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A Azul chegou
na ponte aérea
CongonhasSantos Dumont.
Este grande momento tem um significado muito
importante. Para nós, significa inaugurar uma
ponte para o futuro, construída com muita
dedicação e carinho. Para você, significa ter a
chance de voar com snacks à vontade e TV SKY
ao vivo. Tudo isso a bordo da melhor companhia
aérea da América Latina segundo o site TripAdvisor,
em uma das rotas mais importantes do Brasil.

COMING SOON

WELCOME
TO W RESIDENCES
SAO PAULO.
UMA ESTRELA INTERNACIONAL CHEGA AO BRASIL PARA
INAUGURAR UM NOVO CONCEITO DE MORADIAS DE LUXO.
Você está convidado a viver em um complexo que reúne o W Hotel e o
W Residences. Uma concepção sofisticada de moradia com lazer exclusivo,
independente, e interior design assinado por Nini Andrade Silva, uma das mais
premiadas designers do mundo. O W Residences é consagrado internacionalmente
por oferecer os serviços do W Hotel, 24 horas, 7 dias por semana. Misture e se
misture em um poderoso endereço ao lado do Parque do Povo, Faria Lima, Itaim
e JK Iguatemi. Venha viver uma nova narrativa para seu estilo de vida.
W SÃO PAULO

VENHA CONHECER OS
RESIDENCES DECORADOS
DE 53 A 102 M2.
RUA FUNCHAL, 65 - SÃO PAULO - SP
A 300 METROS DO SHOPPING JK IGUATEMI.*

W RE S ID E N C E S S P . C O M . B R
T: +55 11 2478-3007

O W Residences São Paulo não é de propriedade da Marriott International, Inc., nem está sendo desenvolvido ou comercializado por ela ou suas afiliadas
(“Marriott”). A HESA 150 - Investimentos Imobiliários Ltda. usa as marcas comerciais e os nomes comerciais W® sob licença concedida pela Marriott. A HESA
150 - Investimentos Imobiliários declara ser a única responsável pelo conteúdo deste material, isentando a Marriott de qualquer responsabilidade sobre ele. HB
Brokers Gestão Imobiliária Ltda. - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.145 - 15º andar - Mogi das Cruzes - SP, CNPJ 02.967.401/0001-40, CRECI/SP 016797-J
- tel. 3674-5500 - helbor.com.br. LPS São Paulo - Consultoria de Imóveis Ltda. - Rua Estados Unidos, 1.971 - Jd. América, CEP 01427-002 - São Paulo - SP, CNPJ
15.673.605/0001-10, CRECI/SP 24.073-J - tel. (11) 3067-0000 - www.lopes.com.br. Previsão de abertura do hotel em 2023. *Fonte: Google. Foto da região com
inserção da perspectiva artística da fachada.

PARQUE DO POVO

SHOPPING JK

Um peixe que vai de Recife a Miami em 48 horas, uma fruta da Amazônia
que desfilou em Paris e um agricultor nordestino que vende vento.
O Brasil que empreende está cheio de histórias incríveis. E só a Azul,
que voa por cada canto do país, pode contar todas elas para você.
Afinal, o Brasil que sonha voa Azul.
Acesse brasilquesonha.com.br e assista.
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A Igreja São Francisco de
Assis, em Belo Horizonte
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O OUTUBRO ROSA NA AZUL

