITAR
ALGUÉM TÃO CONHECIDO?
Foi um caminho escolhido pelo diretor e pela
roteirista quando me convidaram. A prepara-
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ção levou quase dois anos. Passei pelo período de imitação, reproduzindo em casa o jeito
de falar, os gestos. Era preciso passar por
essa fase para chegar lá. O que era forte acabou ficando. Construímos uma homenagem,
uma representação sincera e muito livre.
COMO FOI USAR MUITOS DOS VESTIDOS E
SAPATOS ORIGINAIS DA APRESENTADORA?
A maioria dos sapatos era da Hebe. Eram
caríssimos! Eu digo que só os sapatos dela
custavam quase o orçamento do filme. Mas
70% do figurino são uma criação original do
Antonio Medeiros, muitas vezes uma peça
atual que parecia algo da própria apresentadora. A ideia era mostrar nossa visão da
Hebe, porém com um vento de novidade.

MUITAS DAS FALAS DA PERSONAGEM PODERIAM SER DITAS HOJE?
Hebe falou muito, sempre foi uma mulher da
palavra, do diálogo. Podíamos concordar ou
não com ela, mas ela foi uma lutadora pela
liberdade de expressão. Lutava pela causa
LGBT, pelas mães solteiras, pelos aposentados, pelos excluídos. Infelizmente caminhamos muito para trás nesse sentido, com pouca conversa, pouco diálogo.
QUAL CENA MAIS LHE EMOCIONOU?
Uma cena em que ela está dirigindo seu carro
sozinha, indo para casa, depois do trabalho.
Ela fala com fãs, o carro some na rua, vai pela
cidade. Achei lindo esse sentimento da Hebe,
dirigindo seu carro, sua casa, sua vida.

Fotos: Divulgação e Fábio Rocha/Globo

ENTREVISTA

cinema, shows, um
espaço gastronômico
e uma enorme tela de
325 m². Essas são as
atrações da edição deste
ano do Shell Open Air.
Entre os dias 11 e 29 de
setembro, o Jockey Club de São
Paulo abrigará o maior cinema ao
ar livre do mundo, exibindo filmes como Dor
e Glória, de Pedro Almodóvar, Rocketman,
cinebiografia de Elton John dirigida por Dexter
Fletcher, e E.T.: O Extraterrestre, clássico
de Steven Spielberg. O público poderá assistir
também a apresentações de bandas como Los
Sebosos Postiços, tocando Bob Marley & The
Wailers, e Academia da Berlinda
Ξ openairbrasil.com.br

Cena de Rocketman; no detalhe, E.T.: O Extraterrestre

AZUL
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Júlia Lemmertz,
na peça Simples
Assim. Abaixo,
com Pedroca
Monteiro e
Georgiana Góes
(à. esq.)

80 ANOS DO HERÓI
EXPOSIÇÃO Um dos principais
super-heróis, Batman completa
80 anos. O Memorial da América
Latina recebe, de 5 de setembro a 15
de dezembro, a mostra Batman 80
– A Exposição. O evento reúne um
grande acervo de quadrinhos, itens
e textos explicativos, que contam a
evolução de um dos personagens mais
famosos do mundo. Outro destaque
é o trabalho de cenografia, que
recria cenários como a Batcaverna,
o apartamento da Mulher-Gato, o
Asilo Arkham, e o covil do Coringa.
Ξ batman80expo.com.br

CHARMOSO
CROONER

LOUCURA MODERNA
TEATRO Sucesso no Rio de Janeiro, a peça Simples Assim chega
a São Paulo, no Teatro Frei Caneca, a partir do dia 6. No palco,
Júlia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro interpretam
personagens como um casal que apenas interage pelo celular e uma mulher que
contrata uma dublê de si mesma. Tipos reais e distópicos criados pela autora Martha
Medeiros para discutir a comunicação no mundo atual.
Ξ teatrofreicaneca.com.br

com Júlia Lemmertz

VOCÊ ACHA QUE AS RELAÇÕES NO MUNDO
ATUAL ESTÃO ESTILHAÇADAS?
Não. Sempre vai ter lugar para relações
mais profundas. O que acontece é que os
espaços para as relações estão mudando.
As pessoas, hoje, também se relacionam
virtualmente e acho que isso muda tudo.
HOJE FALTA ESPAÇO PARA A SIMPLICIDADE?
A simplicidade é algo subjetivo e difícil de
atingir. O que é simples para mim pode não
ser para o outro. Antes a gente tem que entender o que nos faz bem, o que nos conecta com a realidade.
VOCÊ É UMA PESSOA CONECTADA?
Tenho Facebook, porém quase não entro

mais. Uso meu Instagram para trabalho. Tenho WhatsApp, mas estou querendo voltar
a ligar para os amigos sem antes mandar
uma mensagem perguntando se posso…
Parece que estamos voltando para a era
dos telégrafos.
VOCÊ SOFRE COM A FALTA DE PRIVACIDADE
DAS REDES SOCIAIS?
Elas são uma ferramenta incrível de comunicação e espaços bastante democráticos.
Você tem acesso a uma tonelada de informação, mas também pode ver a vida dos outros.
A questão é não se perder em um monte de
informação inútil, em manifestações covardes e cruéis. Por isso eu estou me distanciando. Viver a vida real é mais urgente.

MÚSICA Astro da música

internacional, Michael
Bublé leva a Lisboa a turnê
An Evening With Michael
Bublé nos dias 30 de
setembro e 1° de outubro,
no Altice Arena. No palco,
o cantor canadense
apresenta músicas de seu
novo álbum, Love, além de
sucessos de sua carreira
como Haven’t Met You Yet,
Everything e Home.
Ξ arena.altice.pt
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Fotos: Divulgação

ENTREVISTA

Localização

INSTAZUL

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Economia no custo de transporte

Alter do Chão | Brasil por Rosaline Cristina

Bom Jardim da Serra | Brasil por Fábio Akio Nishijuka

QUANTO MELHOR A LOCALIZAÇÃO
E MAIOR ECONOMIA NO CUSTO DE TRANSPORTE,

MAIS EFICIÊNCIA LOGÍSTICA PARA SUA EMPRESA

Fotos: Arquivo Pessoal

A GLP é líder global em instalações logísticas modernas com presença
em nove países. Investe constantemente em infraestrutura, tecnologia e
conhecimento para oferecer eficiência logística e potencializar os negócios
de clientes dos mais diversos segmentos. São 73 milhões de m² globalmente,
gerando valor para as empresas mais dinâmicas do mundo.

Montevidéu | Uruguai por Jorge Finatto

AZUL

435.700m² de área total

GLP DUQUE DE CAXIAS (RJ)
373.200m² de área total

GLP CAJAMAR II (SP)

FAÇA AS CONTAS. ALUGUE UM GALPÃO GLP.

150.100m² de área total

Bonito | Brasil por Sueli Nicacio

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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GLP GUARULHOS (SP)

E. locacao@GLProp.com
S. www.GLProp.com.br

GLP IMIGRANTES (SP)
150.000m² de área total

T. (11) 3500 3700 - (21) 3570 8180

GLP Campinas (SP) – 182.300 m²
GLP Louveira I (SP) – 137.800 m²
Consulte disponibilidade

GLP Gravataí (RS) – 106.100 m²
GLP Jundiaí III (SP) – 93.000 m²

GLP Pavuna (RJ) – 82.400 m²
GLP Jundiaí I (SP) – 53.600 m²

GLP Itapevi I (SP) – 35.000 m²
GLP Hortolândia IV (SP) – 30.200 m²

GLP Louveira IV (SP) – 18.700 m²
GLP Jandira II (SP) – 18.600 m²

DOIS DESTINOS, DOIS ESTILOS

CONEXÃO RIO-SÃO PAULO

As duas maiores capitais do País ficaram mais próximas com a entrada da Azul
na ponte aérea. Confira o que cada cidade oferece de melhor e divirta-se
por Junior Ferraro

HYPE PAULISTANO

Fotos: Unsplash e Alexandre Avilla

LEVEZA CARIOCA

Manhã no Rio de Janeiro pede uma boa praia!
Desde as mais agitadas, na Zona Sul, até as escondidinhas, como a de Grumari. Quer um passeio mais
clássico? Aproveite a luz da manhã para subir no Pão
de Açúcar de bondinho e apreciar a vista lá de cima.
No almoço, vale conhecer o lado mais verde da
cidade. O restaurante Puro, ao lado do Jardim Botânico, tem drinques refrescantes e receitas incríveis,
como o polvo crocante com batatas ao murro e barriga de porco defumada. Depois dê uma volta no Parque Lage, aos pés do Corcovado.

Aproveite a tarde para passear em Santa Teresa.
Além de bares e restaurantes charmosos, o bairro
abriga o Parque das Ruínas, um centro cultural
numa antiga casa aristocrática, com uma vista de
360O da Cidade Maravilhosa. Ah, vá de bondinho!
A noite carioca também guarda seus encantos.
Como o rooftop do hotel Yoo2, em Botafogo, onde
você pode apreciar drinques assinados pelo mixologista Roger Bastos, embalados pelo som de um DJ,
com a visão deslumbrante do Pão de Açúcar e da
Baía de Guanabara.
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Comece o dia no Centro, que reúne prédios históricos, como o Theatro Municipal e o edifício Martinelli,
e modernistas, como o Copan. Depois vá ao 26º andar
do Farol Santander, no antigo prédio do Banespa,
para tomar um café e contemplar a linda vista.
RIO DE JANEIRO
2 noites no
55/Rio Copacabana
Hotel, com café da
manhã e translado.
Saída em
13/9/2019
(de Congonhas)

67,70
R$ 67700
R$

10x de

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Quem disse que não há verde em São Paulo? O
Parque Ibirapuera prova o contrário. No almoço, vale
subir no topo do MAC, onde fica o restaurante Vista.
Além da ótima comida brasileira, o local possui um
imenso terraço para apreciar o parque lá embaixo.

Dizem que shopping é a praia do paulistano – e a
cidade realmente tem uma boa oferta deles. A dica,
porém, é caminhar pela badalada Rua Oscar Freire,
nos Jardins, que reúne lojas de marcas diversas, cafés
charmosos e bons restaurantes.
A vida noturna em São Paulo é uma das mais vibrantes do planeta. A grande novidade é o Blue Note,
filial do icônico clube de jazz de Nova York. Este mês,
haverá shows do guitarrista norte-americano Scott
Henderson e do Arnaldo Antunes Trio, entre outras
atrações. Não deixe de tomar um drinque no terraço azul, com vista da Avenida Paulista.

D ESTIN O S

>tudoazul.voeazul.com.br

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

É só fazer o seu cadastro para começar a aproveitar. Além de
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BELÉM DO PARÁ
Um guia da cidade que,
em outubro, recebe milhares de visitantes para
o Círio de Nazaré e tem
atrações como o parque
ecológico Mangal das
Garças (foto)

Foto: Anna Carolina Negri

TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.
resgatar passagens nacionais e internacionais, você pode garantir
milhares de produtos e participar de promoções exclusivas.

50
ARACAJU
A capital do Sergipe encanta
com praias rústicas, povo gentil
e culinária única

58
GRANDE ANGULAR

66
SANTO ANDRÉ

Arranha-céus, ruas agitadas e
templos históricos em Tóquio,
sede das Olimpíadas de 2020

Dicas para curtir momentos
inesquecíveis nesse verdadeiro refúgio do litoral baiano

BELÉM

ESTRELA
DO NORTE
por Bruno Segadilha | fotos Anna Carolina Negri

Berço do Círio de Nazaré, Belém do
Pará reúne milhões de devotos nessa
emocionante festa. Mas a cidade
oferece bem mais que isso. Com
sua autêntica gastronomia, belezas
naturais e um rica cultura, o destino
encanta qualquer tipo de visitante

Vista aérea do
Mangal das Garças.
Na página anterior,
docas do Ver-o-Peso
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R

eza a lenda que, em uma manhã de
1700, o caboclo Plácido José de Souza
encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré às margens do Igarapé
Murutucu, em Belém do Pará. Encantado com a pequena estátua, ele a
levou para casa. No dia seguinte, ela
havia sumido. Procurou e a encontrou
no igarapé de onde a havia tirado.
Plácido tentou pegar a imagem outras vezes, mas ela sempre desaparecia
e surgia no mesmo lugar. A santa foi,
enfim, levada para a Capela do Palácio
do Governo da Província. Ainda que
estivesse guardada por escolta, ela continuava sumindo e aparecendo misteriosamente no espaço de sempre. Entendendo que era o desejo da Virgem
permanecer na floresta, a comunidade
católica local construiu uma ermida
naquele ponto.
A pequena capela foi ampliada ao longo dos anos e deu origem à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. É
ali que, todos os anos, cerca de 2 milhões
de fiéis reúnem-se para o Círio de Nazaré, uma das principais manifestações
religiosas do País. Realizada sempre no
segundo domingo de outubro, a festividade enche as ruas de Belém, cidade
que, em no próximo mês, receberá voos
adicionais da Azul a partir de Manaus,
São Luís, Marabá e Macapá.
Sim, Belém vive o Círio com bastante intensidade, mas é bem mais do
que isso. Sua gastronomia de sabores
e temperos marcantes e sua cultura
singular fazem da capital do Pará um
dos destinos mais surpreendentes do
Brasil. Seja qual for o seu interesse –
religioso ou não – Belém está pronta
para encantar.
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Com sua culinária autêntica, sua cultura singular e um
jeito peculiar de falar, a cidade oferece experiências únicas.
A explicação para tal autenticidade está em sua história, que
começa no século 17, em São Luís do Maranhão. Preocupada
com as invasões francesas, a coroa portuguesa percebeu que
era hora de colonizar a Amazônia e decidiu que o ponto de
partida seria a capital maranhense, a mais próxima da região.
De lá saiu, em 25 de dezembro de 1615, a expedição de Francisco Caldeira Castelo Branco, que chegou à Amazônia, na
baía do Guajará, em 12 de janeiro de 1616. Como Castelo
Branco deixou a capital do Maranhão no dia de natal, resolveu chamar a nova terra de Belém. A partir daí, começou um
processo intenso de povoamento com a vinda de várias famílias estrangeiras, o que deu início a uma fusão cultural única.

MERCADO ABERTO

Um bom lugar para perceber essa mistura cultural é o mercado Ver-o-Peso. Localizado às margens do Rio Guamá, é um
complexo que reúne uma feira ao ar livre – a maior da América

Basílica Santuário
de Nossa Senhora de
Nazaré. Na pág. ao
lado, acima, mercado
de carnes do
Ver-o-Peso; abaixo,
Beth Cheirosinha

Latina – e construções famosas como o
Mercado de Ferro, parte destinada ao comércio de pescados. A construção começou a ser erguida em 1899 e sua estrutura
de ferro, além das torres art noveau, virou um símbolo do lugar.
Nas barracas, são vendidas desde frutas típicas, como o cupuaçu, a graviola
e o taperebá, até farinhas e garrafadas,
como as produzidas por Beth Cheirosinha. Celebridade do lugar, Beth explica que o segredo para se viver bem
é confiar no poder das ervas. “O povo
se entope de química, de remédio. Eles
são importantes também, mas a gente
precisa prevenir as doenças e, para isso,
nada melhor do que as plantas”, diz.
A alguns metros dali está a Estação das
Docas, centro de entretenimento que
AZUL
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Estação das
Docas. Na pág. ao
lado, a Catedral
Metropolitana

fica na orla do antigo porto. Seus três
armazéns de ferro inglês reúnem um
teatro, um centro de exposições, sorveterias, restaurantes e bares. Vale a pena
curtir o happy hour na Amazon Beer, que
tem ótimas cervejas artesanais e quitutes
como os pastéis de tacacá, recheados
com camarão, jambu e tucupi.
Logo em frente às docas fica o Point
do Açaí, que oferece o típico açaí da
Amazônia. Uma dica dos locais: experimente misturar o peixe filhote empanado com um pouquinho da polpa da fruta,
sem açúcar. É um sabor único.

JOIAS ARQUITETÔNICAS

As primeiras grandes obras de Belém
foram erguidas no século 18 e trazem
a marca do arquiteto italiano Antônio
Landi. É dele o projeto da Casa das Onze
Janelas e da Catedral Metropolitana,
construções que fazem parte do Complexo Feliz Lusitânia. O conjunto abriga também o Forte do Presépio, a Praça
Dom Frei Caetano Brandão e a Igreja de
Santo Alexandre, pontos que guardam
parte da história e da cultura da capital.
Na Casa das Onze Janelas funciona
um museu de arte contemporânea, importante referência para as regiões Norte
e Nordeste. A visita ao interior da catedral em estilo neoclássico também é imperdível. É dali que a imagem da Virgem
sai rumo à Basílica Santuário de Nossa
Senhora de Nazaré, durante o Círio.
O trajeto, realizado na manhã do segundo domingo de outubro, tem cerca
de 3,5 km e passa por pontos importantes, como o Theatro da Paz, em frente à
Praça da República. Símbolo do período
áureo do Ciclo da Borracha, a construção de 1878 tem lustres de cristal, piso em
mosaico de madeiras nobres, afrescos nas
paredes e no teto. Depois da visita, vale a
pena parar para experimentar um dos petiscos do Bar do Parque, logo em frente.
A empada de pato no tucupi é deliciosa.

BIOMA AMAZÔNICO

O ar cosmopolita de Belém muitas
vezes nos faz esquecer de que estamos
em plena região amazônica. Alguns
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MINHA HISTÓRIA
COM O CÍRIO
“O Círio é tudo na vida de um
paraense. É amor, fraternidade, perdão e abraço.
É uma manifestação que
independe de religião. Une
cristãos, judeus, muçulmanos,
o pessoal do candomblé.
Todo mundo se abraça e
deixa de lado as pequenezas
humanas. É um momento
em que o nosso povo
esquece as mágoas e
os desafetos. Enfim, é
uma época em que a
gente zera as contas.”
Fafá de Belém Cantora
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pontos, no entanto, são boas oportunidades para conhecer
melhor a fauna e a flora locais. A dica é o Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi. Fundado em 1895, é o mais antigo do gênero e abriga espécies animais, como guarás, ariranhas e o jacaré-açu, além de plantas, como as vitórias-régias.
Outra atração do gênero é o Mangal das Garças. O parque ecológico, com cerca de 40 mil m2, fica à beira do Rio
Guamá e preserva as diferentes macrorregiões florísticas
do Pará: as matas de terra firme, as matas de várzea e os
campos, com sua fauna. As garças, claro, ocupam lugar de
destaque. Ali também fica o restaurante Manjar das Garças,
especializado na culinária do Norte. É uma boa chance de
experimentar o pato no tucupi, clássico local.