O

lá, seja bem-vindo a bordo!
Outubro é um mês muito especial para
a Azul. É quando todos nós da companhia
mudamos a nossa cor para mostrar o apoio
à conscientização e à prevenção do câncer
de mama e para dar visibilidade a essa causa
social tão importante. Desde os nossos times
de solo, como agentes de aeroporto e técnicos de manutenção, entre outros, até as
tripulações de voo – todos estão vestindo alguma peça
na cor do Outubro Rosa em seus uniformes.
Este é o nono ano em que apoiamos essa causa. Ao se
disseminar cada vez mais informação sobre a doença,
mais mulheres têm chances de serem curadas. O câncer
de mama é a doença que mais acomete as brasileiras e, se
descoberta precocemente, as chances de cura são enormes.
Por isso, se você tiver qualquer pergunta sobre a doença
ou sobre a campanha da Azul, nossas comissárias vestidas
de rosa podem lhe auxiliar.
Ao longo de todos esses anos de apoio à causa, realizamos
trabalhos muito relevantes para disseminar informação e
ajudar cada vez mais mulheres a se conscientizarem sobre
o tema. Um desses projetos de que mais me orgulho é a
parceria que temos com o Hospital de Amor, que chega ao
seu terceiro ano. Em conjunto com a instituição de saúde,
criamos o projeto social Conexão Azul Rosa. Por meio desse

trabalho ajudamos o hospital a oferecer um tratamento
mais confortável e humanizado às suas pacientes, já que
elas podem viajar com a Azul durante o tratamento. Ao
todo, já levamos mais de 90 pacientes. Até o fim de 2019,
esse número deve subir para 105 mulheres atendidas.
Aqui na Azul temos oito Tripulantes que venceram o
câncer de mama e que, em outubro, participam massivamente
de nossas ações de conscientização. Uma das suas atividades
durante o mês é realizar speeches a bordo de nossas aeronaves para falar um pouquinho com nossos Clientes sobre a
prevenção e a importância da detecção precoce.
Outra forma que encontramos de dar ainda mais
visibilidade ao Outubro Rosa foi pintando nossas aeronaves na cor da campanha. Hoje já temos dois aviões
cor-de-rosa, um Embraer 195 e um Airbus A320neo.
Neste ano a nossa frota cor-de-rosa ficará maior e ainda
mais especial, já que a próxima aeronave rosa será o
moderníssimo Embraer 195 E2.
Por falar em frota, o nosso programa de modernização
está indo muito bem. No dia 12 de setembro recebemos o
primeiro 195 E2 do mundo, que em breve estará voando
nos céus do Brasil. Até o fim de 2019 devemos receber
mais cinco aeronaves desse modelo, que oferece para você
mais conforto e comodidade.
Bom 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

Este é o nono ano em que apoiamos essa causa.
Ao se disseminar cada vez mais informação sobre a
doença, mais mulheres têm chances de serem curadas

AVIAÇÃO

SEGURANÇA SEMPRE
EM 1 O LUGAR
Muitos são os fenômenos naturais
que impactam diretamente a aviação civil e
impedem a decolagem de um voo
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de um vulcão do Peru, o espaço aéreo brasileiro
ficou fechado na região do Mato Grosso do Sul e
do Paraná, provocando o cancelamento de alguns
voos. Afinal, a nuvem de fuligem representa um
risco ao tráfego das aeronaves.
Mas não são só os furacões ou as cinzas vulcânicas
que impactam o planejamento de empresas e pessoas.
Mais comuns aqui no Brasil, os ventos intensos e
as tempestades de chuva são condições naturais
que acontecem a todo momento e interferem no
sequenciamento das operações aéreas. Em função
do fechamento do aeroporto do Recife por chuva,
alguns voos em outras regiões do Nordeste e até
do Sudeste podem ser afetados e cancelados. Isso
acontece porque o avião que sairia do Recife para
Salvador, por exemplo, não pode decolar, comprometendo, assim, a realização do voo de Salvador
para Campinas e de Campinas para Porto Alegre.
Como você pode ver, muitas variáveis estão envolvidas no cancelamento de um voo. O transtorno é
sempre inevitável, mas a segurança é o valor (inegociável) número um da companhia. Tenha certeza de
que, se precisarmos deixar de realizar uma operação,
é em prol da segurança e do bem-estar de todos nós.
Abraços,

José Mario Caprioli
Presidente do Comitê Executivo da Azul S.A.

Foto: Marcus Steinmeyer

O

lá, Cliente.
É muito comum que, toda vez que um
voo é cancelado pelo que chamamos de
condições meteorológicas adversas, as
pessoas fiquem chateadas, descontentes
e, por vezes, irritadas. Pelo lado das companhias aéreas, o cancelamento de uma
operação também não é algo prazeroso,
e muito menos planejado. Muitos são os fenômenos
naturais que impactam diretamente a aviação civil
e impedem a decolagem de um voo. E é sobre isso
que gostaria de falar com você nesta edição.
No mês passado, por exemplo, tivemos a passagem do furacão Dorian pelos Estados Unidos, que
causou destruição e prejudicou também as operações aéreas em aeroportos de cidades que estavam
em sua rota. Em Fort Lauderdale e Orlando, que
recebem voos da Azul, os aeroportos precisaram ser
fechados por três dias. Com ventos acima de 180
km/h e chuvas intensas, o Dorian obrigou diversas
companhias aéreas a cancelarem seus voos. No nosso
caso, precisamos agir com rapidez e eficiência nessa
contingência. Ao mesmo tempo que monitorávamos
o deslocamento do furacão, replanejávamos nossos
horários e dias de voos, nossa tripulação de bordo
e, claro, trabalhávamos na reacomodação de nossos
Clientes que iam ou vinham dos Estados Unidos.
Voltando um pouco mais no tempo, tivemos outro
caso emblemático de meteorologia, que aconteceu
no meio do ano e afetou a operação das companhias
aqui no Brasil. Por conta do deslocamento de cinzas
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CONSCIENTIZAR
É PRECISO
Sempre de forma leve e descontraída, nossa revista procura trazer para os Clientes da Azul
muita informação e entretenimento. Neste
mês, também abrimos espaço para abordar
um tema fundamental para a saúde. Trata-se
do Outubro Rosa, companha de conscientização e prevenção do câncer de mama. Pelo
nono ano consecutivo, a Azul mostra total
engajamento com esta campanha, promovendo ações de bordo e
parcerias importantes, como a do Hospital de Amor em Barretos,
no interior de São Paulo.
A reportagem de capa traz um panorama de três destinos turísticos
do Mato Grosso: Pantanal Norte, Chapada dos Guimarães e Nobres,
lugares que impressionam com sua natureza grandiosa e exuberante.
O Sudeste também ganhou atenção especial com uma matéria sobre
Belo Horizonte, com bares, restaurantes e a intensa vida cultural da
capital mineira, além de um roteiro em Búzios, no Rio.
No caderno Estilo de Vida mostramos as delícias do Charco, um
dos restaurantes mais badalados de São Paulo, além de um especial
com dicas para uma alimentação saudável para os pequenos. Pensando neles, fizemos uma seleção de brinquedos educativos na seção
Vitrine. Confira também a abertura do Fairmont Rio de Janeiro,
primeira unidade na América do Sul da luxuosa rede de hotéis.
Na seção Executiva, o entrevistado é Clovis Tramontina, presidente de uma das maiores fabricantes de panelas, facas e ferramentas do País. O Made in Brazil traz a história da Granado,
que está prestes a completar 150 anos e que se consolidou com um
dos principais nomes da perfumaria no País. A edição conta ainda com uma reportagem sobre os empresários que descobriram
nos produtos veganos um filão bastante lucrativo.
Desejo uma ótima leitura!
Rogério G. Sfoggia
PUBLISHER

Cachoeira Véu de Noiva, na
Chapada dos Guimarães

1
2

3

COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Tiago Dupim / Uma Nova Era no Ar p.26
Nascido em Curitiba, criado em São Paulo e atualmente morando
no Rio de Janeiro, o repórter acompanha de perto o mercado
aeronáutico. Apesar de fazer isso há quase 15 anos ainda fica
impressionado com o empenho e animação com que as pessoas da
área trabalham. “A paixão de engenheiros e profissionais da aviação
pelo que fazem é algo inexplicável”.
Onde encontrá-lo: tiago.dupim@gmail.com
2. Bruno Albertim / Novo Mapa do Sabor p.72