DO OUTRO LADO DO RIO

Praia do Paraíso, na Ilha
do Mosqueiro; acima,
vitórias-régias no
Parque Zoobotânico
do Museu Emílio Goeldi

Quem vê a metrópole amazônica e seu 1,2 milhão de habitantes não imagina que, do outro lado do rio, existe um
mundo completamente diferente. Visitar uma das 39 ilhas
que formam o arquipélago de Belém é mergulhar no modo
de vida ribeirinho e entender como seus moradores convivem em harmonia com a natureza.
A 15 minutos de barco da cidade, a ilha do Combu é um
ótimo exemplo disso. Ao percorrer seus igarapés, é possível
ver as casinhas simples e propriedades rurais onde muitos
vivem do que produzem. A exemplo de Dona Nena, que
fabrica os chocolates Filha do Combu. Produzidos com o
cacau que ela planta no quintal de casa, têm sabor único.
“Achava que era preciso incrementar meu chocolate, adicionar ingredientes, como leite. Hoje, percebi que nosso diferencial é oferecer um produto mais natural, orgânico”, diz.
Perto dali fica o restaurante Saldosa Maloca, um dos mais
tradicionais da região. Sim, você leu certo. Saldosa com “l”.
O erro de grafia aconteceu em 1982, no dia da inauguração
da casa, quando um comerciante local deu de presente uma
faixa com o nome do estabelecimento, escrita assim mesmo.
O que no começo foi motivo de constrangimento transformou-se em um dos primeiros memes da história e lotou o
lugar, que serve peixes como o excelente tambaqui na brasa.

PRAIA DE BELENENSE

Durante as férias escolares, Belém costuma ficar mais
vazia. Isto porque boa parte dos estudantes e suas famílias
costumam passar temporadas na Ilha do Mosqueiro, a 80
quilômetros da capital. Esse “ciclo migratório” se intensificou a partir da construção da ponte Sebastião Oliveira, em
1976, hoje principal via de acesso.
Localizada entre as baías do Marajó e do Guajará, a ilha possui 19 praias. Com ondas e fortes ventos, a Praia do Maraú é
muito frequentada pelos surfistas. Já as águas calmas das praias
do Farol, do Chapéu Virado e Murubira atraem a maior parte
dos visitantes. A Praia do Paraíso, mais afastada, é um refúgio
para aqueles que querem descanso e tranquilidade.
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Casa das Onze Janelas
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Independentemente da escolha, boa
parte dos visitantes começa o dia com
um reforçado café da manhã na Tapiocaria do Mosqueiro. O quiosque
serve desde a clássica panquequinha
de tapioca com manteiga até a tapioca
de brigadeiro com cupuaçu.

SABORES E TEMPEROS

Casas na beira do
Igarapé de Combu
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O isolamento da Amazônia no século 17 fez com que a culinária local
mantivesse muitas tradições originais.
O uso da mandioca como base da alimentação é um reflexo disso. É a partir
dessa raiz, muito apreciada pelos índios, que se produz o famoso tucupi,
molho temperado com alho e chicória
que é marca registrada do Norte. Entre
as folhas, destaca-se o jambu, parente

do agrião, que causa aquela famosa e festejada dormência
na boca. Outra iguaria regional que ganhou fama é a maniçoba, preparada com as folhas da mandioca, trituradas e
acrescidas de carne de porco. Esse ingrediente é uma das
estrelas do restaurante Famiglia Sicilia, no Centro de Belém.
Especializada em massas, a casa aposta na mistura da gastronomia italiana com a culinária paraense. Surgem assim
receitas criativas como o ravióli de maniçoba, servido sobre
uma cama de farofa crocante.
A valorização de ingredientes locais é também o foco dos
chefs Thiago e Felipe Castanho, donos do Remanso do Bosque.
Ali, os irmãos aplicam técnicas culinárias avançadas no preparo de ingredientes regionais. O resultado são receitas criativas,
como o filhote na brasa com salada de feijão branco e purê de
abóbora e a deliciosa torta de queijo com toffee de cupuaçu. Em
2017, eles abriram um bar anexo, o Balcão Remanso, onde oferecem, por exemplo, drinques à base de jambu e quitutes como
peixe empanado no pão de açaí. Alguma dúvida de que Belém
está pronta para encantar seus visitantes?

À esq., interior do
Theatro da Paz; à dir.,
Mangal das Garças
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SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ GRAND MERCURE E
IBIS STYLES BELÉM BATISTA
accorhotels.com

CORRER CONTRA O RELÓGIO
PARA CHEGAR AO COMPROMISSO?
SE LOCALIZA.
LOCALIZA
FAST

ONDE COMER
Ξ REMANSO DO BOSQUE
restauranteremanso.com.br
Ξ FAMIGLIA SICILIA
famigliasicilia.com

De cima para baixo:
chapa de grelhados
e açaí, no Point
do Açaí; ravióli
de maniçoba, do
Famiglia Sicilia;
filhote assado,
do Remanso do
Bosque

Ξ AMAZON BEER
estacaodasdocas.com.br
Ξ POINT DO AÇAÍ
pointdoacai.net

Agilize a retirada do seu carro
com a opção LOCALIZA FAST.
Você aluga e abre o carro
utilizando o seu próprio celular.

Ξ MANJAR DAS GARÇAS
manjardasgarcas.com.br
Ξ BAR DO PARQUE
bardoparque.com
PASSEIOS

Disponível nas agências Localiza Hertz nos aeroportos de Belo Horizonte (Confins),
Brasília, Florianópolis, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo.

Ξ GEKOS RECEPTIVO
gekos.com.br
Ξ MANGAL DAS GARÇAS
mangaldasgarcas.com.br
Ξ MUSEU EMÍLIO GOELDI
museu-goeldi.br

COMO IR

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

132 ,60
R$ 1.326,00

R$

10x de

sem juros

ou

BELÉM
4 noites no
Ibis Styles Belém
Batista Campos,
com café da
manhã e city tour
cultural.
Saída em
6/11/2019
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Nelson
Piquet Jr.
Piloto

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code e
saiba mais sobre o
LOCALIZA FAST.

alugue pelo app
0800 979 2020

ARACAJU

PEQUENA
NOTÁVEL
por Marina Azaredo | fotos Daniel Aratangy

Aracaju conquista o visitante com
praias rústicas, rios caudalosos,
frutos do mar em abundância e um
povo gentil e acolhedor

A Ponta da
Praia do Saco

S
ARACAJU

ergipe, o menor estado brasileiro, não foi
contemplado com o mar azul-turquesa
de Alagoas nem com a fama sossegada
da Bahia, cantada por Dorival Caymmi.
Enquanto as cidades de Maceió e Salvador atraíam hordas de turistas, Aracaju
se manteve menos disputada. E, sabendo que não seria fácil concorrer com os
predicados dos estados vizinhos, a capital
sergipana apostou na gentileza, na cordialidade e na receptividade. A jogada
foi certeira: não é preciso muito para o
turista ser conquistado pela beleza discreta e acolhedora de Aracaju.
Para ser arrebatado imediatamente,
rume para a Croa do Goré, um banco
de areia no meio do Rio Vaza Barris
com ares paradisíacos. É possível ir até
lá alugando uma lancha particular, mas
agências também organizam o passeio
de catamarã, que parte da Orla do Pôr
do Sol e pode ser combinado com a Ilha
dos Namorados. O barco navega por
manguezais e tem uma divertida apresentação de forró. Uma vez lá, a dica é
escolher uma sombra e curtir deliciosos
banhos nas águas mornas do rio. Ainda
há a possibilidade de alugar caiaques ou
standups. Se bater a fome ou a vontade
de um drinque, há um bar no local.
Para continuar no esquema sombra e água fresca, o melhor
é rumar para o litoral Sul de Sergipe. O destaque é a Praia
da Ponta do Saco. Praticamente deserta, não fosse por um bar
muito simples, tem ares rústicos e inexplorados. O banho é de
água salobra devido ao encontro do rio com o mar. Dali já é
possível avistar Mangue Seco, na Bahia. O melhor jeito para
chegar à Ponta do Saco é de jipe, a partir da Praia do Saco - os
jipeiros concentram-se na frente do restaurante Asa Branca. O
passeio inclui idas às dunas, pontos panorâmicos e uma lagoa.
A água do mar não é turquesa como a da vizinha Maceió,
mas os aracajuanos não deixam por menos: dizem que é “pe-
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rolada”, uma visão bastante otimista, porém simpática - a cor
mais escura deve-se à influência dos rios da região. Além disso,
não não se esquecem de destacar a sua temperatura, que é morna e convida a longos mergulhos (aqui não há exagero).
Mais perto do Centro da cidade, há dois restaurantes à beira-mar, excelentes para passar o dia curtindo a praia. O Duna
tem ares de beach club do Mediterrâneo, com mobiliário branco
e garçons de camisa listrada - e pratos como a pasta ai frutti di
mare e o carpaccio de polvo. Já o Parati tem atmosfera mais
easy going, com decoração rústica e gastronomia focada em especialidades regionais. O proprietário é Harry Boersma, um

Passeio de buque
pelas dunas da Praia
do Saco; na pág.
anterior, rede na
Lagoa dos Tambaquis
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Caiaques e
stand-up paddle
na Croa do
Goré; ao lado,
entardecer na Orla
do Pôr do Sol
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holandês que há 25 anos esteve no Brasil pela primeira vez e
se apaixonou pelo que encontrou. Há 12, comprou o estabelecimento e fincou raízes em Aracaju. Não raro, ele circula no
Parati de chapéu-panamá na cabeça e sorriso no rosto.
Entre as praias urbanas, o destaque é Atalaia, bairro com
as principais ofertas de hospedagem da cidade e uma orla
com um belo projeto urbanístico e paisagístico. Além das
passarelas de madeira que levam ao mar, há lagos, quadras esportivas, bares, vegetação abundante, esculturas de
personagens das histórias de Sergipe e do Brasil e até um
oceanário do projeto Tamar, que agrada principalmente às
crianças. É também bastante seguro, com jovens, famílias
e casais passeando tranquilamente à noite. Em frente à orla
fica a Passarela do Caranguejo, trecho que concentra bares
e restaurantes. Um dos destaques é a Casa de Forró Cariri,
com apresentações do estilo musical.
Mais detalhes sobre o forró, a cultura, a gastronomia e outras manifestações culturais locais podem ser aprendidos no
Museu da Gente Sergipana, atração imperdível de Aracaju
- que tem entrada gratuita! Totalmente interativo, funciona
no prédio de uma antiga escola restaurada e já recebeu diversos prêmios. Lá é possível fazer um passeio de barco para
conhecer a vegetação e a natureza de cada região do Estado,
AZUL
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SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ HOTEL RADISSON
atlanticahotels.com.br
Ξ HOTEL DEL CANTO
delcantohotel.com.br
Ξ ARAUANÃ ECO PRAIA HOTEL
aruanahotel.com
Ξ DEL MAR HOTEL
delmarhotel.com.br
ONDE COMER
Ξ RESTAURANTE CAÇAROLA
79 3211 4079
Ξ CASA DE FORRÓ CARIRI
79 3243 1379
Ξ PARATI
praiaparati.com.br
Ξ PASTEL DA JANE
79 3255 1030
Ξ ASA BRANCA
79 99850 8088
Ξ DUNA BEACH
79 3227 2233
Ξ BEACH STOP
79 3027 6686
Ξ SOLLO
79 2105 5220
PASSEIOS
Ξ TOP TOUR
toptur.com

conversar virtualmente com um típico feirante do passado
e soltar a voz na leitura de um cordel, gerando um vídeo que
depois pode ser compartilhado no YouTube. O museu pode
ser combinado com um city tour no Centro Histórico da
cidade, que começa na colina do bairro de Santo Antônio,
onde nasceu Aracaju, e percorre pontos importantes, como
a Ponte do Imperador, construída para receber D. Pedro II e
sua comitiva, e os mercados Antônio Franco, Thales Ferraz
e Albano Franco, onde é possível experimentar quitutes locais e comprar artesanatos.
Rumando para o interior, mais especificamente para
Itabaiana, o Parque dos Falcões é um reconhecido centro de
criação, multiplicação e preservação de aves de rapina, com
autorização do Ibama para a criação desse tipo de pássaro.
O local é fruto do trabalho apaixonado de José Percílio, um
autodidata que muitas vezes se encarrega de apresentar algumas das mais de 300 espécies que ali vivem, entre gaviões,
falcões e corujas, aos visitantes.
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Uma vez em Aracaju, vale ainda dar
uma conferida na efervescente cena artística local. Um dos lugares mais interessantes da cidade é a Reciclaria, espaço
que nasceu como uma marcenaria para
reciclar móveis antigos e hoje recebe
shows de artistas alternativos e apresentações culturais. Da cozinha saem pratos vegetarianos e veganos preparados
com ingredientes regionais. Um lugar
fora do circuito turístico e frequentado
principalmente por aracajuanos, ideal
para conhecer a cidade como ela é, com
toda a sua autenticidade.
Aracaju conquista justamente por seu
charme despretensioso. E esteja avisado: uma vez que a cidade lhe conquiste,
vai ser difícil não querer voltar.

COMO IR

Piscina do Hotel
Radisson

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

83,30
R$ 833,00

R$
De cima para baixo,
pasta ai frutti di
mare do Duna Beach;
galette de macaxeira
do Caçarola; e mix de
frutos do mar do Sollo

10x de

sem juros

ou

ARACAJU
4 noites no
Del Canto Hotel,
com café da
manhã, translado
e city tour.
Saída em
20/11/2019
(de Recife)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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B AT E - V O LTA

VILA DO
SOSSEGO

A menos de 30 km de Porto Seguro,
o vilarejo de Santo André é ótima
opção para quem quer conhecer o lado mais
tranquilo do litoral Sul baiano
por Giovanna Forcioni | fotos Anna Carolina Negri

ram no Campo Bahia, um enorme resort
na beira da praia. A ordem ali é relaxar,
curtir a piscina, mergulhar no mar e ver
o tempo passar com os pés na areia.

Antes de desembarcar no Brasil para a Copa do Mundo de
2014, a seleção alemã tinha um único pedido: os jogadores
queriam ficar hospedados em um lugar tranquilo e de frente
para o mar. O desejo foi atendido e um hotel foi construído
para os atletas na pequena vila de Santo André, em Santa
Cruz Cabrália, a uma hora de Porto Seguro (BA). A calmaria e as belezas do litoral baiano inspiraram os alemães
e o resultado dessa história todos sabemos qual foi. A parte
boa é que, desde que os atletas passaram por lá, o número de turistas cresceu e o vilarejo entrou para o roteiro de
muita gente que viaja ao Sul da Bahia. Bastam dez minutos
de balsa no Rio João de Tiba para alcançar a esse refúgio.
Chegando a Porto Seguro, tome o rumo Norte e conheça a
gastronomia e as lindas praias desse lado da costa Sul baiana.

PELAS ÁGUAS DO RIO

Se quiser estender a viagem, siga por
mais 40 km ao Norte, a partir de Santo
André, e pare na cidade de Belmonte.
É de lá que saem os barcos que levam
a um passeio pelos mangues do Rio
Jequitinhonha. Em menos de uma
hora, chega-se até a outra margem, em
Canavieiras, cidade conhecida como a
capital baiana dos caranguejos. Se der
tempo, ao retornar a Belmonte, passe
com calma pela avenida que margeia o
rio para admirar seus casarões antigos.

PASSEIO HISTÓRICO

Antes de pegar a balsa para Santo
André, aproveite a parada no Centrinho
de Santa Cruz Cabrália para conhecer
a charmosa Igreja de Nossa Senhora
da Conceição, erguida ali no século 18.
Logo ao lado há um conjunto de ruínas
do que se acredita ser uma vila jesuíta.
A cidade foi ponto importante na história do País: segundo historiadores,
Cabrália foi o local da primeira missa
no Brasil.

PARA DESACELERAR

Depois da travessia do Rio João de
Tiba, as placas indicam o caminho para
a Praia de Santo André. “É a praia do
7x1”, brincam os moradores, em uma
bem-humorada homenagem à seleção
alemã de 2014. Depois de a Alemanha
levar o título, as vilas construídas para
hospedar os jogadores se transforma-

132,40
R$ 1.324,00

R$
R$

10x de

sem juros

ou
ou

Igreja de Nossa
Senhora da
Conceição; acima,
Praia do Guaiú

RELAX À BEIRA-MAR

A 14 km de Santo André, a Praia do
Guaiú fica vazia – quase deserta, para
falar verdade – até mesmo nos meses
que seriam considerados altíssima
temporada. Com jeito de praia ainda
não descoberta pelos turistas, tem uma
ou outra espreguiçadeira espalhada na
areia, um riozinho que forma piscinas
naturais e um coqueiral a perder de
vista. Mas a principal atração mesmo é
o restaurante da Maria Nilza, que serve um cardápio com receitas regionais
e, com toda a simpatia, não deixa ninguém ir embora sem antes entregar um
trevo de quatro folhas como lembrança.
Barcos no Rio Jequitinhonha

PORTO SEGURO
7 noites no
Poty Praia
Hotel, com
café da manhã,
translado e
city tour.
Saída em
23/11/2019
(de Uberlândia)

à vista

Píer sobre o
Rio João de Tiba
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10x sem
10x juros
sem juros
de de

à vista
à vista

10x sem
10x juros
sem juros
de de

à vista
à vista

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

118118
,80 ,80

1.188
1.188
,00 ,00

185
185
,00 ,00

NATAL
NATAL
LUZ
LUZ
GRAMADO
GRAMADO

NASSAU
NASSAU

5 dias/4
5 dias/4
noites
noites

6 dias/5
6 dias/5
noites
noites

Saída:
Saída:
07/12/2019
07/12/2019

1.850
1.850
,00 ,00

404
404
,80 ,80

4.048
4.048
,00 ,00

LISBOA
LISBOA
Saída:
Saída:
11/11/2019
11/11/2019

TheThe
Beach
Beach
at Atlantis,
at Atlantis,
Autograph
Autograph
Collection
Collection
6 dias/5
6 dias/5
noites
noites
|
|
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto

6 dias/5
6 dias/5
noites
noites

Saída:
Saída:
19/11/2019
19/11/2019

VIP VIP
Inn Inn
Berna
Berna
6 dias/5
6 dias/5
noites
noites
|
|
TourTour
por Lisboa
por Lisboa

Origem:
Origem:
Viracopos
Viracopos

Origem:
Origem:
Congonhas
Congonhas

8 dias/7
8 dias/7
noites
noites
com
com
cafécafé
da manhã
da manhã
| |
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
| |
CityCity
tourtour
com
com
litoral
litoral
sul sul

Saída:
Saída:
08/10/2019
08/10/2019

10x sem
10x juros
sem juros
de de

Origem:
Origem:
Viracopos
Viracopos

10x sem
10x juros
sem juros
de de

à vista
à vista

10x sem
10x juros
sem juros
de de

à vista
à vista

10x sem
10x juros
sem juros
de de

à vista
à vista

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

240
240
,30 ,30

10x10x
semsem
juros
juros
de de

10 dias/9
10 dias/9
noites
noites

Saída:
Saída:
20/10/2019
20/10/2019

Tabaobí
Tabaobí
Smart
Smart
Hotel
Hotel

5 dias/4
5 dias/4
noites
noites
com com
café café
da manhã
da manhã
|
|
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
|
|
1 ticket
1 ticket
Bustour
Bustour
|
|
1 ingresso
1 ingresso
do Natal
do Natal
Luz com
Luz com
o espetáculo
o espetáculo
“A Lenda
“A Lenda
do Bosque
do Bosque
de Natal”
de Natal”