O jornalista e antropólogo pernambucano está acostumado a correr
mundo investigando sabores locais. Agora, nos mostra como, no
próprio Recife em que vive, a geografia gastronômica está migrando,
silenciosamente, da zona Sul para a zona Norte com um tempero
único, regional e, ao mesmo tempo, cosmopolita.
Onde encontrá-lo: bruno.albertim@gmail.com

3. Flávia G. Pinho / Gigante da Cozinha p.98

A jornalista carioca viajou até Carlos Barbosa, no Rio Grande do
Sul, para entrevistar Clovis Tramontina. “Ao conhecer o local onde
a Tramontina nasceu 108 anos atrás entendi como a marca soube
evoluir com o tempo. Os valores e a simplicidade que reinam ali
certamente são os mesmos transmitidos pelos fundadores.”
Onde encontrá-la: @flaviagpinho
FOTO D E C A PA
André Dib

18

AZUL

PANTANAL

Nº 78 | OUT 2019
OUTUBRO ROSA NA AZUL: QUEM
SE CUIDA VOA MAIS LONGE

DESBRAVAMOS ESTA E OUTRAS BELEZAS NATURAIS BOM DEMAIS DA CONTA! UM
DO MATO GROSSO, NO CORAÇÃO DO BRASIL ROTEIRO POR BELO HORIZONTE

OUTROS COLABORADORES

FOTOS André Dib, Angelo Dal Bó, Ariel Martini, Ricardo Jaeger
TEXTO Felipe Prá, Solange Azevedo
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BASTIDORES

Foto: Anna Carolina Negri
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60

%

das mulheres atendidas pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
chegam aos consultórios com
tumores avançados, com tamanhos
entre 2cm e 3cm

40

anos é a idade em que a maioria
das mulheres deve começar a fazer
exames regulares de rastreamento
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59.700

é a estimativa de novos casos
no Brasil no biênio 2018-2019,
segundo o Hospital de Amor

OUTRAS AÇÕES DA AZUL
VITORIOSAS DA AZUL
Oito Tripulantes que venceram o câncer de mama participam
de ações de conscientização
SPEECHES A BORDO
As Vitoriosas falam sobre a prevenção e a importância
da detecção precoce
QUANDO A AZUL É ROSA
Tripulantes usam uma peça de uniforme cor-de-rosa
AZUL VIAGENS TAMBÉM É ROSA
Junto com o Hospital de Amor, foi elaborado um concurso para
estimular mulheres em fase final de tratamento ou que venceram o
câncer de mama a compartilharem palavras de apoio e incentivo
àquelas que começaram recentemente o tratamento da doença,
premiando as melhores cartas com pacotes de viagem
AERONAVES COR-DE-ROSA
Além de um Ejet-195 e um A320neo “vestidos” de rosa, um E2
e um ATR também ganharão esta cor
APOIO DA TUDOAZUL
Haverá uma campanha de arrecadação de pontos, que serão revertidos
para o Hospital de Amor, para que mais mulheres com câncer de mama
voem para realizar seu tratamento
Fotos: Divulgação

Mastologista analisa
mamografia no Hospital de
Amor de Barretos; abaixo,
sede no interior de São Paulo

elo nono ano seguido a Azul mostra seu comprometimento com o Outubro Rosa. Além do
Conexão Azul Rosa – uma parceria com o Hospital
de Amor (antigo Hospital de Câncer de Barretos) –, a companhia conta agora com apoio técnico da
Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) para produzir
todos os seus conteúdos sobre o assunto (leia na pág. 108).
Desde 2017, o projeto Conexão Azul Rosa ajudou a
dar mais conforto, carinho e agilidade no tratamento, em um momento delicado da vida de mais de 90
mulheres de diversas regiões do País. Diagnosticadas
pelo hospital, as pacientes recebem, gratuitamente,
passagens para viajar até o hospital-sede, em Barretos,
ou para alguma outra unidade parceira do projeto. Com
esta parceria, a Azul já destinou cerca de R$ 400 mil
em passagens aéreas para o tratamento de mulheres
diagnosticadas com câncer de mama.
O projeto ajuda mulheres que moram em Nova
Andradina (MS), Campo Grande (MS), Juazeiro
(BA), Lagarto (SE), Porto Velho (RO), Macapá (AP)
e Ji-Paraná (RO), cidades que contam com unidades
fixas do Hospital de Amor. “Eu nunca tinha voado
de avião e estava tensa, com um frio na barriga, mas
minha filha me tranquilizou e me acompanhou em
tudo”, diz Neusa dos Santos Nascimento, 42 anos,
uma das beneficiadas. Neusa mora em Porto Velho
e está lutando contra um câncer de mama. No dia 11
de setembro, ela participou de uma palestra sobre a
doença que mais acomete mulheres no País, realizada
na unidade de Porto Velho do Hospital de Amor.
O encontro, ocorrido às vésperas do mês de combate
ao câncer de mama, chamou a atenção de mulheres que
vivem em Porto Velho para a necessidade da prevenção
e da periodicidade dos exames mamários. Se diagnosticada precocemente, há até 95% de chances de cura da
doença. “O atendimento humanizado e de excelência
está no DNA do Hospital de Amor. O Conexão Azul
Rosa é de extrema importância porque possibilita o
transporte não só das pacientes, mas também de seus
acompanhantes”, afirmou Henrique Moraes Prata,
diretor de responsabilidade social do Hospital de Amor.
A entidade também possui as Carretas Móveis de
Prevenção rodando em algumas cidades brasileiras,
Trata-se de modelos itinerantes do Hospital de Amor
que realizam exames preventivos e circulam durante
todo o ano. Uma delas está em Campinas, com o logo
da parceria Conexão Azul Rosa.

MOBILIZAÇÃO INTERNA
As plataformas de comunicação internas da Azul trarão informações
importantes sobre prevenção, apoio da companhia à causa e também
sobre as Vitoriosas. Além disso, toda a empresa se mobiliza para a
espalhar a mensagem sobre prevenção e detecção precoce

AZUL
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ESTREIA NA PONTE AÉREA
Para celebrar a chegada da Azul à ponte aérea
Rio-São Paulo, a companhia promoveu duas grandes festas nos aeroportos de Congonhas e Santos
Dumont, com direito a música ao vivo e rodas de
comemoração. Antes do início do embarque, em
São Paulo, John Rodgerson, presidente da aérea,
discursou para os presentes. “O aeroporto de
Congonhas é o principal terminal doméstico do
País e a ponte aérea é o quarto maior mercado
do mundo. A Azul vai entrar forte nesse mercado”,
disse o executivo. A nova operação da companhia
conta com 16 partidas diárias de cada aeroporto,
totalizando 32 voos. Há um voo a cada 50 minutos, o que garante aos usuários mais comodidade
na quarta rota mais movimentada do mundo.

NOVO VOO PARA
FORT LAUDERDALE

VOCÊ
SABIA QUE

3.500

Jason Ward,
vice-presidente de
pessoas da Azul,
e John Rodgerson,
presidente da
empresa, no voo
inaugural da
ponte aérea

É O NÚMERO DE
MUNICÍPIOS BRASILEIROS
ATENDIDOS PELA
AZUL CARGO

A partir do dia 16 de dezembro a Azul passa
operar voos partindo de Confins, em Belo
Horizonte, para Fort Lauderdale, na Flórida.
A nova rota terá três voos semanais de ida e
volta, às segundas, quartas e sextas. Cidades
do interior de Minas, além de Rio, Brasília,
Goiânia, Salvador e Vitória terão conexões
em Belo Horizonte para desembarcar em
Fort Lauderdale. “Graças à conectividade
doméstica, ampliamos as possibilidades de
viagem”, diz Marcelo Bento Ribeiro, diretor
de alianças da Azul.