Marinas
Marinas
Maceió
Maceió

8 dias/7
8 dias/7
noites
noites

8 dias/7
8 dias/7
noites
noites

Pousada
Pousada
Chamamé
Chamamé

Hotel
Hotel
Alpestre
Alpestre

MACEIÓ
MACEIÓ

PORTO
PORTO
DEDE
GALINHAS
GALINHAS

FORT
FORT
LAUDERDALE
LAUDERDALE
E ORLANDO
E ORLANDO

2.403
2.403
,00 ,00

513
513
,50 ,50

JERICOACOARA
JERICOACOARA

BÚZIOS
BÚZIOS

8 dias/7
8 dias/7
noites
noites

4 dias/3
4 dias/3
noites
noites

Saída:
Saída:
22/10/2019
22/10/2019

5.135
5.135
,00 ,00

358
358
,60 ,60

3.586
3.586
,00 ,00

OLÍMPIA
OLÍMPIA
Saída:
Saída:
03/10/2019
03/10/2019

4 dias/3
4 dias/3
noites
noites

Saída:
Saída:
17/10/2019
17/10/2019

Pousada
Pousada
MyM
MyM
Dunas
Dunas

Pousada
Pousada
Le Mirage
Le Mirage

Enjoy
Enjoy
Olímpia
Olímpia

8 dias/7
8 dias/7
noites
noites
comcom
cafécafé
da manhã
da manhã
|
|
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto

4 dias/3
4 dias/3
noites
noites
comcom
cafécafé
da manhã
da manhã
|
|
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
|
|
1 dia1em
diaCabo
em Cabo
Frio Frio
|
|
Passeio
Passeio
em Búzios
em Búzios
comcom
almoço
almoço

4 dias/3
4 dias/3
noites
noites
comcom
cafécafé
da manhã
da manhã
|
|
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto

Origem:
Origem:
Confins
Confins

Origem:
Origem:
Viracopos
Viracopos

Origem:
Origem:
Santos
Santos
Dumont
Dumont

10x sem
10x juros
sem juros
de de

à vista
à vista

10x sem
10x juros
sem juros
de de

à vista
à vista

10x sem
10x juros
sem juros
de de

à vista
à vista

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

289
289
,00 ,00

2.890
2.890
,00 ,00

169
169
,30 ,30

1.693
1.693
,00 ,00

161
161
,60 ,60

1.616
1.616
,00 ,00

Ligue
Ligue
parapara
4003-1181
4003-1181
| azulviagens.com.br
| azulviagens.com.br
| Lojas
| Lojas
AzulAzul
Viagens
Viagens
| Agentes
| Agentes
de Viagens
de Viagens
Utilize
Utilize
os pontos
os pontos
do programa
do programa
de vantagens
de vantagens
TudoAzul.
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
Os valores
publicados
publicados
são válidos
são válidos
por pessoa,
por pessoa,
com hospedagem
com hospedagem
em apartamento
em apartamento
duplo em
duplo
caso
emde
caso
voos
dedomésticos,
voos domésticos,
LisboaLisboa
e Nassau,
e Nassau,
e quádruplo
e quádruplo
em caso
emde
caso
voos
deinternacionais
voos internacionais
para Fort
para
Lauderdale
Fort Lauderdale
e Orlando,
e Orlando,
para voos
parada
voos
Azuldapartindo
Azul partindo
de Belo
deHorizonte/CNF,
Belo Horizonte/CNF,
Campinas/VCP,
Campinas/VCP,
Congonhas/CGH,
Congonhas/CGH,
Guarulhos/GRU
Guarulhos/GRU
e Rio de
e Rio
Janeiro/SDU,
de Janeiro/SDU,
com eventual
com eventual
conexão.
conexão.
Condições
Condições
válidasválidas
para viagens
para viagens
nacionais
nacionais
de ida de
e volta
ida einiciadas
volta iniciadas
a partirade
partir
18/09/2019
de 18/09/2019
e completadas
e completadas
até 11/12/2019,
até 11/12/2019,
e viagens
e viagens
internacionais
internacionais
de ida de
e volta
ida einiciadas
volta iniciadas
em 08/10/2019
em 08/10/2019
e completadas
e completadas
até 24/11/2019.
até 24/11/2019.
Consulte
Consulte
também
também
pacotes
pacotes
para demais
para demais
datas datas
de viagem,
de viagem,
quantidade
quantidade
de noites
de noites
e outros
e outros
destinos.
destinos.
Os pacotes
Os pacotes
incluem
incluem
passagens
passagens
aéreas,aéreas,
cujos cujos
valoresvalores
estão sujeitos
estão sujeitos
à disponibilidade
à disponibilidade
de assentos,
de assentos,
às regras
às regras
e restrições
e restrições
tarifárias
tarifárias
específicas
específicas
e às estadias
e às estadias
em hotéis
em hotéis
nas classes
nas classes
e categorias
e categorias
especificadas.
especificadas.
PreçosPreços
divulgados
divulgados
em reais,
em calculados
reais, calculados
pelo câmbio
pelo câmbio
de R$ de
3,95
R$(dólar)
3,95 (dólar)
e R$ 4,43
e R$(euro)
4,43 do
(euro)
diado
23/07/2019.
dia 23/07/2019.
Os preços
Os preços
em dólar
em(US$)
dólar e(US$)
euroe(EUR)
euro (EUR)
serão convertidos
serão convertidos
em real
em
(R$)
real
pelo
(R$)câmbio
pelo câmbio
do diado dia
da compra.
da compra.
Parcelamento
Parcelamento
válido válido
para compras
para compras
com cartões
com cartões
de crédito
de crédito
Visa, MasterCard,
Visa, MasterCard,
HiperCard
HiperCard
e American
e American
Express
Express
considerando
considerando
exclusivamente
exclusivamente
o valoroda
valor
tarifa
daanunciada,
tarifa anunciada,

Azul
Azul
Viagens,
Viagens,
a operadora
a operadora
de turismo
de turismo
da Azul.
da Azul.
não incluídos
não incluídos
taxa de
taxa
embarque
de embarque
aéreo e
aéreo
adicional
e adicional
de emissão,
de emissão,
com cobrança
com cobrança
de juros
depara
jurosparcelamentos
para parcelamentos
acima acima
de 10x.deValores,
10x. Valores,
datas e
datas
condições
e condições
de
de
pagamento
pagamento
estão sujeitos
estão sujeitos
a reajustes
a reajustes
sem aviso
semprévio.
aviso prévio.
Os pacotes
Os pacotes
de viagens
de viagens
conjugados
conjugados
com passagens
com passagens
aéreasaéreas
são pessoais,
são pessoais,
intransferíveis
intransferíveis
e os seus
e os seus
valoresvalores
estão sujeitos
estão sujeitos
à disponibilidade
à disponibilidade
de assentos
de assentos
e às regras
e às regras
e restrições
e restrições
tarifárias
tarifárias
específicas.
específicas.
Em caso
Emde
caso
cancelamento
de cancelamento
ou alteração
ou alteração
do pacote
do pacote
de
de
viagemviagem
originalmente
originalmente
contratado,
contratado,
serão serão
aplicadas
aplicadas
as penalidades
as penalidades
descritas
descritas
nos termos
nos termos
e condições
e condições
de prestação
de prestação
de serviços
de serviços
disponibilizados
disponibilizados
em em
www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes.
www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes.
Consulte
Consulte
a central
a central
de atendimento
de atendimento
da AzuldaViagens
Azul Viagens
(4003-1181),
(4003-1181),
o website
o website
www.azulviagens.com.br
www.azulviagens.com.br
ou seuou seu
agenteagente
de viagens
de viagens
para obter
para mais
obterinformações
mais informações
sobre sobre
os termos
os termos
e condições
e condições
da contratação
da contratação
e as regras/restrições
e as regras/restrições
específicas
específicas
das tarifas
das tarifas
anunciadas,
anunciadas,
alteração
alteração
de datas,
de datas,
reembolso,
reembolso,
remarcação,
remarcação,
cancelamento,
cancelamento,
vigência
vigência
da viagem
da viagem
e desconto
e desconto
para crianças.
para crianças.
As imagens
As imagens
são meramente
são meramente
ilustrativas.
ilustrativas.

GRANDE ANGULAR

DO OUTRO LADO
DO MUNDO
Modernos arranha-céus,
ruas vibrantes e templos históricos.
Sede dos Jogos Olímpicos de 2020,
o Japão surpreende com suas
múltiplas faces, registradas pelo
fotógrafo Ariel Martini

O bairro de Higashiyama,
em Kyoto, e suas ruas
antigas e preservadas;
ao fundo, o templo
Hokan-ji, que abriga a
famosa torre de Yasaka
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GRANDE ANGULAR

O bairro Dotonbori,
em Osaka, e seu
canal cheio de
cartazes luminosos.
Na página anterior,
morador do bairro de
Shibuya, na capital
Tóquio, fantasiado
para o Halloween
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Monte Fuji,
em imagem feita
a partir do Lago
Kawaguchi, a
15 km de distância
da montanha

Pagode do templo
de Daigo-Ji, em
Kyoto; abaixo, templo
de Todai-Ji, em Nara
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Pôr do sol no bairro de
Akihabara, em Tóquio,
e seus famosos cartazes
luminosos

CHECKLIST

VISTA
PRIVILEGIADA
por Giovanna Forcioni

Instalados nos andares mais altos
dos prédios, os rooftops servem
bons drinques e garantem a
experiência de conhecer as cidades
sob outra perspectiva

MAGIC HOUR
NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

ALVEAR ROOF BAR
Fotos: Divulgação; Warren Jagger

Tomar um drinque em um dos maiores
rooftops de Nova York exige uma boa
dose de programação. Para garantir lugar
e não perder viagem, o ideal é fazer
uma reserva com antecedência e chegar
cedo. Antes mesmo de o sol se pôr, os
mais de 900 m2 da cobertura começam a
ser ocupados por curiosos que querem
ver de perto o conceito de “parque de
diversões urbano” que o hotel Moxy
instalou ali. São cinco ambientes distintos
inspirados na atmosfera circense, onde
os clientes podem até jogar golfe tendo
o Empire State Building como pano de
fundo. Nos fins de semana a programação
começa cedo, com um brunch que é
servido até as 15h30.

BUENOS AIRES // ARGENTINA
Em 1932 o luxuoso Alvear Palace foi construído para receber a crescente onda de europeus que
chegavam a Buenos Aires. Quase 90 anos depois, a tradição se mantém e até hoje o hotel chama a
atenção de quem caminha no bairro da Recoleta. Se estiver passando por lá, não se contente em
observar apenas a fachada. Suba até o 11º andar e tome um drinque enquanto admira a vista da
cidade. Há três anos um bar ocupa o terraço, onde até os anos 1990 funcionava um salão de festas
frequentado pela alta sociedade portenha. Hoje, o espaço pode ser visitado por hóspedes e não
hóspedes, mas é preciso ficar atento: só está aberto de quarta a domingo.

AZUL
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TOKYO
SÃO PAULO // BRASIL
A casa surgiu depois de uma viagem que os donos do
negócio fizeram à capital japonesa. Voltaram de lá com
um projeto de construir um complexo de entretenimento
inspirado nas cores e no espírito descolado de Tóquio.
Escolheram um prédio tombado, bem no Centro de
São Paulo: ao todo, são nove andares com atividades
completamente diferentes em cada um deles. No 7º,
por exemplo, há boxes privativos de karaokê, enquanto
no 8º funciona um restaurante de culinária asiática. É
no último andar que fica a pista de dança, onde rolam
as festas, e o terraço com vista de prédios icônicos da
cidade, como o Copan e o Edifício Itália.

SEEN
LISBOA // PORTUGAL
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ST. CLOUD
NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS
Fotos: Divulgação

Há dois anos a cobertura do hotel Tivoli
Mofarrej entrou para a lista de lugares
queridinhos dos paulistanos que gostam de
agito e bons drinques. O bar 360°e as grandes
janelas com vista panorâmica da região da
Avenida Paulista fizeram do Seen um dos
endereços mais disputados de São Paulo. A
ideia deu tão certo que foi parar do outro
lado do oceano. Em 2018 Portugal também
ganhou sua própria unidade do lounge bar. O
nono andar do Tivoli Avenida Liberdade, em
Lisboa, seguiu a receita de sucesso brasileira
e também criou um espaço inspirado nas
formas e nos materiais da decoração art déco.
A grande diferença é que o Seen lisboeta
compartilha o rooftop com o Sky, um bar ao
ar livre que há dez anos anima as noites dos
hóspedes com um menu de sushis e com DJs
comandando as pickups.

Para ver os letreiros coloridos e o vaivém da Times Square sob outro ponto de vista, o segredo é subir
até o terraço do hotel Knickerbocker e viver a experiência de se sentir “entre as nuvens”. No rooftop
hoje funcionam um bar e um lounge, mas nem sempre foi assim. Quando o hotel abriu as portas,
em 1906, o espaço só era liberado para hóspedes e não havia mais nada para se fazer ali a não ser
relaxar e admirar a paisagem. Agora o 17º andar é frequentado por moradores e turistas de segunda a
segunda, especialmente entre o fim da tarde e o começo da noite.
AZUL
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BAR 16
BRASÍLIA // BRASIL
Assistir ao pôr do sol na região do Eixo
Monumental nunca foi tão descolado como
depois da inauguração do B Hotel, no ano
passado. Apesar de ter sido idealizado
como uma hospedagem para executivos,
o projeto do arquiteto Isay Weinfeld levou
também mais uma opção de lazer para o
Centro de Brasília. Na cobertura fica um
bar cercado por um paredão de cobogós e
por uma piscina de pastilhas amarelas, de
onde os hóspedes podem curtir a vista da
Torre de TV e do Parque da Cidade. Uma
boa pedida é provar os drinques clássicos,
como gim-tônica e Aperol Spritz.

TERRAT
BARCELONA // ESPANHA

TERRACE LOUNGE 360°
O prédio é o endereço certo para quem busca fazer uma verdadeira imersão na história e na cultura do
vinho do Porto. São quatro andares em que é possível conhecer, de diferentes formas, a produção local.
No térreo os visitantes podem comprar itens associados ao vinho e à cidade do Porto. No primeiro andar
ficam exposições e experiências em realidade virtual que contam mais sobre as regiões produtoras de uvas,
enquanto as salas de degustação e o restaurante ficam nos dois pisos seguintes. É no quarto e último andar
que o tour se completa. Com a Ponte Luiz I como pano de fundo, os barmen do Terrace Lounge 360º servem
coquetéis à base de vinho regional enquanto os visitantes apreciam ao longe o Rio Douro.
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Fotos: Divulgação

PORTO // PORTUGAL

Os hóspedes do luxuoso The Mandarin
Oriental têm um leque de opções de
restaurantes à disposição: dá para
escolher entre tomar um brunch no
moderno Blanc, jantar no premiado
Moments ou assistir ao pôr do sol
enquanto prova uma das receitas
do peruano Terrat. Não por acaso a
última opção é uma das que faz mais
sucesso. Instalado no rooftop do hotel,
o restaurante surpreende tanto pela
vista panorâmica de Barcelona como
pelo menu assinado pelo renomado chef
Gastón Acurio. A partir do meio-dia o
solarium abre para o público em geral,
quando os visitantes também podem
circular pelo deque e admirar ao longe a
Sagrada Família e a Casa Batlló.
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*Disponível nas aeronaves Airbus A330.

ESTI LO
D E V ID A

Filmes na TV, serviço
de bordo e cobertor.
Só faltava o sofá.
Melhor
aérea da
América
Latina

voeazul.com.br

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

Sucesso em Manaus, o
Banzeiro chega a São
Paulo. Ali o chef Felipe
Schaedler prepara
delícias com ingredientes
amazônicos, como a
saúva sobre espuma de
mandioquinha (foto)

Foto: Kato / Divulgação

O SkySofa é uma exclusividade da Azul. São quatro poltronas
que se transformam em um sofá superconfortável para sua família.
Disponível nos voos para Estados Unidos e Europa.*
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GASTRONOMIA

82
HOTELARIA

86
BEM-ESTAR

94
VITRINE

O Vogal Luxury Hotel & Spa,
em Natal, primeiro empreendimento de grande luxo no RN

A importância da caminhada
e os benefícios dessa atividade
para a saúde

Uma seleção de peças e itens de
decoração no estilo boho-chic
para renovar os ambientes

GASTRONOMIA

AMAZÔNIA
NO PRATO

SABORES DE
ORIGEM

Ao celebrar uma década
de sucesso em Manaus, o
chef Felipe Shaedler abre
seu Banzeiro em São Paulo

UM ROTEIRO DOS MELHORES
INGREDIENTES EM MANAUS
SÍTIO DA DONA CELINA
Celina Yamashita especializou-se no
cultivo do cogumelo lentinula raphanica
e de brotos de beterraba, rúcula e nabo

por Junior Ferraro

SÍTIO DA ROSA
Dona de uma famosa barraca de frutas
na cidade, Rosa passou a vendê-las
também em seu sítio, onde serve até
café da manhã com iguarias regionais

U
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MERCADO MUNICIPAL ADOLPHO LISBOA
Ali se encontra de tudo, de farinhas a
camarões. Do lado de fora, à beira do
rio, barcos oferecem peixes frescos

Pratos do Banzeiro SP: banda de tambaqui,
com baião de dois cremoso, farofa de ovo
estalado e tartare de banana pacovã; acima,
costelinha de tambaqui agridoce

cultura e pelos ingredientes amazônicos. Já morando em Manaus, à frente de outra pizzaria da família, acabou desistindo
dos planos de se tornar advogado e foi estudar gastronomia.
Em 2009, ele inaugurava o Banzeiro, casa especializada
na culinária do Norte, com toques de alta gastronomia. No
menu, entradas como formiga saúva sobre uma delicada espuma de mandioquinha e pratos como moqueca de pirarucu defumado com leite de coco, ou costela de tambaqui frita
com molho barbecue, conquistaram uma grande clientela.
Garantiram a Felipe vários prêmios de melhor chef da cidade
– em 2014, foi eleito pela revista Forbes um dos 30 brasileiros
com menos de 30 anos mais influentes.
O chef não estacionou no próprio sucesso. Seguiu pesquisando técnicas e ingredientes nativos, junto a pequenos produtores e comunidades indígenas. Projetou a culinária amazônica
em outros estados e países. Em 2016, abriu sua segunda casa, o

Releitura do tacacá,
no Banzeiro: camarões
grelhados com glacê
de tucupi e espuma de
jambu

Foto: Kato / Divulgação

m dos maiores nomes da gastronomia manauara é um loiro de olhos bem verdes e sobrenome alemão. Apropriação
cultural? Longe disso. Nascido
em Maravilha, Santa Catarina, o chef
Felipe Schaedler, de 33 anos, possui uma
genuína intimidade com os sabores e
saberes do Amazonas, onde vive desde
os 15 anos de idade. Hoje mantém dois
restaurantes em Manaus – o premiado
Banzeiro, com quase dez anos de trajetória, e o Moquém do Banzeiro, aberto
em 2016. Ambos voltados para a culinária regional com abordagens diversas.
Felipe vai mais longe: esse mês,
inaugura em São Paulo a primeira filial
do Banzeiro, trazendo para a capital
paulista receitas preparadas com ingredientes amazônicos autênticos. “Levamos cinco anos amadurecendo a ideia.
O restaurante pode ser uma ponte de
ligação entre o Norte e o restante do
Brasil”, diz o chef. “As pessoas precisam conhecer a Amazônia e acredito
que a gastronomia tem grande potencial para despertar essa curiosidade.”
No caso do próprio Felipe, essa curiosidade não nasceu exatamente na cozinha. Quando ainda morava em Itacoatiara, no interior do Amazonas, ajudava
seus pais a tocar uma pizzaria, mas nem
chegava perto do forno. “Eu cuidava
mais do salão e da parte administrativa”,
conta. Nas horas vagas, explorava a floresta ao redor da cidade, as tribos indígenas e os rios que recortam o estado.
Assim, despertou em si uma paixão pela

Moquém do Banzeiro, onde pratica uma cozinha mais autoral,
com criações como arroz cremoso de cogumelos yanomami e
enokitake ou banda de tambaqui na brasa, com baião de dois,
farofa de ovo estalado, vinagrete de picles e tartare de banana.
Ambos os pratos estão no menu do Banzeiro de São Paulo, ao lado de receitas clássicas, como pato assado com molho
de tucupi, ou inventivas, como salada de vitória-régia com
pérolas de tapioca, beterraba defumada e queijo de cabra, e
Mujeca, um caldo quente de peixe defumado com cogumelos
yanomami. Aliás, toda a brigada da nova casa – da cozinha ao
salão – veio com o chef do Amazonas. “Até a placa do restaurantemandei fazer em Manaus e trouxe no avião”, diz. A cozinha do Amazonas possui, de fato, um representante à altura.