DIRETO DA CHINA
Comprar produtos da China ficou mais rápido e fácil com o Azul Box China,
novidade da Azul Cargo. O serviço, que funciona desde o ano passado para
compras nos Estados Unidos, será estendido para aquisições na China pela
internet. O diferencial será a rapidez da entrega. Produtos que demoram até 20
dias para chegar estarão no endereço estabelecido pelo Cliente em até oito dias
úteis. “Pelo nosso modelo de negócios ‘porta a porta’ o Cliente terá a garantia
de que comprará um produto fora do País e o receberá em casa em um prazo
menor que a concorrência”, diz Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.
Mais informações em azulbox.com.br.
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Fotos: Divulgação Azul e Anna Carolina Negri

Fort Lauderdale, na Flórida

REPORTAGEM

Configuração
interna com
duas poltronas
lado a lado

Da esq. para a dir.: David Neeleman, fundador
da Azul; John Rodgerson, presidente da
Azul; John Slattery, CEO da Embraer Aviação
Comercial; e Aengus Kelly, CEO da AerCap

UMA NOVA ERA NO AR
Azul recebe primeiro jato brasileiro Embraer E195-E2, que permite à companhia atender
mais destinos, oferecer tarifas mais atrativas e wi-fi a bordo por Tiago Dupim | fotos Anna Carolina Negri

A

pós completar dez anos de história, no final do ano
passado, a Azul inaugura uma nova fase. No mês passado,
a companhia recebeu o primeiro jato Embraer E195-E2,
uma evolução do consagrado E195-E1, que foi primordial para a trajetória de sucesso da companhia na última
década. O E195-E2 é o maior avião comercial já fabricado
pela Embraer e começa a voar ainda este mês com as cores da
Azul. Pintura esta que, aliás, é toda especial (pelo menos nesta
primeira unidade). Toda a fuselagem é revestida com um tom
azul escuro, junto com algumas escritas na parte traseira da
aeronave que identificam os principais valores da companhia.
Se não bastasse ser o cliente lançador do E195-E2, a
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empresa também é a principal compradora desse modelo. Ela
encomendou 51 unidades por US$ 3,2 bilhões (cerca de R$ 13
bilhões), que deverão chegar até 2022 (sendo cinco unidades
ainda em 2019) para substituir todas as suas aeronaves E1.
Mesmo com mais de 13.000 tripulantes no Brasil e no exterior, em 2019 a empresa abriu mais de 2.000 vagas. “Nos
últimos dez anos a Azul revolucionou o mercado brasileiro de
aviação. Ajudamos a dobrar o segmento doméstico, incluindo
serviço aéreo em diversas regiões, cidades e comunidades que
nunca tiveram voos antes, tudo graças às aeronaves Embraer
195-E1. Agora, com o E195-E2, estamos prontos para dar
início a um novo capítulo na história da aviação brasileira”,

Pintura especial
do E195-E2, que
traz os princípios
da empresa

declarou David Neeleman, fundador
e presidente do Conselho da Azul, na
cerimônia de lançamento da aeronave,
dia 12 de setembro.
Crescendo em média 30% ao ano,
a Azul é a maior companhia brasileira
no que se refere ao número de destinos
atendidos. São 114 localidades e quase
900 voos por dia. Com o novo avião, a
empresa espera transportar 50 milhões
de passageiros em 2023 e acrescentar
até seis novas rotas por ano. “Estávamos
apenas esperando a chegada dessas aeronaves – que nos abre muitas oportunidades – para colocar o plano em ação.
Estamos muito animados”, comemora
John Rodgerson, presidente da Azul.
AZUL