Ξ BANZEIRO 92 3234 1621 restaurantebanzeiro.com.br
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MENU

COADJUVANTE?
JAMAIS!

PETISCOS
E CERVEJAS

RIO DE JANEIRO Sucesso
em São Paulo, o Boteco Boa
Praça ganha uma filial no
Rio de Janeiro. O bar, que
ocupa o mesmo endereço da
antiga lanchonete Gordon,
no Baixo Leblon, conta com
uma carta variada de cervejas
e comidinhas que agradam
diversos públicos. Destaque
para o brie na massa folhada,
servido com geleia de amora
e o parmegiana de palito, um
imenso bife empanado, coberto
com muçarela, que chega à
mesa cortado em quadradinhos.
A picanha servida na tábua
(foto) também é uma ótima
pedida. Uma dica: peça como
acompanhamento o arroz com
brócolis e a farofa crocante.
Deliciosos!

Com o início da primavera e a chegada
do calor, começa a temporada das peras
no Brasil. Versátil, a fruta – rica em ferro,
magnésio e cálcio, além de boa fonte de
vitaminas A e C e do Complexo B – vai
bem tanto em pratos doces quanto salgados. Não à toa, tem sido a protagonista de receitas saborosas em restaurantes
do País e mostrado que, assim como
sua prima mais famosa, a maçã, merece
um lugar de destaque na mesa. No Coz
Restaurante, em São Paulo, o chef Dalton Rangel criou uma “pera” feita com
musse de limão siciliano, recheada com
geleia da fruta, servida com um delicioso
crumble e creme de chocolate branco.
“A farofinha dá uma textura bastante interessante à sobremesa e o limão quebra
o dulçor”, explica Dalton. No A Mano,
em Brasília, a fruta brilha em uma das
sobremesas mais famosas do lugar, um
creme de queijo mascarpone fresco com
pera baby assada no vinho tinto. “Essa
variedade tem uma textura muito interessante e um sabor mais intenso. Asso no
vinho tinto para que ela concentre ainda
mais seu gosto. Depois, faço uma redução do vinho para servir como calda”, diz
o chef Ronny Peterson, criador da receita. Já no restaurante Egeu, em Salvador, a
aposta é a inusitada mistura da fruta com
frutos do mar, no ótimo risoto de pera,
damasco e polvo. Uma fusão perfeita de
sabores e texturas e uma prova de que a
pera, definitivamente, não nasceu para
ser coadjuvante.

Ξ botecoboapraca.com.br
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“Pera” feita com
musse de limão
siciliano, do Coz
Restaurante,
em São Paulo

Fotos: Divulgação

Ξ A MANO (DF)
61 3245 8235

Ξ EGEU (BA)
restauranteegeu.com

GINGER LOVE
por Marcos Felix

Mixologista do Fortunato Bar (SP)

INGREDIENTES:
Ξ 50 ml de gim
Ξ 20 ml de suco de limão siciliano
Ξ 15 ml de xarope de gengibre
Ξ 15 ml de clara de ovo
Ξ Gelo
PREPARO:
Em uma coqueteleira, misture o gim,
o suco de limão, a clara e o xarope
de gengibre. Sirva em um copo baixo,
coloque o gelo e decore com um pedaço
de casca do limão torcida.

PORTUGUÊS COM
SOTAQUE BAIANO

SABORES ASIÁTICOS

Ξ COZ RESTAURANTE (SP)
cozrestaurante.com.br

O DRINQUE PERFEITO

CURITIBA Depois de anos no Mee, restaurante carioca em que ganhou
uma estrela no guia Michelin por três anos seguidos, Kazuo Harada está
em uma nova empreitada. No Hai Yo, no Grand Hotel Rayon, o chef
aposta em receitas famosas de sua carreira, como o Miso Steak Foie
Gras, um contrafilé de wagyu, foie gras, quiabo, cebolinha, berinjela e
molho miso picante. Além dos pratos quentes e do sushi bar, a casa
oferece dois menus degustação: o Hai Yo, com três entradas frias e
sete pratos quentes, e o Omakase Itame, com três entradas e 11 nigiris.

SALVADOR Inaugurado no espaço gastronômico da Chácara Gourmet, o restaurante Portogaia leva a gastronomia
lusitana ao coração de Salvador. Da cozinha, comandada pelo chef português
Vitor Bastos, saem delícias como o tradicional Bacalhau a Lagareiro (foto), grelhado na brasa com batata ao
murro, pimentões, cebola e
azeitonas regadas com
azeite. Destaque também para a Costela
à Mirandesa, assada na brasa e servida com batatas
a murro ao molho
à mirandesa.
Ξ 71 99941 4445

Ξ grandhotelrayon.com.br/haiyo
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HOTELARIA

NATAL SOB UM
NOVO OLHAR
COM EXPERIÊNCIAS ÚNICAS, O VOGAL
PROPÕE UMA RELEITURA DA CAPITAL
LITORAL DOS SONHOS O trajeto de cerca de 90 minutos
até o Santuário Ecológico da Pipa é feito de bugue na
areia. O circuito inclui pontos como a Praia do Sagi e a
Lagoa da Coca-Cola.
CONTATO COM A NATUREZA O passeio leva o visitante
até as serras no interior do estado, com experiências
de trilhas, escaladas e passeios a cavalo.
A ORIGEM DA TAPIOCA Uma visita à Casa de Farinha
Potiguar para conhecer o processo primitivo de
fabricação da tapioca, um dos produtos mais
importantes da culinária local.

Piscinas do Vogal
Hotel; ao lado,
uma das suítes
(acima) e o prédio
em formato de
barco, visto da rua

SONHO À
BEIRA-MAR
Recém-inaugurado, o Vogal
Luxury Beach Hotel &
Spa, em Natal, é o primeiro
hotel de grande luxo do Rio
Grande do Norte
por Bruno Segadilha
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T

udo começou com um amor de
Carnaval. O ano era 1999, quando o mineiro Geraldo Magela
decidiu passar uns dias em Natal
para curar as mágoas de um relacionamento desfeito. Solteiro, ele queria curtir o agito do Carnatal, um dos maiores
eventos da capital potiguar, sem saber
que arranjaria um amor para a vida toda.
Apaixonado pela cidade, decidiu deixar
seu emprego em uma empresa de seguros para fazer a vida ali. Comprou um
terreno em Ponta Negra, badalada praia
do litoral de Natal, e levantou o hotel
Rifolis. Com o sucesso do primeiro empreendimento, inaugurou o Pontal do
Mar, outro projeto vitorioso. Mas ele
queria mais. Sonhava com acomodações
de altíssimo luxo e nível internacional.
E foi assim que, em 2008, começou a
construir o Vogal Luxury Beach Hotel

& Spa, primeiro hotel de grande luxo do
Rio Grande do Norte. Um sonho que
levou mais de uma década para ser realizado e que abriu suas portas em junho.
A execução da obra foi trabalhosa. A
primeira providência foi remover as dunas que existiam ali e transformar o terreno arenoso em uma base sólida. Depois,
os engenheiros e arquitetos precisaram
bolar um projeto que traduzisse o sonho
de Magela: um hotel em formato de navio que respeitasse a geografia acidentada
do lugar. “Queria que as pessoas tivessem
a sensação de estar em uma embarcação,
vendo o oceano”, diz Magela. Nascia,
assim, o prédio de nove andares e de formas côncavas. O lobby e a entrada principal, localizados no nível da Rua Inácio
Valê, ficam no oitavo andar, enquanto
os quartos e demais dependências estão
nos pisos inferiores. Já o nono pavimento

Fotos: Divulgação

Piscinas do Vogal Hotel, a poucos
metros da praia de Ponta Negra

abriga a suíte presidencial, um apartamento de 193 m² com sala,
cozinha, espaçoso banheiro, dois quartos e terraço privativo.
No segundo andar, o spa L’Occitane oferece massagens e
terapias relaxantes, além de uma sauna seca. No térreo, as piscinas, a poucos passos da praia de Ponta Negra, são um convite
a momentos de ócio e descanso. Ali, o hóspede pode saborear
um drinque ou experimentar um dos sanduíches e petiscos do
bar. Para quem quiser fazer uma refeição mais elaborada, o restaurante Terraço, especializado em culinária contemporânea e
regional, oferece pratos como o robalo servido com arroz negro ou o carré de cordeiro com risoto de parmesão e espinafre.
Já o Le Château tem opções da gastronomia francesa, como o
ótimo magret ao molho de frutas vermelhas e creme de cenoura. Provas de que valeu a pena apostar no sonho.

Ξ VOGAL LUXURY BEACH HOTEL & SPA 84 3227 1000 / vogalhotel.com.br
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CONCIERGE

DE CARA NOVA

DNA MUSICAL
LONDRES Quase cinco décadas se passaram desde que
o Hard Rock Café abriu as portas na capital inglesa. Agora
a marca volta a sua cidade de origem para inaugurar seu
primeiro hotel no Reino Unido. Operando desde junho, o
Hard Rock Café Hotel London traz de volta a atmosfera
que já é de praxe nos empreendimentos da rede: toda
a decoração é inspirada na história de estrelas da
música e os quartos têm toca-discos e uma
seleção de vinis que fica à disposição. Os
hóspedes ainda podem curtir o GTM
bar, com apresentações ao vivo todos os dias, ou criar sua própria
jam session com as guitarras
Fender e os amplificadores disponibilizados pelo staff.

Piscina do hotel; acima,
um dos quartos decorados
por Juan Ciavarella

nue e avistar o antigo Peter Miller
Hotel era como fazer uma viagem a
Miami do começo do século passado. Inaugurado nos anos 1930, o hotel foi sinônimo de tradição até 2010,
quando uma rede argentina comprou
o prédio e deu início a um projeto de
renovação por ali. O resultado veio
nove anos depois. Em julho, o Lennox
Hotel Miami Beach começou a receber hóspedes em um edifício repaginado. Do antigo empreendimento ficaram
só a fachada art déco e alguns detalhes da
arquitetura, como o piso e os arcos do
lobby. Todo o interior foi modernizado
com móveis de madeira e itens de decoração selecionados pelo designer de
interiores Juan Ciavarella. Ele também
deu seu toque aos mais de 100 quartos do
hotel, cada um com layout e decoração
únicos. A grande novidade é a área de
lazer construída entre os quatro prédios
do empreendimento: o pátio ganhou
uma piscina e um bar que serve coquetéis e aperitivos, enquanto os hóspedes
relaxam nas espreguiçadeiras. Quem
prefere aproveitar o dia com os pés na
areia pode dispensar os cinco minutos de
caminhada até a praia e usar o serviço de
transporte, que leva para um tour na orla
e deixa os turistas em uma área privativa. Ali, ficam com a sensação de ter um
pedacinho de Miami Beach só para eles.
Ξ lennoxmiamibeach.com

Fotos: Divulgação

MIAMI Passar pela agitada Collins Ave-

Ξ hardrockhotels.com/london

CLÁSSICO CARIOCA
RIO DE JANEIRO Depois de dois anos em obras, o

tradicional Arpoador Inn reabriu as portas com
novo nome e outro conceito. Agora batizado como
Arpoador, o hotel tem decoração clean e despojada
e fica a poucos minutos das praias de Copacabana
e Ipanema. Com detalhes em palha e linho, os 49
quartos ganharam cara de hospedagem pé na areia,
alguns deles com direito a janelas amplas com vista
do mar. No bar Arp os hóspedes podem experimentar
as delícias do menu assinado por Roberta Sudbrack.
Ξ hotelarpoador.com

GULOSEIMAS DA TARDE

Conheça hotéis que fazem do chá vespertino uma ótima experiência

13

quartos com varanda

119

acomodações

US$

14.7

milhões

foram investidos na
compra do hotel
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HOTEL TORIBA

CAMPOS DO JORDÃO // BRASIL

Hóspedes e não hóspedes aproveitam
o fim de tarde com vista da Serra da
Mantiqueira enquanto saboreiam
quitutes doces e salgados.
Ξ toriba.com.br

ALVEAR PALACE HOTEL

BUENOS AIRES // ARGENTINA

Serve bolos, docinhos e tarteletes de
frutas. O chá oferecido ali é tão tradicional entre os portenhos que o hotel ganhou até um blend em sua homenagem.
Ξ alvearpalace.com

SHANGRI-LA HOTEL PARIS

PARIS // FRANÇA

O chá da tarde criado pelos chefs
Michael Bartoccetti e Christophe Moret é
100% vegano. No menu, minissanduíches
e doces, calissons e scones.
Ξ shangri-la.com
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BEM-ESTAR

4 CURIOSIDADES
SOBRE O CRANBERRY

AO AR LIVRE

Caminhar em meio à natureza faz bem à
saúde e é a opção mais fácil para voltar a
se exercitar. Veja os benefícios da prática
e as orientações para quem quer começar
por Giovanna Forcioni

Cada vez mais popular no Brasil, a fruta
vermelha, originária da América do Norte, traz
vários benefícios ao organismo. Marisa Resende
Coutinho, nutricionista da Rede de Hospitais
São Camilo, de São Paulo, lista alguns fatos
sobre o oxicoco, nome que ganhou no País

SEM INFECÇÕES

Rica em antioxidantes, evita o envelhecimento
precoce e ajuda a controlar o índice de gordura
no sangue. Por conter muita proantocianidina,
substância que combate bactérias na mucosa da
bexiga, age contra infecções urinárias.

P

assar pelo menos duas horas por semana ao ar livre
pode fazer a diferença na sua rotina. E quem diz
isso é a ciência. Um estudo feito na Universidade de
Exeter (Inglaterra), e recém-publicado pela revista
Nature, mostrou que pessoas que ficam mais tempo em ambientes externos tendem a ser mais saudáveis e bem dispostas. Mas só sair para dar uma voltinha no bairro não é suficiente. A pesquisa mostrou que os resultados são ainda mais
expressivos quando a caminhada é feita na praia, no parque
ou em áreas verdes. E não importa se esse tempo é gasto
de uma vez ou distribuído ao longo da semana: o que vale
mesmo é se exercitar e curtir a paisagem — não sem antes
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procurar um médico para fazer um check-up e confirmar se
você está realmente apto para começar.
Com os exames médicos em dia, é só separar óculos de sol,
protetor solar, uma roupa leve, um calçado esportivo confortável, fazer um alongamento e sair para a rua. A recomendação da American College of Sports Medicine (ACSM) é sempre respeitar os seus limites físicos e prestar atenção no tipo
de terreno que encontrará no percurso. “O impacto de uma
caminhada ao ar livre é menor do que o de uma caminhada
na esteira, mas o ideal é sempre fazer em terrenos planos, tomando cuidado com buracos e desníveis”, explica o ortopedista Ricardo Munir Nahas, vice-presidente da Confederação

Fotos: Unsplash e Divulgação

CORAÇÃO EM DIA

Sul-americana de Medicina do Esporte (COSUMED).
Se feita regularmente, a caminhada ao ar livre ajuda a aumentar a massa muscular, a melhorar as funções respiratórias e cardiovasculares, além de diminuir o risco de derrame
cerebral e estimular a produção de endorfina, hormônio
que ajuda a diminuir o estresse e a aumentar a sensação de
bem-estar. Para atingir esses resultados, não é preciso fazer
grandes mudanças na rotina. Segundo Ricardo, se houver
orientação médica, três vezes por semana é uma boa frequência para começar. “A recomendação é que, no início, as
caminhadas durem de 30 a 40 minutos.”

A presença de resveratrol, substância que
combate o excesso de gordura no sangue,
previne doenças cardiovasculares. A fruta é rica
ainda em ferro, potássio, sódio, zinco e é fonte
de vitaminas A, C e K.

REDUÇÃO DE PESO

Por conter fibras, a forma seca do cranberry dá
maior sensação de saciedade e ajuda a regular o
intestino, sendo boa aliada na redução de peso.

CUIDADOS AO CONSUMIR

A fruta não é indicada para todos. Mulheres
em fase de amamentação, pessoas com alergia
ao ácido salicílico (presente na aspirina) e
pacientes com problemas renais, por exemplo,
devem evitar o consumo.
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BEM-ESTAR

5 ERROS PARA EVITAR
NA HORA DE TREINAR

DENTES
EM ORDEM

GULOSEIMA SEM GLÚTEN
O chef Lucas Corazza, do programa Que Seja Doce, do GNT, dá a
receita de um bolo mousse de chocolate totalmente sem glúten
INGREDIENTES
Ξ 80 g de manteiga
Ξ 2 ovos
Ξ 300 g de cacau em pó
Ξ 110 g de açúcar
Ξ 250 g de creme de leite fresco
Ξ 150 g de chocolate ao leite
(35%)
Ξ 230 g de chocolate amargo
(70%)
GANACHE
Ferva o creme de leite e misture
com todo o chocolate 35% e 80
g do 70%. Despeje o creme em

A marca suíça Edel White
acaba de lançar uma nova
escova de dentes elétrica,
a Sonic Generation
hidroativa. O aparelho
libera jatos d’água e
de enxaguante bucais
em fluxos pulsantes,
que penetram mais
facilmente nos espaços
entre os dentes. Para se
ajustar às necessidades
de cada usuário, tem
quatro modos de limpeza:
sensível, intenso,
branqueador e yoga, que
ajuda a equilibrar o ritmo
respiratório. R$ 399

Movimentar o corpo e praticar exercícios físicos é
fundamental para a saúde. Porém, para manter
uma rotina eficiente de exercícios, é preciso foco e
planejamento. Veja como evitar os erros mais comuns
cometidos por quem quer começar a treinar
por Leandro Martins*

Ξ edelwhite.swiss

uma forma retangular, cubra
com papel filme e reserve.
MASSA
Derreta os 150 g de chocolate
70% restantes e bata as claras
em neve. Reserve. Bata o açúcar,
a manteiga e as gemas. Misture
o cacau em pó e o chocolate
derretido. Adicione as claras em
neve, mexendo delicadamente.
Asse em uma forma untada em
forno a 160O de 15 a 20 minutos
Quando esfriar, desenforme,
cubra com a ganache e sirva.

Alimentação: procure ingerir alimentos ricos em minerais e proteínas.
Cuidado com químicas: respeite o intervalo de três semanas para cada
tintura. Luzes, no máximo quatro vezes no ano.
Controle as infecções: fortaleça a imunidade com probióticos,
antioxidantes, vitaminas e suplementação com zinco.
Evite automedicação: suplementações são muito bem-vindas, desde que
feitas com supervisão médica.
Hormônios: procure a ajuda de um especialista para investigar e tratar
alterações hormonais.
Descanso: tente manter um ciclo regular de oito horas de sono por dia.

1

Pular as etapas: ao iniciar um programa de exercícios
físicos, é preciso fazer exames periódicos e uma
avaliação física com um profissional da área. Deixar
isso de lado pode causar danos futuros à sua saúde.

2

Mirar resultados rápidos: monte uma rotina de
exercícios de longo prazo. Fuja dos “projetos verão”.
Os exercícios físicos devem fazer parte do cotidiano.
Afinal, o que são 40 minutos para 24 horas do dia?
“No pain no gain”: quanto mais longa for a
duração do treino de musculação, melhores
resultados, certo? Errado. Priorize a
qualidade das repetições, intensificandoas com pausas curtas entre as séries.

3

4
Fotos: Getty Images, Unsplash e Divulgação

ANA CARINA JUNQUEIRA, DERMATOLOGISTA ESPECIALIZADA EM TRICOLOGIA,
DA CLÍNICA GROENLÂNDIA (SP), EXPLICA COMO EVITAR E RETARDAR
A QUEDA DOS CABELOS

AZUL

MACEIÓ Os hóspedes do Pratagy Beach agora tem mais
uma opção de relax à beira-mar. Recentemente, o resort
reformou 195 apartamentos e ampliou sua oferta de lazer
e bem-estar. A maior novidade foi a inauguração do SPA
Equilíbrio do Ser, um espaço na área da praia, a poucos
metros do Rio Meirim. O menu inclui programas de
massagem, esfoliação e drenagem linfática. Ao todo, são
oferecidos seis tipos de tratamento, cobrados à parte. O
destaque é a cocoterapia, realizada com a polpa do coco
para hidratar e prolongar o bronzeado da pele.
Ξ pratagy.com.br

FORÇA NOS FIOS
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QUEM RESISTE
A UM SPA?

5

Dietas da moda: evite jejuns e dietas
do momento. Desconfie das promessas
de emagrecimento rápido, pois não
existem milagres. Siga as orientações
do nutricionista.
Corpo dos sonhos: cada um tem
um biotipo e nossas diferentes
estruturas e composições corporais
afetam o metabolismo. Por isso,
seja você a sua maior referência e
busque o seu melhor.
* personal trainer e consultor
esportivo
Ξ Instagram: @l_eandromartins
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MODA

1

2

3
C

M

Y

4

CM

MY

CY

PRIMAVERA-VERÃO

CMY

K

FLORES, BABADOS, CIGANINHAS E LISTRAS SÃO AS
APOSTAS DA PRÓXIMA ESTAÇÃO. CONFIRA PEÇAS QUE NÃO
PODEM FALTAR NO SEU GUARDA-ROUPA por Anna Paula Ali

5

1. Regata de alcinha recorte, AMARO – R$ 139,90 – amaro.com.br
2. Brinco argola flor de couro, Animale – R$ 348 – animale.com.br

3. Vestido floral Amariera, Amissima – R$ 943,90 – amissima.com.br
4. Short feminino listrado, CEA R$ 89,99 - cea.com.br
5. Sandália espadrille Anabela, Capodarte – R$ 290 – capodarte.com.br
6. Bolsa Alice Bag, Vix – R$ 898 – vixbrasil.com
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Fotos: Unsplash e Divulgação

6

BELEZA

1
3

4

2

COR GARANTIDA

CABELOS TINGIDOS EXIGEM CUIDADOS PARA MANTER O
TOM E EVITAR O DESBOTAMENTO. INDICAMOS PRODUTOS
PARA DEIXÁ-LOS LINDOS E HIDRATADOS

5

por Anna Paula Ali

1. Creme para pentear Expert Vitamino Color A-OX, L’Oréal Professionnel – R$ 89,61 –
loja.segredosdesalao.com.br
2. Máscara Siàge Realça a Cor, Eudora – R$ 45,99 – eudora.com.br

3. Spray protetor térmico Kerashape, Goldwell – R$ 173– jacquesjanine com.br
4. Solução capilar Match Liga dos Coloridos, O Boticário – R$ 69,90 – boticario.com.br
5. Tratamento fortalecedor Blond Absolu Cicaflash, Kérastase – R$ 189 – belezanaweb.com.br
6. Shampoo reestruturante Quimicamente Danificados, Natura - RS 29,90 – natura.com.br
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Fotos: Getty Images e Divulgação

6

VITRINE

2

1

COLORIDO EXÓTICO

3

O BOHO-CHIC ESTÁ CADA VEZ MAIS PRESENTE NA
DECORAÇÃO DE AMBIENTES, MISTURANDO ESTILOS COMO
O HIPPIE, O ÉTNICO E O VINTAGE por Anna Paula Ali

6

4

1. Namoradeira Horizonte, MUMA – R$ 2.490,00 – muma.com.br
2. Vaso winter boho Demi, Camicado – R$ 143,99 – camicado.com.br

3. Luminária de teto Cage, Tok&Stok – R$ 369,90 – tokstok.com.br
4. Tapete Kilim Samambaia multi 4, By Kamy – R$ 300,00 o m² – bykamy.com.br
5. Cesto Parintins natural colors, Westwing – R$ 299,90 – westwing.com.br
6. Almofada Azteka, By Kamy – R$ 350 – bykamy.com.br
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5 PERGUNTAS
Para o jornalista
Pedro Andrade, que
acaba de atualizar
seu O Melhor Guia
de Nova York. O livro
traz dicas e histórias
sobre uma das
capitais mais famosas
do mundo

Foto: Divulgação

EM BREVE NOVA ROTA
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Fernando de Castro Marques,
presidente da União Química, fala
sobre o setor farmacêutico no País

Como o Rock in Rio, que chega
à 20ª edição, tornou-se o maior
festival de música do mundo

A Azul exibe uma série de
vídeos contando histórias de
empreendedores brasileiros

ENTREVISTA

FEELING PARA
EMPREENDER

F

Fernando de Castro Marques,
presidente da União Química,
fala do crescimento de sua
companhia acima da média
do setor farmacêutico e da
internacionalização do Grupo

ernando de Castro Marques, de
A companhia vem fazendo uma
65 anos, é um mineiro de fala
série de aquisições. O crescimento
por Solange Azevedo | fotos Julia Rodrigues
mansa, mas de ações arrojadas.
através de aquisições é a estratégia?
Casado e pai de dois filhos, o
Estamos sempre de olho nas oportuempresário comanda a União Química, uma das maiores nidades. No ano passado, por exemplo, adquirimos a fábrifarmacêuticas do Brasil, que faturou R$ 2 bilhões em 2018. ca de biotecnologia da Elanco (Eli Lilly), em Augusta, na
Uma prova de que Marques não brinca em serviço é que, Geórgia (EUA), onde é feita r-bST, que é comercializada
apesar da crise econômica, a companhia presidida por ele globalmente sob as marcas Lactotropin e Posilac. Essa univem crescendo mais de 20% ao ano, enquanto a expansão dade passou a ser chamada Union Agener e tem condições
do setor tem ficado entre 7% e 8%. Embora o negócio de de atender a 100% do mercado global desse produto, com
saúde humana represente 83% do faturamento, foi o de saú- capacidade instalada para mais de 45 milhões de doses por
de animal o responsável pelo passo mais importante para a ano. O Lactotropin é o único aprovado pelo FDA (Food
internacionalização da companhia.
and Drug Adminsitration) e chancelado pela OMS/FAO
Em outubro do ano passado, a empresa adquiriu uma fábri- (Organização das Nações Unidas para Alimentação e a
ca nos Estados Unidos, onde é feito um produto biológico Agricultura). A empresa exporta para várias localidades e,
que aumenta de 15% a 25% a produção de leite em vacas e até o final de 2022, pretende atender a demanda em mais
búfalas. Os medicamentos biológicos são a maior fonte de de 40 destinos internacionais.
inovação nos últimos tempos. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista.
Esse foi o primeiro passo para a internacionalização da
União Química?
Qual é o tamanho da União Química?
Foi o principal. O mercado farmacêutico e veterinário
A empresa foi fundada há 83 anos, mas adquirida pelo meu pai são muito protegidos no mundo inteiro e é complexo o
em 1970. Com capital 100% nacional, a União Química faturou registro de marcas e produtos. A aquisição da fábrica na
R$ 2 bilhões em 2018. Atualmente temos mais de 5.400 colabo- Geórgia foi um passo importante porque abre portas para
radores, distribuídos em sete unidades fabris no Brasil e uma nos a comercialização da nossa linha de Saúde Animal nesses
Estados Unidos, além da força de vendas. Em saúde humana es- países onde o Lactotropin é vendido. Estamos investintamos entre as principais empresas farmacêuticas do Brasil e em do cerca de US$ 100 milhões na produção e expansão da
saúde animal, estamos entre as 5 maiores empresas do mercado. planta da Geórgia.
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Fernando de Castro
Marques, presidente
da União Química

ENTREVISTA

Se o negócio estiver dentro do preço de
mercado não tenho medo de encarar.
Não podemos ficar estagnados por causa da crise.
O Brasil é um país com potencial gigantesco

Unidade fabril Union Agener,
em Augusta, Geórgia (EUA)

C

Foto: Divulgação

A União Química fez parceria com
outros laboratórios para a produção
de medicamentos biológicos. Essas
drogas são o nosso futuro?
Sem dúvida. Com o término de patentes de vários medicamentos biológicos,
o setor nacional viu uma oportunidade
de entrar no segmento dos biossimilares
(cópias legais dos biológicos). Em 2012,
fizemos uma “joint venture” com Aché,
EMS e Hypera Pharma, criando a Bionovis, uma empresa independente com
fábrica em Valinhos (SP). A transferência de tecnologia, resultado da parceria
com as maiores empresas de biotecnologia farmacêutica do mundo, permite
à Bionovis iniciar a produção dos biofármacos de alta complexidade 100%
nacionais. Fornecer ao SUS biofármacos integralmente produzidos no país
é um compromisso da União Química, através da Bionovis, com o Brasil e
com os brasileiros.

M

Y

Quanto os biológicos representam
nas importações brasileiras?
O volume de importações de medicamentos ficou acima de R$ 7 bilhões
em 2018. E, em 2019, deve chegar a
R$ 8 bilhões. Novas drogas e mais
complexas, representam cerca de 80%
desses valores tanto no Brasil, quanto
em outras partes do mundo.
Como opera a unidade de negócios
Terceirização?
Ela é dedicada à terceirização da produção de medicamentos. É uma atividade
que surgiu em 2014, quando compramos o complexo industrial da Novartis,
em Taboão da Serra (SP) e temos um
contrato de dez anos para a fabricação
dos medicamentos que inclui a plataforma de exportação para 17 países da
América Latina. Em 2017 efetivamos
uma operação semelhante adquirindo
a fábrica da Zoetis, em Guarulhos (SP),
que passou a se chamar Inovat Farmacêutica. A Zoetis é a maior empresa
veterinária do mundo. O negócio de
terceirização para grandes empresas
transnacionais deve faturar em torno de
100
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R$ 350 milhões neste ano. E a estimativa para 2020 é entre R$ 420 milhões e
R$ 430 milhões.
A crise econômica dos últimos anos
não atingiu a União Química?
O setor farmacêutico é menos sensível
à crise do que outros em função do aumento da demanda por medicamentos
e de inovações terapêuticas. Sobre a
crise? Resolvemos não participar (risos). Estamos trabalhando arduamente e
sendo agressivos no mercado, lançando
produtos relevantes, com preços competitivos. Enquanto o setor vem crescendo entre 7% e 8% ao ano, a União
Química cresce acima de 20%.
Recentemente, Eli Lilly e Roche
anunciaram que fechariam fábricas
no Brasil e iriam produzir medicamentos mais complexos e com maior
tecnologia em outros locais. Como
isso afeta o setor?

R$

2 bilhões

foi o faturamento em 2018

8

unidades fabris, sendo 7
no Brasil e uma nos EUA

US$

100 milhões

foi o investimento na fábrica
nos EUA

83 %

do faturamento da companhia
vêm da divisão de saúde humana
e 17% da de saúde animal

CY

CMY

K
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LINHA DO TEMPO
1 9 7 0 : João Marques de Paulo, pai de
Fernando Marques, compra o Laboratório
Prata, que foi fundado em 1936.
1 9 8 0 : Transformação do Laboratório
Prata em União Química Farmacêutica
Nacional
1 9 9 0 : Fundador da Biolab Sanus
Farmacêutica
2 0 1 0 : A aquisição do Laboratório
Tecnopec coloca a Agener no mercado de
Reprodução Animal
2 0 1 5 : Compra do complexo industrial
da Novartis, em Taboão da Serra – SP, que
passou a ser chamado de Anovis Industrial
Farmacêutica
2 0 1 7 : Aquisição do complexo industrial
da Zoetis, em Guarulhos – SP, que passou a ser
chamado Inovat Farmacêutica
2 0 1 8 : Aquisição da fábrica de biotecnologia
da Elanco (Eli Lilly), em Augusta, na Geórgia
(EUA), passando a ser chamada Union Agener.

Ninguém quer perder o mercado brasileiro, que hoje está entre o quinto
e o sexto do mundo no setor de medicamentos. A questão é que grandes
companhias têm fábricas no exterior,
dedicadas a esses medicamentos mais
complexos. Ou seja: elas continuarão
vendendo aqui, mas fabricando lá fora,
já que é mais fácil importar do que produzir no Brasil. No exterior há menos
entraves e menos burocracia. A questão
tributária também é uma das nossas dificuldades; em cada estado é de um jeito, inclusive com alíquotas diferentes.
Por tudo isso, quem vem de fora desiste.
Nós ficamos, porque somos brasileiros.
O senhor se considera um empresário arrojado ou conservador?
Me considero arrojado, vivo de desafios
e estou sempre atento às oportunidades.
Se o negócio for bom, não tenho medo
de encarar. O Brasil é um país com potencial gigantesco. Estamos passando
por momentos delicados, de ajustes, e
sofremos também influência da conjuntura global. O grande desafio é crescer e
as perspectivas de longo prazo são boas.
Os empresários precisam ter a segurança
de que o Brasil vai apoiar a iniciativa privada, pois é isso que traz investimentos.
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DESCUBRA A DIFERENÇA
ENTRE GOSTAR DE VIAJAR
E SER FÃ DE CARTEIRINHA.

Além de ser empresário, o senhor
tem uma trajetória política.
A União Química tem uma fábrica em
Brasília (DF) e por lá fui candidato a
senador em 2018, pelo Solidariedade.
Não fui eleito, mas tive 124.904 votos,
um número muito bom. Essa foi a minha primeira tentativa e quem sabe futuramente eu não parta para um novo
desafio. Antes, fui vice-presidente do
PTB, também no Distrito Federal.
Como começou o seu interesse pela
política?
Sempre gostei muito da política, do
relacionamento. Acho que empresários, de modo geral, têm de estar sempre atentos ao Legislativo, que pode e
deve fazer o País crescer.
Que tipo de líder o senhor é?
Sou um administrador intuitivo e instin

tivo. Sigo o meu feeling para empreender.
O que gosta de fazer nos seus momentos de lazer?
Minha atividade preferida é andar a
cavalo. Tenho alguns nas fazendas de
Minas Gerais e Goiás. Gosto de Manga Larga e Árabe, mas não crio uma
raça específica. Também gosto de ver
filmes e seriados, de viajar para o exterior, conhecer lugares novos. Por falar
nisso, pretendo ir à China neste ano
ou, no máximo, em 2020.
Quais são os planos para o futuro?
A partir de janeiro quero sair do dia a
dia e ir para o Conselho de Administração da companhia. Preciso de tempo para focar no estratégico. Já contratei o Luiz E. Violland, que ficará de
forma definitiva na presidência, como
CEO. Estamos em fase de transição.

Faça parte do Clube TudoAzul e comece a voar muito mais.
São diversos planos para você juntar até 240 mil pontos por
ano e embarcar sempre que quiser. Além disso, você conta
com embarque prioritário e muitos outros benefícios.

>voeazul.com.br/clube

MADE IN BRAZIL

DO BRASIL
PARA
O MUNDO
Completando 34 anos de
história, o Rock in Rio chega
a sua 20ª edição mantendo
o DNA carioca que o
transformou em um dos
maiores festivais de música
do planeta

Rota 85; e acima New
Dance Order, novas
atrações do Rock in
Rio 2019

por Giovanna Forcioni

Público
entrando no
Rock in Rio
2017

S

Roberto
Medina,
idealizador do
Rock in Rio
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e não fosse uma “mãozinha” de
Frank Sinatra, talvez o Rock in Rio
nunca tivesse saído do papel. O publicitário Roberto Medina até tentou emplacar sua ideia sozinho, mas não
conseguiu. Quando chegou aos Estados
Unidos com o projeto de fazer o maior
festival de música do mundo, visitou
mais de 70 empresários e ouviu mais de
70 “nãos”. Fazer um evento com as proporções que Roberto sonhava, ainda mais
no Rio de Janeiro, parecia loucura para
os padrões dos anos 1980. E, em partes,
era mesmo. Nada parecido havia sido feito até então e o Brasil não tinha tradição
nem infraestrutura técnica para receber
tantos artistas de uma vez só.
Foi aí que Roberto se lembrou de que,
quatro anos antes, havia ajudado Sinatra
a entrar para o livro dos recordes ao levar
mais de 170 mil pessoas para ver o cantor
se apresentar no Maracanã. Bastaram um
pedido de ajuda, uma coletiva de im-

prensa e, em menos de 24 horas, todas as
bandas recuaram e assinaram o contrato
para o festival. O desafio a partir dali era
conseguir dinheiro para fazer o projeto
acontecer. Roberto nunca foi produtor
de eventos, mas sempre teve faro de comunicador. Sabendo que a Brahma estava prestes a lançar uma cerveja, a Malt
90, bateu à porta da empresa e conseguiu
um patrocínio de quase US$ 20 milhões.
O segredo? Em vez de oferecer uma
propaganda tradicional, sugeriu que a
marca usasse o Rock in Rio como plataforma de divulgação do produto.
O próximo passo foi convencer os
jornalistas. “Eu tinha um sonho, não
um projeto. Depois de uns três meses de
trabalho, a mídia estava sonhando tanto
quanto eu”, conta. A primeira edição saiu
do papel em 1985 e, logo de cara, conseguiu levar James Taylor, George Benson,
Freddie Mercury e mais de 1,3 milhão de
pessoas para os dez dias de festival. As “90

horas de música e paz”, como vendia o slogan da época, foram
apenas o pontapé inicial para consolidar o negócio como uma
marca global. Nos anos seguintes vieram passagens por Portugal, Espanha e Estados Unidos e mais de 9 milhões de pessoas na
plateia. Mas, segundo Roberto, foi só em 2011, quando o Rock
in Rio voltou ao Brasil depois de uma década fora do País, que
a ficha caiu. Os 700 mil ingressos, que nas edições anteriores
demorariam meses para ser vendidos, se esgotaram em apenas quatro dias. Desde então, não houve
uma só vez que todos os bilhetes
não fossem comprados.
No dia 27 deste mês, o Rock in
Rio chega ao Parque Olímpico, na
Zona Oeste da cidade, para a sua
oitava edição carioca. Até o dia 6
de outubro, 250 shows de artistas e
bandas, como Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, Anita e Alok,
prometem agitar a programação. O motivo de colocar estilos
musicais tão diferentes no line-up é o mesmo desde a primeira
edição. “Sempre quis que fosse um evento grande, para a família. Se tivéssemos focado em um só nicho, o Rock in Rio nunca
teria atingido a dimensão que tem hoje”, explica Roberto.

"Na minha cabeca, o
Rock in Rio sempre foi mais
Rio do que rock"

AZUL
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17

espaços de atrações

250
shows

670
artistas

700

mil

ingressos vendidos

300

de
+horas
de música

53

países

efetuaram a compra

Espaço de atrações
do Rock in Rio 2017
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Fotos: Divulgação Rock in Rio

À esq., a entrada do festival; acima, o público em um dos shows na última
edição, em 2017; abaixo, cena do primeiro Rock in Rio, em 1985

Para comportar o vaivém dos 700 mil participantes do evento, a Azul vai disponibilizar 34 voos extras.
Neste ano, a Cidade do Rock ganha 60 mil m2 a mais que da
última vez. O Velódromo do Parque Olímpico, por exemplo,
se transformará numa experiência com recursos de projeções e
realidade virtual. O espetáculo Fuerza Bruta contará a história
do festival e o Espaço Favela dará espaço para que talentos das
comunidades cariocas possam se apresentar.
Mesmo depois de tanto tempo, Roberto ainda fala com empolgação sobre o festival, mas raramente menciona nomes dos
artistas que fazem ou já fizeram parte do line-up. “O Rock in
Rio é festa, é encontro. Nunca me pareceu que a música era
a solução. As bandas eram só um dos ingredientes do meu sonho.” O publicitário nunca fez questão de esconder que, desde

o início, sua vontade era entregar mais que só shows. Tanto é
que logo na primeira edição, em Jacarepaguá, já levou fast-foods
e shoppings centers para dentro da Cidade do Rock. Agora diz
que estuda a possibilidade de levar a marca para ainda mais países e criar eventos extras nos anos em que não há festival.
No ano passado, a empresa americana Live Nation comprou
parte do Rock in Rio, mas, na prática, pouca coisa mudou. Roberto continua acompanhando de perto cada detalhe. “Na minha cabeça, o Rock in Rio sempre foi mais Rio do que Rock.
Por isso, sempre gasto minha energia para pensar no que a gente pode fazer para melhorar a imagem da cidade do Rio, porque
a Cidade do Rock vai muito bem, obrigado.”
rockinrio.com.br
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AMOR PELA

BIG APPLE

Seis anos depois de publicar
O Melhor Guia de Nova
York, Pedro Andrade lança
uma versão expandida e
atualizada do livro que traz
curiosidades sobre a cidade
onde vive há 20 anos

The Vessel, atração
inaugurada este
ano; ao lado,
comida kosher
servida no Russ &
Daughters, uma das
sugestões do guia

por Bruno Segadilha

D

1. Quando escolheu Nova York?

Nova York vivia em mim antes de eu viver
em Nova York. Lembro-me de, ainda pequeno, pedir ao meu pai para tocar New
York State of Mind, de Billy Joel. Adolescente, adorava os filmes do Woody Allen.
A cidade já vivia no meu inconsciente.
Quando cheguei aqui tive a sensação de
pertencer a um lugar pela primeira vez
na minha vida.

2. Por que decidiu atualizar o guia?

Nova York já se reinventou tantas vezes,
que, para mim, é o símbolo de uma cidade que sabe se transformar. Hoje, anos
depois do primeiro guia, muitos lugares
fecharam e boa parte dos pontos que eu
frequento não existiam naquela época. O
capítulo de clássicos mudou pouco, mas,
fora esse, escrevi sobre dez novos tópicos. São capítulos que não poderiam ter
existido lá atrás porque o mundo mudou.
Só para dar alguns exemplos, elenco os
lugares mais “instagramáveis” e falo de
amor e sexo nos tempos pós-Tinder.

NOVA YORK
SUPERLATIVA

8

milhões

é o número de habitantes
da metrópole

20

mil

restaurantes funcionam na
cidade atualmente

852

é a quantidade de museus
e galerias da cidade

3. Para quem recomenda esse novo
Fotos: Divulgação

Pedro Andrade, no
metrô de Nova York

esde 2013, quando publicou o
Melhor Guia de Nova York, muita
coisa mudou na vida de Pedro
Andrade. Em seis anos, o jornalista
de 39 anos apresentou programas em rede
nacional americana, deu palestras, esteve
na bancada do Manhattan Connection e
conheceu pelo menos 48 países com o
programa Pedro Pelo Mundo, exibido
pelo canal GNT. Com novos hábitos e
referências, Pedro percebeu que era hora
de revisitar sua obra e atualizar sua visão
sobre a metrópole, tão dinâmica e mutável
quanto sua vida. A nova edição do livro
traz os textos originais reescritos e atualizados além de dez novos capítulos, que
falam de temas como a nova cena noturna
nova-iorquina. “São capítulos que não
poderiam ter existido lá atrás porque o
mundo mudou”, diz. Entre os cantos
favoritos, ele cita lugares como o jardim
botânico do Brooklin, as ruas do SoHo
e o museu Metropolitan. Certo. Mas não
há nada que o incomode na Big Apple?
Pedro reconhece que sim. Afirma sentir
falta de uma cena alternativa mais forte
e confessa que o som alto das sirenes de
polícia pode ser bastante irritante. Nada
que abale sua história de amor com o
lugar. “É um privilégio poder dizer que
sou meio brasileiro e meio nova-iorquino.
Encho a boca para falar disso. Nova York
é uma paixão muito séria”, diz.

trabalho? Apenas para turistas?
Esse é um livro de histórias. Então, não
é só para quem vem a Nova York. Tem
um capítulo em que falo sobre arquitetura, e menciono desde os conceitos
por trás das torres gêmeas até o prédio

O MELHOR GUIA DE NOVA YORK
EDITORA PARALELA, 308 págs., R$ 69,90

projetado pelo brasileiro Isay Weinfeld.
Em outro, explico o que são os vasos gigantescos que ficam na entrada do Museu Metropolitan. E, claro, também quero
acreditar que, se a pessoa vier para cá,
vai observar coisas que não observaria
se não tivesse lido.

4. Quais seu lugares favoritos na cidade?

Amo o jardim botânico do Brooklin. Sou
apaixonado pelo Museu Metropolitan:
ele, vazio, é um dos grandes luxos do
mundo. Adoro a ciclovia do Rio Hudson,
curto bater perna no SoHo... Se quero comer almôndega vou ao Morandi; se estou
a fim de um hambúrguer vou ao Minera
Tavern; para um brunch vou ao Pastis...

5. Depois de 20 anos vivendo na me-

trópole, ainda está em lua de mel com o
lugar ou hoje há algo que lhe incomode?
Nova York é uma paixão muito séria.
Gosto até dos defeitos, da sirene da polícia, que é muito alta e frequente demais.
Já trabalhei em um monte de lugares
underground e lembro que, quando o
Rudolph Giuliani [prefeito da cidade
entre 1994 e 2001] resolveu acabar com
esses espaços, fiquei revoltado. Ainda
sinto falta dessa pegada mais alternativa, mais dark. Hoje, no entanto, consigo
enxergar que é uma cidade mais segura.

REPORTAGEM

LOBO GUARÁ

O BRASIL QUE
SONHA VOA AZUL

BONITO / MATO GROSSO DO SUL

Depois de conhecer as paisagens e a fauna de Bonito, Márcio
Lima decidiu deixar para trás sua vida em Campo Grande e
começar a trabalhar com o turismo na região. Praticante de
mountain bike há quase 30 anos, transformou as pedaladas
em sua fonte de renda. Em 2008 criou a Lobo Guará, uma
operadora de bicicletas, e passou a levar os turistas para
conhecer a região sobre duas rodas. “Sempre quis envolver
os passeios com algo sustentável, então elaborei o projeto
‘Pedalando e Plantando’”, explica. Hoje todo ciclista que faz
o tour planta uma árvore nativa e deixa sua “marca” nas
matas ciliares de Bonito. Desde o começo da iniciativa, mais
de 10 mil mudas já foram plantadas. Márcio conta que, em
uma das paradas do passeio, ele costuma estacionar em
um deque e observar, ao lado dos turistas, o sobe e desce
dos aviões do aeroporto da cidade. “Fico muito feliz de a
Azul estar aqui. Agora as pessoas também têm a chance de
chegar mais rápido a Bonito”, finaliza.

Presente em mais de 100 destinos no País, a Azul lança uma
série de vídeos com histórias de empreendedores brasileiros
por Giovanna Forcioni

A

Azul está lançando uma série de
vídeos que narram a trajetória de
empreendedores brasileiros – que
você pode assistir a bordo, no canal
1-3 (O Brasil que sonha voa Azul), na
programação dos jatos Embraer.
São histórias que só a Azul pode
contar por estar presente em mais de
100 destinos no País. Há relatos como o
de Augusto Roza, produtor e exportador
de frutas do Espírito Santo, ou o de
Everton Padilha, da companhia potiguar Natal Pesca. Você também pode
assistir novamente aos vídeos e conhecer
mais sobre estas e outras histórias no site
brasilquesonha.com.br

FRUTM EL

N EO N ER G I A

LINHARES / ESPÍRITO SANTO

Desde que a energia eólica chegou ao interior da Bahia, a
vida dos moradores locais se transformou. A inauguração do
Complexo Caetité levou 45 aerogeradores para região e deu
à cidade a capacidade de produzir energia suficiente para
abastecer 180 mil residências. “O vento é estável, constante
e unidirecional ao longo de praticamente todo o ano. Essas
características fazem da região um dos melhores lugares
do mundo para geração de energia eólica”, explica Ditmar
Schwarzelmüller Filho, gestor de operação e manutenção. Para
implantar os aerogeradores, as terras são arrendadas e os
proprietários recebem um valor mensal. A renda extra ajuda a
movimentar ainda mais a economia da região. “Também são
oferecidas formações, principalmente na área de educação, e
isso tem agregado valor para a comunidade local”, finaliza.
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Fotos: Divulgação Azul

CAETITÉ / BAHIA

Muita coisa mudou desde que a família de Augusto Roza
começou a trabalhar com agricultura nos anos 1990. O
que era um serviço de colheita e distribuição de frutas em
menos de 20 anos se transformou em um negócio com
áreas de plantio e logística próprias. Hoje, uma das maiores
apostas da Frutmel são os investimentos em tecnologia no
campo e a exportação de mamão para Europa e Estados
Unidos. “Fizemos uma parceria com a Azul para nossas
exportações”, diz. Neste ano, a empresa teve a oportunidade
de enviar uma remessa no voo inaugural da Azul para a
cidade do Porto. Atualmente, 100% das frutas enviadas
para Portugal são transportadas pela companhia. Entre a
colheita e a chegada do mamão à Europa são necessárias
apenas 72 horas. “Hoje é a Azul que tem o melhor serviço e
a melhor tarifa”, conta.

AZUL
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REPORTAGEM

IC F C O N STR UTO RA
SINOP / MATO GROSSO

João Felipe da Rocha nunca imaginou trabalhar na
construção civil. Mas, depois de tentar a carreira de
jogador de futebol em Portugal, voltou ao Brasil e foi
surpreendido com o convite de um amigo para empreender
na área. “Falei que só abriria uma construtora se tivesse
uma proposta sustentável”, conta. Eles resolveram investir
em um sistema construtivo que utiliza formas de EPS
(poliestireno expandido) e concreto. Hoje a empresa
tem base em Sinop, no Mato Grosso, mas estuda levar
fábricas para todas as regiões nos próximos anos. “Com o
tempo aprendi que o meu know-how precisa viajar, minha
estrutura, não”, diz. Segundo João, a localização estratégica
da cidade foi fundamental para o sucesso do negócio. “As
pessoas não têm ideia do potencial econômico de Sinop.
Tanto que a Azul já está aqui há alguns anos. A cidade tem
muitos investimentos e empreendedores”, finaliza.

SEU CARTÃO
DE CRÉDITO
TAMBÉM É SEU
CARTÃO DE
EMBARQUE.
Agora você pode viajar pagando menos.

Só o TudoAzul Itaucard dá 10% de desconto
na compra de passagens aéreas da Azul e

anuidade grátis gastando a partir de R$ 1.000,00
em compras por mês. Aproveite.

N ATA L P ES C A

NATAL / RIO GRANDE DO NORTE
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A oferta é válida por tempo limitado e poderá ser suspensa pelo emissor a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio. Anuidade grátis: esta oportunidade poderá ser suspensa
pelo emissor a qualquer momento, mediante aviso prévio. Para garanti-la, você deve atingir o gasto mensal estipulado desde a primeira fatura pelo período de 3 meses. No gasto mensal
não estão incluídos os pagamentos feitos a maior, encargos, tarifas, prêmios de seguro, títulos de capitalização e serviços vinculados aos cartões, tais como crédito pessoal, retirada de
recursos, pagamentos de contas e outros serviços disponíveis. A solicitação do cartão está sujeita a análise e aprovação de crédito.

Fotos: Divulgação Azul

O negócio de Everton Padilha gira em função da Lua,
literalmente. Desde que a sua empresa investiu na pescaria
de atum, em 2002, ele precisa checar o calendário lunar
antes de colocar os barcos na água. “O principal período de
pesca acontece entre a lua crescente e a cheia. Fazemos uma
captura por mês, 12 num ano”, explica. Boa parte dos peixes
que a empresa pesca no litoral brasileiro segue para outros
países, principalmente Estados Unidos e Japão. “Fomos a
primeira empresa a enviar pescado para Fort Lauderdale
quando a Azul começou a voar para lá”, conta. Everton diz
que, desde que a companhia passou a operar voos diretos
para os Estados Unidos a partir de Recife, ficou mais fácil
traçar uma estratégia logística para que os peixes cheguem
sempre frescos ao destino. Atualmente a carga sai de Natal
de manhã, segue para Recife e, no começo da noite, já está
disponível para os clientes norte-americanos.

>voeazul.com.br/tudoazulitaucard

AÇÃO DO BEM

P ODER DE TRA N S FO R M A Ç Ã O
Há cinco anos a ONG Casa do Rio trabalha junto com comunidades locais para mudar
a realidade socioeconômica da região da BR-319 por Giovana Forcioni

Q

3. 300

PESSOAS IMPACTADAS

480

FAMÍLIAS ENVOLVIDAS

12

COMUNIDADES ATENDIDAS
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COMO AJUDAR

casadorio.org

bsocial.com.br/causa/casa-do-rio

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

América Latina
Fotos: Divulgação

Artesãs do coletivo Teçume;
abaixo, Escola do Igapó

uando completou 30 anos, o performer Thiago Cavalli
decidiu que era hora de “fugir” do seu cotidiano em São
Paulo. Juntou milhas e, sem pensar muito, embarcou
para Manaus. Para quem estava saindo de um tratamento de depressão, a temporada num hotel no meio da selva foi
uma “explosão de vida”, como ele mesmo diz. Menos de seis
meses depois, deixou para trás sua vida na capital paulista e
comprou uma casa abandonada na beira do Rio Tupana (AM).
No começo, sua ideia era criar um espaço para acolher outros artistas que também fossem para a Amazônia. Não demorou muito e o projeto tomou um rumo diferente. “Comecei a
me envolver com a comunidade local e percebi que os jovens
estavam sem escola. Combinei de fazer um grupo de estudos
na minha casa e, quando vi, estávamos criando uma coisa nova
ali”, conta. Com as doações começando a aparecer, foi questão
de tempo até que a iniciativa se tornasse algo maior.
Em 2014 a ONG Casa do Rio saiu do papel. Hoje são atendidas 12 comunidades do trecho Norte da BR-319, região de
Careiro Castanho (AM). Além de levar educação para as crianças dali, o trabalho também envolve apoiar ações que garantam
um desenvolvimento sustentável, valorizem o empreendedorismo local e gerem renda para os moradores. Ao todo, são
nove projetos ativos que, ao que parece, têm obtido resultados.
Em 2018, as artesãs do coletivo Teçume, um dos projetos da
ONG, venceram um prêmio de empreendedorismo consciente e ganharam projeção nacional ao fechar uma parceria com a
estilista Cris Barros, que passou a vender algumas peças produzidas por elas. Nos próximos meses, será a vez de os moradores
ganharem a Escola do Igapó, um colégio de ensino fundamental com metodologia baseada no que chamam de “pedagogia
da floresta”. A iniciativa complementa as ações da Escola Itinerante de Agroecologia e do Centro de Saberes da Floresta, que
promovem boas práticas de manejo dos recursos locais e criam
centros de inovação para atender às necessidades locais.
A fórmula para dar certo, segundo Thiago, é sempre investir na formação e na autonomia das pessoas envolvidas
nos projetos. “Estamos em um momento de entender o nosso papel como instituição nesse território e reavaliar a nossa
atuação, sempre seguindo os princípios da agroecologia, da
educação e da geração de renda. Aos poucos quero passar
100% da gestão para as comunidades”, finaliza.

voeazul.com.br

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

RESUMOCAST

SONHO REALIZADO
Em Vai um Cafezinho?, a jornalista Luciana
Medeiros conta a história e extrai lições da
empresária que trouxe a Starbucks para o Brasil
| Temporada 2 | Episódio 46
Schultz, que acompanhava um visitante até o elevador. “Essa é a hora”, pensou ela. Seu business plan foi entregue
com sucesso – e não acabaria perdido
nas gavetas da companhia.
Esse foi o primeiro de muitos contatos
que ela teria com o CEO da Starbucks.
Depois de nove anos de perseverança,
sem perder o foco, Howard Schultz bateu o martelo: “You got the order! When
do we start?” (Você ganhou a parada!
Quando começamos?). A Starbucks estava de malas prontas para o Brasil.
A trajetória dessa mulher é um dos
grandes exemplos de empreendedorismo
que temos. Apesar do pouco tempo que
teve para viver a sua maior conquista –
Maria Luisa morreu em um acidente de
carro apenas dez meses depois da abertura da primeira loja da Starbucks no
Brasil –, ela deixou lições inesquecíveis,
que você vai encontrar neste livro escrito
pela jornalista Luciana Medeiros.

Este 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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VAI UM
CAFEZINHO?
Buzz Editora
192 págs.
R$ 49,90

BAIXE AGORA!
Disponível para
iOs e Android

OUÇA MAIS
ADMINISTRAÇÃO 3.0
(Carlos Nepomuceno)
A Era Digital transformou
radicalmente o modo
como as pessoas se
comunicam, compram
e vendem. O impacto
disso nas empresas
tradicionais tem sido
muito forte, fazendo
muitas delas afundarem.
Quando o assunto é
inovação, o modelo
antigo de administração
definitivamente já não
serve mais.
IMERSÃO (Diogo Lara)
Já se perguntou qual é a
melhor maneira que existe
para você resolver traumas
e outras marcas negativas
na sua vida? Que tal
descobrir como elevar seu
nível de autoconhecimento
e promover a sua saúde
emocional de um jeito
inteligente?
OS SEGREDOS DA MENTE
MILIONÁRIA (T. Harv Eker)
Não basta ter muito dinheiro
no bolso para que você seja
considerado um milionário.
É necessário algo mais
do que apenas números.
Esse best-seller revela
quais são os 17 arquivos de
riqueza que diferenciam os
ricos dos pobres.

Fotos: Divulgação

E

ra março de 1997, quando Maria
Luisa Rodenbeck desceu do táxi
em frente ao número 2401 da
Utah Avenue, em Seattle. Ela não
havia dormido bem na noite anterior,
pensando no desafio que tinha decidido enfrentar: levar uma das maiores
franquias do mundo para o Brasil. Na
calçada, olhou para cima e viu o inconfundível logotipo verde e branco com o
desenho da sereia. Ela estava em frente ao quartel-general da Starbucks, na
época comandada por Howard Schultz
– o homem que reinventou o café como
produto de consumo em larga escala.
Mesmo sem nenhum horário marcado, mas decidida a buscar seu maior
sonho, foi até a portaria do edifício.
Em suas mãos havia uma pasta elegante, algo que ela havia preparado
com muito capricho nos últimos anos.
Eram três cópias perfeitamente encadernadas de seu business plan para a entrada da Starbucks no Brasil.
Maria Luisa subiu até o andar executivo, sentou-se na recepção e esperou.
Quem sabe alguém importante apareceria? A empresária estava disposta a
aguardar o tempo que fosse necessário
para abordar algum diretor do alto escalão. Para sua surpresa, quem apareceu,
horas mais tarde, foi o próprio Howard

U N IV ER S O
A ZU L

AQUI VOCÊ
PODE SONHAR
COM SUA
CASA NOVA!
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE

Seu Imóvel de R$250 Mil
com parcelas de:

R$

1.645 ,83
Mensais

Foto: Getty Images

em 180 Meses

Acesse nosso
site e faça uma
simulação.
campanha.embracon.com.br/azul

Fabio Lima, líder
de AVSEC, e Kelly
Ribeiro, operadora
de atendimento ao
Cliente da Azul, falam como foi visitar
três continentes em
30 dias e conhecer
cidades como
Amsterdam (foto)
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Informações para um voo
seguro, entretenimento a bordo
e nossos mapas de rotas

Reportajes sobre Belém do
Pará y Aracaju, además de la
entrevista del més

Fatos sobre a Catedral
Metropolitana, um dos
símbolos do Rio de Janeiro

EXPERIÊNCIA AZUL

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

C H EC K -IN

TRÊS CONTINENTES EM 30 DIAS
Um casal de Tripulantes faz um roteiro passando por praias
paradisíacas, cidades vibrantes e monumentos históricos

App 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.
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Fabio Lima Líder AVSEC
Kelly Ribeiro Passaretti Operadora de Atendimento ao Cliente

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.

Fotos: Getty Images e Arquivo Pessoal

M

nhecendo canais, restaurantes e jardins cheios de tulipas. Eu,
que sempre fui festeiro, fiquei impressionado com o agito
(e os preços altos) por lá. A parada seguinte foi a Alemanha. Tivemos 48 horas para conhecer a história do Muro de
Berlim, tirar fotos no Portão de Brandemburgo e explorar a
cidade. Depois seguimos para a Cracóvia, na Polônia, e de
lá fomos até a Espanha. Nossa escolha foi Barcelona, por ser
um destino relativamente barato e cheio de atrações, como
a Casa Batló, a Sagrada Família e o Parque Güell.
Para finalizar nosso roteiro europeu, desembarcamos
em Roma e finalmente entendemos o porquê da fama
da cidade: a gastronomia é ótima e os monumentos históricos são impressionantes. Antes de voltar para casa,
tiramos mais dois dias para ir até a África e conhecer a
capital do Egito. Não podíamos ir embora sem ver de
perto toda a imponência das pirâmides e o calor do deserto do Cairo. Uma experiência inesquecível.

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

Aeroporto

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.

Bagagem

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

TudoAzul

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

TudoAzul

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.

Para garantir os
pontos no programa
de vantagens,
informe seu CPF na
reserva ou na hora
do check-in. Se você
ainda não é cliente,
cadastre-se e comece
acumulando os
pontos desse voo.
Voeazul.com.
br/tudoazul

AZUL EXPERIENCE

O Portão de
Brandemburgo,
em Berlim

inha primeira grande viagem foi um intercâmbio
para o Canadá, assim que terminei a faculdade.
Voltei para o Brasil e passei a viajar no nosso País.
Conheci quase todas as capitais, mas queria ampliar
meus horizontes. Passei anos planejando até que, em maio,
consegui tirar do papel o sonho de fazer um tour por vários países da Europa em companhia da minha namorada,
Kelly, também Tripulante da Azul.
Antes de começar o roteiro que tínhamos planejado, fizemos uma parada estratégica no México para conhecer a Riviera Maya. Ficamos ali sete dias conhecendo as praias, os cenotes
e as pirâmides da região. Foi o tempo ideal para nos prepararmos para a “maratona” que estava por vir. De lá pegamos
um voo e seguimos para Paris. Tivemos um contratempo e só
conseguimos ficar um dia e meio na cidade. Mesmo assim deu
tempo de visitar os principais pontos turísticos, como a Torre
Eiffel, o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre e o Rio Sena.
Depois de seis horas num ônibus, chegamos à Holanda. Por
três dias fizemos um roteiro pela região de Amsterdam co-

Web check-in

Web check-in

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

Airport

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.

Luggage

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

To ensure the points
for TudoAzul, our
Loyalty Program,
please provide your
CPF at booking oar at
check-in. If you are
not yet a TudoAzul
Client, register and
start accumulating
the points of this
flight.
Voeazul.com.
br/tudoazul

SAIBA MAIS EM VOEAZUL.COM.BR | FOR MORE INFORMATION, VISIT VOEAZUL.COM.BR

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

121

LINHAS DE ÔNIBUS

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

TRAN S P O RTE EX C LU S IV O
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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BARRA FUNDA* | Embarque na Plataforma 8 do Terminal Turístico
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CONGONHAS

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS CONGONHAS
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VIRACOPOS
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ônibus com parada no Shopping Eldorado| buses stopping at Eldorado Shopping
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VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS ELDORADO

ELDORADO VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS
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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.
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TUDOAZUL

CLUBE TUDOAZUL

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

QUERO PARTICIPAR

Cadastre-se grátis e transforme suas compras
do dia a dia e gastos do cartão de crédito em
viagens incríveis
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

Pontos ganhos por mês

-

-

Cortesia do Espaço Azul em voos domésticos

-

1 cortesia/ano

2 cortesia/ano

*ilimitado

Ξ Sem restrição de
datas e assentos

Bagagem de até 23kg em voos nacionais

-

1 bagagem

2 bagagens

3 bagagens

Ξ Você pontua todos

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 TudoAzul

V A NTA G EN S

seus voos, inclusive
viagens a trabalho

Ξ Dois anos de
validade para você
usar seus pontos

-

* conforme disponibilidade

Comprar pontos

Ξ Escolha seu plano

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

Upgrade de categoria

-

-

-

Safira

Diamante

Pontos de 12 meses

12.000 pontos

36.000 pontos

60.000 pontos

120.000 pontos

240.000 pontos

Quantidade de
Destino Favorito

1

1

1

2

2

Pontos Bônus acumulados
com Destino Favorito

50%

50%

50%

100%

100%

Promoções exclusivas

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

-

Ξ Acesse o site voeazul.com.br/clube

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

Transferir pontos

Renovar pontos

Transfira e receba pontos
free entre contas

ANUAL

Pagamento

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

12x
R$ 35,00

MENSAL

ANUAL

R$ 39,00

12x
R$ 105,00

MENSAL

ANUAL

R$ 119,00

12x
R$ 155,00

MENSAL

ANUAL

R$ 169,00

12x
R$ 315,00

MENSAL

ANUAL

R$ 339,00

12x
R$ 675,00 R$ 699,00

MENSAL

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

BENEFÍC IOS DO S P LA NO S
Ξ Acúmulo de pontos
mensalmente

Ξ Passagens a partir de 5.000 pontos ou 500 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 1.000 pontos

AZUL

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!

124

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

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

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 VI VO

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

60

61

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
TÁ PAGO

VEJA COMO USAR O
AZULPLAY A BORDO

CSI

58

101

O DOUTRINADOR

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).
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

NINJIN

LISTA DE CANAIS
1 Canal do Cliente
7 Record
14 Cnt
19 Record News
20 Rbi
23 Tv Brasil
25 NBR
37 SporTV3
38 SporTV2
39 SporTV
40 Gnews
41 GNT
42 Multishow
43 Universal
48 Ratimbum
57 Studio
58 Space
60 Tnt
61 TNT Séries
70 Tcm
84 Tbs
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85 Comedy Central
91 Tlc
95 ZOOMOO
96 Disney Xd
97 Disney
98 Gloob
100 Nickelodeon
101 Cartoon
110 Cnn
115 Bandeirantes
160 Cultura
175 Nhk
176 Rai
178 Tv5 Monde
179 Tv Espanha
180 Deutsche Welle
191 Woohoo
500 Globo SP
501 Globo RJ
502 Globo Eptv Campinas
503 Globo BH

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

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
RÁ D I O A Z U L V I A G ENS

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 SETEMBRO: É PRIMAVERA
Ξ Señorita - Shawn Mendes | Camila Cabello
Ξ September Song | JP Cooper
Ξ Calma | Pedro Capó

Ξ Easier | 5 Seconds of Summer

Ξ It Don’t Matter | Donavon Frankenreiter

Ξ Um Pôr do Sol Na Praia | Silva, Ludmilla
Ξ Nessa Paz Eu Vou | Tiago Iorc
Ξ Comethru | Jeremy Zucker

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 Birds | Imagine Dragons

O Azul Sound by superplayer está disponível no canal 1-2 dos jatos Embraer. Acesse e divirta-se!

Cliente TudoAzul

Cartão de embarque

Comprar Passagens

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

Ξ Lost In Japan | Shawn Mendes

O N D E ENCONTRAR?

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

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

Antecipação de voo

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

Além da opção de parcelar em até 10x
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 6 horas.*

Chat online

Status de voo

Ônibus Azul

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

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

Informações sobre horários e pontos
de partidas.

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:
4003 1181

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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Foto: Daniel Aratangy

A ZU L EN
ES PA N Õ L

Praia do Saco, en
Estância, ciudad
cercana a Aracaju

136
BELÉM

140
ARACAJU

144
ENTREVISTA

La gastronomia, la naturaleza
amazónica y la principal fiesta
religiosa de la capital de Pará

Un guía de las bellas
playas y las atracciones
culturales de la ciudad

Fernando de Castro
Marques, presidente
de União Química

BELÉM

Andén de Ver-o-Peso

L

a leyenda cuenta que, en una
mañana de 1700, el cholo Plácido
José de Souza encontró la imagen
de «Nossa senhora de Nazaré» en la orilla
del Riachuelo Murutucu, en Belém do Pará.
Encantado con la pequeña estatua, él la llevó
a su casa – al siguiente día, había desaparecido. La buscó y la encontró en el riachuelo
donde la había encontrado. Plácido intentó
llevarse la imagen otras veces, pero ella siempre desaparecía y surgía en el mismo lugar.
La santa fue, finalmente, llevada a la Capilla del Palacio del Gobierno de la Provincia. Aunque era cuidadosamente guardada,
continuaba desapareciendo y apareciendo
misteriosamente en el lugar de siempre. Entendiendo que era el deseo de la Virgen permanecer en el bosque, la comunidad católica
local construyó una ermita en ese lugar.
La pequeña capilla fue ampliada a lo
largo de los años y dio origen a la «Basílica
Santuário de Nossa Senhora de Nazaré». Es
allí donde todos los años, cerca de 2 mil136
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ESTRELLA
DEL NORTE
Berço do Círio de Nazaré Belém
do Pará reúne millones de devotos
en esta emocionante fiesta. Pero la
ciudad ofrece mucho más que eso. Con
su auténtica gastronomía, bellezas
naturales y una rica cultura, el destino
encanta cualquier tipo de visitantes
by Bruno Segadilha | photos Gui Gomes

lones de fieles se reúnen para el «Círio de
Nazaré», una de las principales manifestaciones religiosas del País. Realizada siempre en el segundo domingo de octubre, la
festividad llena las calles de Belém, ciudad
que, en octubre, recibirá vuelos adicionales
de Azul a partir de Manaus, São Luiz, Marabá y Macapá. Si, Belém vive el «Círio» con
mucha intensidad, pero es mucho más que
eso. Su gastronomía de sabores y condimentos sobresalientes y su cultura singular
hacen que la capital de Pará sea uno de los
destinos más sorprendentes de Brasil. Cualquiera que sea su interés – religioso o no –
Belém está preparada para encantar.

Con su culinaria auténtica, su cultura
singular y un modo peculiar de hablar, la
ciudad ofrece experiencias únicas. La explicación para tal autenticidad está en su historia, que empieza en el siglo 17, en São Luís,
Maranhão. Preocupada con las invasiones
francesas, la Corona Portuguesa notó que
era momento de colonizar Amazonia y decidió que el punto de partida seria la capital
de Maranhão, la más cercana de la región.
De allá salió, el 25 de diciembre de 1615, la
expedición de Francisco Caldeira Castelo
Branco, que llegó a la Amazonia, en la bahía
de Guajará, el 12 de enero de 1616. Como
Castelo Branco dejó la capital de Maranhão
en el día de navidad, decidió llamar la nueva
tierra de Belém. A partir de ahí, empezó un
proceso intenso de poblamiento con la llegada de varias familias extranjeras, esto dio
inicio a una fusión cultural única.
MERCADO ABIERTO
Un buen lugar para notar esta mezc-

la cultural es el mercado «Ver-o-Peso».
Ubicado a las orillas del Rio Guamá, es
un complejo que reúne una feria al aire
libre – la mayor de América Latina – y
construcciones famosas como el «Mercado de Ferro», parte destinada al comercio
de pescados. La construcción empezó a
ser levantada en 1899 y su estructura de
hierro, además de las torres art noveau se
transformaron en símbolo del lugar.
En los puestos, se venden desde frutas
típicas como el copoazú, guanábana y hobo
hasta harinas y «garrafadas» [combinaciones de plantas medicinales], como las
producidas por Beth Cheirosinha. Celebridad del lugar, Beth explica que el secreto
para vivir bien es confiar en el poder de las
hierbas. “Las personas se llenan de química,
de remedio. Ellos son importantes también,
pero nosotros necesitamos prevenir las enfermedades y, para eso, nada mejor que las
plantas”, dijo.
A algunos metros de allí se encuentra «Es

Mangal das Garças;
arriba, Basílica
Santuário de Nossa
Senhora de Nazaré; al
lado, Casa das Onze
Janelas
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Praia do Paraíso,
en la isla de
Mosqueiro; a
la izq., casas
a la orilla del
Riachuelo de
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tação das Docas», centro de entretenimiento que está a la orilla del antiguo puerto. Sus tres almacenes de hierro inglés reúnen
un teatro, un centro de exposiciones, heladerías, restaurantes y bares. Merece la pena
apreciar disfrutar del happy hour en «Amazon Beer», que tiene excelentes cervezas artesanales y bocadillos como las empanadas
de tacacá, rellenadas con camarón, jambú y
tucupí.
Justo al frente de los andenes está Point
do Açaí, que ofrece el típico azaí de Amazonia. Una recomendación de los lugareños: experimente mezclar el pescado
piraíba rebozado con un poco de la pulpa
de la fruta, sin azúcar. Es un sabor único.
JOYAS ARQUITECTÓNICAS
Las primeras grandes obras de Belém
fueron levantadas en el siglo 18 y tienen
la marca del arquitecto italiano Antônio
Landi. De él es el proyecto «Casa das Onze
Janelas» y «Catedral Metropolitana», construcciones que forman parte del Complexo
Feliz Lusitânia. El conjunto abriga también
el «Forte do Presépio», «Praça Dom Frei
Caetano Brandão» e «Igreja de Santo Al-

exandre», lugares que guardan parte de la
historia y de la cultura de la capital.
En la Casa das Onze janelas funciona un
museo de arte contemporánea que es una importante referencia para las regiones Norte
y Nordeste. La visita al interior de la catedral en estilo neoclásico también es imperdible. Es de allí que la imagen de la Virgen
sale rumbo a la «Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré», durante el «Círio»
La ruta, realizada durante la mañana del
segundo domingo de octubre, tiene cerca de
3,5 km y pasa por lugares importantes, como
el «Theatro da Paz», frente a la «Praça da
República». Símbolo del período áureo del
Ciclo de la Goma, la construcción de 1878
tiene lustres de cristal, piso en mosaico de
maderas nobles, frescos en las paredes y en
el techo. Después de la visita, merece la pena
parar para experimentar uno de los bocadillos del «Bar do Parque», justo en frente. La
tarta de pato en tucupí es deliciosa.
BIOMA AMAZÓNICO
El aire cosmopolita de Belém, a menudo,
nos hace olvidar que estamos en plena región
amazónica. Algunos puntos, sin embargo,

son buenas oportunidades para conocer
mejor la fauna y flora locales. La recomendación es el Parque Zoobotánico del «Museu Emílio Goeldi». Fundado en 1895, es el
más antiguo del género y abriga especies
animales, como guarás, nutrias gigantes y
caimán negro, además de plantas como las
victorias regias. Otra atracción del género es
el «Mangal das Garças». El parque ecológico,
con cerca de 40.000 m2, está en la orilla del
Rio Guamá y preserva las diferentes macrorregiones florísticas de Pará: los bosques
de tierra firme, los bosques de praderas y los
campos, con su fauna. Las garzas, claro, ocupan un lugar destacado. Allí también está el
restaurante Manjar das Garças, especializado en la culinaria del Norte. Es una buena
oportunidad de experimentar el pato en
tucupí, clásico lugareño.
DEL OTRO LADO DEL RÍO
Las personas que vienen a la metrópolis amazónica y sus 1,2 millones de habitantes no imaginan que, del otro lado
del rio, existe un mundo completamente
diferente. Visitar una de las 39 islas que
forman el archipiélago de Belém es sum-

ergirse en el modo de vida ribereño y entender como sus moradores conviven en
armonía con la naturaleza.
A 15 minutos en barco desde la ciudad,
la isla de Combu es un excelente ejemplo
de esto. Al recorrer sus riachuelos, se puede
ver las casas sencillas y propiedades rurales
donde muchos viven de lo que producen.
A ejemplo de Dona Nena, que fabrica los
chocolates Filha do Combu. Producidos
con cacao que ella planta en el jardín de su
casa, tienen un sabor único. “Creía que era
necesario incrementar mi chocolate, agregar ingredientes, como leche. Hoy, note que
nuestro diferencial es ofrecer un producto
más natural, orgánico”, dijo. Cerca de allí
se encuentra el restaurante Saldosa Maloca,
uno de los más tradicionales de la región. Si,
lo ha leído bien. «Saldosa» con “l”. El error
de ortografía se produjo en 1982, en el día
de la inauguración de la casa, cuando un
comerciante local le dio de regalo un cartel
con el nombre del estabelecimiento, escrito
de esta manera. Lo que al inicio era motivo
de constreñimiento se transformó en uno de
los primeros memes de la historia y abarrotó
el lugar, que sirve pescados como el excelente
pacú negro a la brasa.
PRAIA DE BELENENSE
Durante las vacaciones escolares, Belém
suele estar más vacía. Esto porque buena
parte de los estudiantes de vacaciones y
sus familias suelen pasar temporadas en
«Ilha do Mosqueiro», a 80 kilómetros de la
capital. Este “ciclo migratorio” se intensificó a partir de la construcción del puente
Sebastião Oliveira en 1976, hoy principal
vía de acceso. Localizada entre las bahías
de Marajó, Sol, Santo Antônio y Guajará,
la isla tiene 19 playas. Con olas y fuertes
vientos, «Praia do Maraum» es muy frecuentada por los surfistas. Por otro lado,
las aguas calmas de las playas del Farol, Chapéu Virado y Morubira atraen la
mayor parte de los visitantes. La Playa de
Paraíso, más alejada, es un refugio para
los que desean descanso y tranquilidad.
Independiente de lo elegido, buena parte
de los visitantes empiezan el día con un
buen desayuno en Tapiocaria do Mosqueiro. El kiosco sirve desde la clásica pan-

Mercado de carnes de
Ver-o-Peso

queque de tapioca con mantequilla hasta
la tapioca de brigadeiro con cupuazú.
SABORES Y CONDIMENTOS
El aislamiento de la Amazonia en el
siglo 17 hizo que la culinaria local mantuviese muchas tradiciones originales. El
uso de la mandioca como base de la alimentación es un reflejo de eso. Es a partir
de esa raíz, muy apreciada por los indios, que se produce el famoso tucupí, salsa condimentada con ajo y chicoria que
es marca registrada del Norte. Entre las
hojas, se destaca el jambú, pariente del
berro que causa la famosa y festejada
adormecimiento en la boca. Otra iguaria
regional que ganó la fama es «maniçoba»,
preparada con las hojas de la mandioca,
trituradas y agregadas de carne de cerdo.
Este ingrediente es una de las estrellas del
restaurante Famiglia Sicilia, en el Centro
de Belém. Especializada en masas, la casa
apuesta en la mezcla de la gastronomía italiana con la culinaria de Pará. Surgen así recetas creativas como el ravioli de maniçoba,
servido sobre una base de farofa crocante.
La valorización de ingredientes locales

también es el enfoque de los chefs Thiago
y Felipe Castanho, dueños del Remanso do
Bosque. Allí, los hermanos aplican técnicas
culinarias avanzadas en la preparación de
ingredientes regionales. El resultado son recetas creativas, como piraíba a la brasa con
ensalada de frejol blanco y puré de calabaza
y la deliciosa pastel de queso con toffee de
cupuazú. En el 2017, ellos abrieron un bar
anexo, Balcão Remanso, donde ofrecen, por
ejemplo, bebidas a base de jambú y bocadillos como el pescado rebozado en el pan de
azaí. ¿Alguna duda de que Belén está lista
para deleitar a sus visitantes?
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aperlada, una visión muy optimista, sin
embargo, simpática - el color más oscuro se debe a la influencia de los ríos de
la región. Además, hay que destacar su
temperatura, que es tibia e invita a largo
chapuzones (esto no es un exagero).
Más cerca del Centro de la ciudad, hay
dos restaurantes a la orilla del mar, ideal
para pasar el día disfrutando de la playa.

PEQUEÑA
NOTABLE
Punta de la Praia do Saco

S

ergipe, es el menor estado brasileño, no fue tomado en cuenta
pues no tiene un mar color azul
turquesa de Alagoas, ni la fama tranquila
de Bahia, cantada por Dorival Caymmi.
Al tiempo que las capitales Maceió y Salvador atraían hordas de turistas, Aracaju
se mantuvo menos disputada. Y, sabiendo
que no sería fácil competir con los predicados de los colegas, la capital de Sergipe apostó en la gentileza, cordialidad
y receptividad. La apuesta se amostró
acertada: no es necesario mucho para que
el turista sea conquistado por la belleza
discreta y acogedora de Aracaju.
Para llenarse de alegría inmediatamente, vaya a «Croa do Goré», un banco de arena en medio del río Vaza Barris
con aires paradisíacos. Incluso se puede ir
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Aracaju conquista el visitante con
playas rústicas, ríos caudalosos,
abundantes frutos del mar y un pueblo
gentil y acogedor
por Marina Azaredo | fotos Daniel Aratangy

hasta allá alquilando una lancha particular, pero agencias también organizan el
paseo de catamarán, que parte de «Orla
do Pôr do Sol» y puede ser combinado
con «Ilha dos Namorados. El barco navega por los mangrales y tiene una divertida presentación de forró. Una vez allá, el
consejo es elegir una sombra y disfrutar
de los deliciosos baños en las aguas tibias
del río. También se puede alquilar kayaks o stand-ups. Si tiene hambre o desea
tomar algo, hay un bar en el local.
Para continuar disfrutando de la sombra y del agua fresca, lo mejor es ir ha-

cia el mar del sur de Sergipe. Un lugar
destacado es «Praia da Ponta do Saco».
Prácticamente desierta, si no fuese por
un bar muy sencillo, tiene aires rústicos e
inexplorados. El baño es de agua salobre,
debido al encuentro del río con el mar.
Desde allí, ya se puede ver el «Mangue
Seco» [Manglar Seco], en Bahia. La mejor manera de llegar a «Ponta do Saco»
es de todoterreno a partir de «Praia do
Saco» - los conductores de todoterreno se
concentran en frente del restaurante Asa
Branca. El paseo incluye dunas, lugares
panorámicos y una laguna.
El agua del mar no es turquesa como el
mar de la vecina Maceió, pero los «aracajuanos» [natural o habitante de Aracaju] no se quedan atrás: y aseguran que es

Hamaca en
la Lagoa dos
Tambaquis

Duna tiene aires de beach club del Mediterráneo, con amueblado blanco y garzones de camisa a rayas - y comidas como
pasta ai frutti di mare y carpaccio de
pulpo. Por otro lado, Parati tiene una atmosfera más easy going, con decoración
rústica y gastronomía enfocada en especialidades regionales. El propietario es
Harry Boersma, un holandés que hace 25

años estuvo en Brasil por primera vez y
se apasionó por lo que encontró. Hace 12,
compró el estabelecimiento y sentó raíces
en Aracaju. No es raro verlo andando por
Parati con sombrero panamá en la cabeza y un sonriso en el rostro.
Entre las playas urbanas, se destaca Atalaia, un barrio con las principales ofertas de hospedaje de la ciudad
y un paseo a orillas del mar con un bello proyecto urbanístico y paisajístico.
Además de las pasarelas de madera que
llevan hasta el mar, hay lagos, canchas
deportivas, bares, abundante vegetación,
esculturas de personajes de la historia de
Sergipe y Brasil e incluso un oceanario
del proyecto Tamar, que agrada principalmente a los niños. También es muy
segura, con jóvenes, familias y parejas
paseando tranquilamente en la noche.
Frente al paseo a orillas del mar se encuentra la «Passarela do Caranguejo»,
una parte que concentra bares y restaurantes. Uno de los lugares más destacados es «Casa de Forró Cariri», con presentaciones de forró.
¡Más detalles sobre el forró, la cultura,
la gastronomía y otras manifestaciones
culturales locales se pueden aprender en
el «Museu da Gente Sergipana», atracción imperdible de Aracaju - que tiene
entrada gratuita! Totalmente interactivo, funciona en el edificio de una antigua
escuela restaurada y que ya ha ganado
varios premios. Allá se puede pasear de
barco para conocer la vegetación y la naturaleza de cada región del Estado, charlar virtualmente con un típico vendedor
de feria del pasado y soltar la voz en la
lectura de literatura de cordel y producir
un vídeo que después se puede compartir
en Youtube. El museo se puede combinar
con un city tour por el centro histórico de
la ciudad, que empieza en la colina del
barrio de Santo Antônio, donde nació
Aracaju, y recorre puntos importantes
como el «Ponte do Imperador» [Puente
del Emperador], construido para recibir a
D. Pedro II y su comitiva, y los mercados
Antônio Franco, Thales Ferraz y Albano
Franco, donde se puede saborear especialidades locales y comprar artesanía.
AZUL
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Paseo de
bote por
las dunas
de Praia do
Saco

Kayaks y stand-up
paddle en Croa
do Goré; arriba,
atardecer en Orla
do Pôr do Sol

Hacia el interior, más específicamente
Itabaiana, se encuentra el «Parque dos
Falcões» [Parque de los Falcones] un
reconocido centro de crianza, multiplicación y preservación de aves de rapiña,
con la autorización de Ibama para criar este tipo de ave. El local es fruto del
trabajo apasionado de José Percílio, un
autodidacta que a menudo se encarga de
presentar algunas de las más de 300 aves
que allí viven, entre halcones, falcones y
búhos, a los visitantes.
Una vez en Aracaju, Vale la pena
echar un vistazo a la efervescente escena
artística local. Uno de los lugares más
interesantes de la ciudad es la «Reciclaria», un espació que nació como una
carpintería para reciclar muebles antiguos y actualmente es el palco de espectáculos y presentaciones culturales, con la
curaduría de Eluar Silva. En la cocina se
preparan comidas creativas elaboradas
por “gaúcho apaixonado por Sergipe” Lucas Benites, como la “moqueca de nada”,
una comida vegana preparada con ingredientes regionales. Fue él quien me dijo,
cuando no estábamos preparando para
embarcar de retorno a São Paulo, una
frase que me parece resumir a Aracaju:
“Aquí el turismo no es algo amañado, es
más auténtico. El visitante la encuentra a
la ciudad como ella es”.
Aracaju te seduce precisamente por su
encanto sin pretensiones. Dese por advertido: una vez que la ciudad lo seduce, será
difícil no querer volver.
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ENTREVISTA

FEELING PARA
EMPREENDER

presa independiente con fábrica en Valinhos
(SP). La transferencia de tecnología, resultado de la alianza con las mayores empresas
de biotecnología farmacéutica del mundo,
le permite a Bionovis iniciar la producción
de biofármacos de alta complejidad 100%
nacionales. Suministrar al SUS biofármacos
totalmente producidos en el país es un Compromiso de União Química, a través de Bionovis, con Brasil y con los brasileños.

Fernando de Castro Marques,
presidente de União Química,
habla sobre el crecimiento de su
compañía superior al promedio
del sector farmacéutico y de la
internacionalización del Grupo.
por Solange Azevedo | fotos Julia Rodrigues

¿Cuánto los biológicos representan en las
importaciones brasileñas?
El volumen de importaciones de medicamentos fue superior a los R$ 7 mil millones en 2018. Y, en el 2019, debe llegar a
R$ 8 mil millones. Nuevas drogas, y más
complejas, representan cerca del 80% de
esos valores tanto en Brasil y como en
otras partes del mundo.

F

ernando de Castro Marques, de
65 años, es un «mineiro» [persona
natural de Minas Gerais] de hablar
suave, pero de acciones audaces. Casado y
padre de dos hijos, el empresario comanda
União Química, una de las mayores farmacéuticas de Brasil, que ganó R$ 2 mil
millones en el 2018. Una prueba de que
Marques se tomas las cosas en serio, pese a la
crisis económica, la compañía presidida por
él está creciendo más del 20% al año, al tiempo que la expansión del sector se ha mantenido entre el 7% y el 8%. Aunque el negocio
de salud humana representa el 83% de los ingresos, la salud animal fue la responsable del
paso más importante hacia la internacionalización de la compañía. En octubre del año
pasado, la empresa adquirió una fábrica en
Estados Unidos, donde se produce un producto biológico que aumenta del 15% al 25%
la producción de leches en vacas y búfalas.
Los medicamentos biológicos son la mayor
fuente de innovación en los últimos tiempos.
Revise, a continuación, las principales partes de la entrevista.
¿Cuál es el tamaño de União Química?
La empresa fue fundada hace 83 años, pero
adquirida por mi padre en 1970. Con capital
el 100% Nacional, União Química ganó R$ 2
mil millones en 2018. Actualmente, tenemos
más de 5.400 empleados, distribuidos en siete
unidades fabriles en Brasil y una en Estados
Unidos, además de la fuerza de ventas. En
la división salud humana estamos entre las
principales empresas farmacéuticas de Brasil. Y en salud animal, estamos entre las 5
mayores empresas del mercado.
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Fernando de
Castro Marques,
União Química

La compañía está realizando diversas adquisiciones. ¿El crecimiento a través de adquisiciones es la estrategia?
Estamos siempre atentos a las oportunidades.
En el año pasado, por ejemplo, adquirimos la
fábrica de biotecnología de Elanco (Eli Lilly), en Augusta, en Georgia (EUA), donde se
produce r-bST, que se comercializa globalmente bajo las marcas Lactotropin y Posilac.
Esta unidad pasó a llamarse Union Agener
y es capaz de atender el 100% del mercado
mundial de este producto, con una capacidad instalada de más de 45 millones de dosis
por año. El Lactotropin es el único aprobado
por FDA (Food and Drug Administration) y
aprobado por OMS/FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura). La empresa exporta a varios
lugares y, hasta el final del 2022, pretende
satisfacer la demanda en más de 40 destinos
internacionales.
¿Ese fue el primer paso para la internaciona-

lización de la Unión Química?
Fue el principal. El mercado farmacéutico y
veterinario están muy protegidos en todo el
mundo. Y es complejo el registro de marcas
y productos. La adquisición de la fábrica en
Georgia fue un paso importante porque abre
puertas para la comercialización de nuestra
línea de Salud Animal en estos países donde
se vende Lactotropin. Estamos invirtiendo
cerca de US$ 100 millones en la producción
y expansión de la planta de Georgia.
União Química se ha aliado con otros
laboratorios para la producción de medicamentos biológicos. ¿Esas drogas son
nuestro futuro?
Sin duda alguna. Con la terminación de
patentes de varios medicamentos biológicos, el sector nacional vio una oportunidad
de entrar en el segmento de los biosimilares
(copias legales de los biológicos). En el 2012,
realizamos “joint venture” con Aché, EMS e
Hypera Pharma, creando Bionovis, una em-

¿Cómo opera la unidad de negocios Externalización?
Ella se dedica a la externalización de la
producción de medicamentos. Es una actividad, que surgió en el 2014, cuando compramos el complejo industrial de Novartis,
en Taboão da Serra (SP) y tenemos un
contrato de diez años para la fabricación
de los medicamentos que incluye la plataforma de exportación para 17 países de
América Latina. El 2017 concluimos una
operación similar adquiriendo la fábrica
de Zoetis, en Guarulhos (SP), que pasó a
llamarse Inovat Farmacêutica. Zoetis es la
mayor empresa veterinaria del mundo. El
negocio de externalización para grandes
empresas transnacionales debe ganar cerca
de R$ 350 millones en este año. Y la estimación para 2020 está entre R$ 420 millones y R$ 430 millones.
¿La crisis económica de los últimos años no
afectó a União Química?
El sector farmacéutico es menos sensible a la
crisis de lo que otros debido al aumento de
la demanda por medicamentos y de innovaciones terapéuticas. ¿Sobre la crisis? Resolvemos no participar (sonrisas). Estamos trabajando arduamente y siendo agresivos en el
mercado, lanzando productos importantes,
con precios competitivos. Si bien el sector ha
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estado creciendo entre el 7% y el 8% al año,
União Química está creciendo más del 20%.
Recientemente, Eli Lilly y Roche anunciaron que iban a cerrar fábricas en Brasil y que
producirían medicamentos más complejos y
con más tecnología en otros lugares. ¿Cómo
esto afecta el sector?
Nadie quiere perder el mercado brasileño,
que hoy se encuentra entre el quinto y el
sexto del mundo en el sector de medicamentos. La cuestión es que grandes compañías
tienen fábricas en el extranjero, dedicadas
a estos medicamentos más complejos. Es
decir: van a continuar vendiendo aquí, pero
fabricando en el extranjero, porque es más
fácil importar que producir en Brasil. En el
exterior hay menos obstáculos y menos burocracia. La cuestión tributaria también es
una de nuestras dificultades; en cada estado es de una manera, inclusive con alícuotas diferentes. Por todo esto, quien viene de
afuera se da por vencido. Nosotros quedamos, porque somos brasileños.
¿Usted se considera un empresario audaz o
conservador?
Me considero audaz. Vivo de desafíos y
estoy siempre atento a las oportunidades.

Si el negocio es bueno, no tengo miedo de
enfrentar. Brasil es un país con gran potencial. Estamos pasando por momentos
delicados, de ajustes, y también sufrimos
influencia de la coyuntura global. El gran
desafío es crecer y las perspectivas a largo
plazo son buenas. Los empresarios necesitan estar seguros de que Brasil va a apoyar
la iniciativa privada. Pues es esto lo que
trae inversiones.
Además de ser empresario, usted tiene una
trayectoria política.
União Química tiene una fábrica en Brasilia
(DF) y allá fui candidato a senador el 2018,
por el Partido Solidariedade. No fui elegido, pero tuve 124.904 votos, un número muy
bueno. Este fue mi primer intento y quizás en
el futuro decida enfrentar un nuevo desafío.
Antes, fui vicepresidente del PTB, también
en el Distrito Federal.
¿Cómo empezó a interesarse por la política?
Siempre me gustó mucho la política, de la
relación. Creo que empresarios, de modo
general, tienen que estar siempre atentos
al Legislativo, que puede y debe hacer que
el País crezca.
¿Qué tipo de líder es usted?
Soy un administrador intuitivo e instintivo.
Me gusta seguir mi “feeling” para emprender.
¿Qué le gusta hacer en sus momentos de ocio?
Mi actividad preferida es andar a caballo. Tengo algunos en las haciendas en
Minas Gerais y Goiás. Me gusta la raza
Mangalarga y Árabe, pero no crio una
raza específica. También me gusta ver
películas y series, viajar al extranjero,
conocer nuevos lugares. Hablando de eso,
pretendo ir a China en este año o, como
máximo, el 2020.
¿Cuáles son los planes para el futuro?
A partir de enero, quiero salir del día a día e
ir al Consejo de Administración de la compañía. Necesito de tiempo para enfocarme
en el estratégico. Ya he contratado a Luiz E.
Violland, que permanecerá de forma definitiva en la presidencia, como CEO. Estamos
en fase de transición.
AZUL
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RAIO X

CATEDRAL
METROPOLITANA

SAIBA MAIS SOBRE A ARROJADA IGREJA
LOCALIZADA NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO
Inaugurada em 1979, substituiu a igreja de Nossa Senhora
do Carmo como sede católica da cidade
Seu nome oficial é Catedral de São Sebastião do Rio de
Janeiro
Projeto de Edgar Fonceca e Newton Sotto Maior,
foi inspirada nas pirâmides maias
Tem 75 m de altura e 106 m de diâmetro e pode
abrigar 20 mil pessoas em pé ou 5 mil sentadas
Os quatro vitrais de 64,5 m de altura simbolizam as notas
características da Igreja: Una, Santa, Católica e Apostólica
Seu topo tem uma cruz no centro de um círculo, símbolo
da presença de Cristo entre os homens
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