27

REPORTAGEM

BENEFÍCIOS PARA O PASSAGEIRO

Os testes em voos realizados pela Embraer confirmaram
que a nova aeronave é ainda melhor do que a especificação
original. O consumo de combustível é 1,4% menor do que
esperado, chegando a 25,4% de economia por assento comparado com o E195 da primeira geração. Assim, a tendência
é que o valor das passagens aéreas seja reduzido. “O custo
do combustível no Brasil é um dos mais altos do mundo.
Com a chegada dessa aeronave agora será possível operar
em rotas que antes não eram rentáveis. Estamos analisando
vários novos destinos”, revela Neeleman.
Com a economia esperada, a aérea planeja oferecer internet
wi-fi a bordo de todos os novos aviões, a partir de janeiro,
com preços bem atrativos. “Ainda não temos as tarifas que
serão praticadas para esse serviço, mas certamente custará
algo próximo de zero”, garante Rodgerson.
Originalmente, o E195-E2 conta com 146 assentos. No

entanto, esse primeiro modelo recebido
pela Azul conta com 136, pois a distância entre as primeiras fileiras é maior.
Além disso, o Espaço Azul passa a ter
28 lugares devido à colocação de mais
uma saída de emergência e por conta
das poltronas do E195-E2 serem mais
finas. A aeronave segue o padrão da
família de E-Jets da Embraer: mantém
a configuração de apenas duas poltronas lado a lado, sem o assento do meio.
O avião é mais silencioso graças aos
novos motores PW1900G da Pratt &
Whitney. Os tão requisitados bins (bagageiros acima dos assentos) ficaram
maiores e mais profundos. “A experiência para o cliente será sensacional.

Em sentido
horário, a partir da
esquerda: assentos
do E195-E2, com
mais espaço entre
as fileiras; cabine
dos pilotos; detalhe
dos bagageiros,
mais profundos;
e monitores de
entretenimento

Motor do E195-E2, no pátio da Embraer;
abaixo, John Rodgerson (à esq.) e David
Neeleman, no interior do avião

É um verdadeiro privilégio voar nessa
aeronave, que é dotada de muita tecnologia”, afirma John.
Os monitores de entretenimento, com
tecnologia touch screen, têm entre duas
e três polegadas a mais (os maiores já
encontrados nos aviões da Azul) e oferecem melhor definição das imagens.
O sistema conta também com uma
porta USB, que permite carregar dispositivos móveis durante o voo.
As primeiras rotas que receberão o
E195-E2 serão Campinas-Brasília (esta
ainda este mês) e Campinas-Natal. Na
sequência, os clientes provavelmente
terão a chance de voar no novo jato
nos voos Campinas-Curitiba e Campinas-Porto Alegre.
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VARIEDADES

UM TOUR PELO SABER

CELEBRAÇÃO
DA CURA

Uma boa pedida para o mês das crianças. Acaba de ser lançado o
livro Onde Moram os Livros - Bibliotecas do Brasil, de
Daniela Chindler. A obra retrata seis bibliotecas emblemáticas,
introduzindo personagens e contando histórias e curiosidades desses espaços. Quem conta a história do Real Gabinete Português
de Leitura, por exemplo, é o escritor português Luís de Camões.
Os personagens são ilustrados pela curitibana Bruna Assis Brasil.
“Muitos jovens leitores, com certeza, já sonharam com a
biblioteca da escola de
Hogwarts, recheada de livros
de bruxarias, onde Harry
Potter desvenda segredos com
os amigos Rony e Hermione.
Mas não é apenas nas telas
do cinema e nas páginas
dos livros que as bibliotecas
são lugares mágicos”, diz a
autora, que recebeu, em 2012,
o prêmio Malba Tahan de
ONDE MORAM OS LIVROS
Melhor Livro Informativo do
– BIBLIOTECAS DO BRASIL
Ano pela obra Bibliotecas
Editora Sapoti,
do Mundo.
80 págs., R$ 35

LA VIE PINOT NOIR ROSÉ 2018

Produtor: Cavalleri Vinhos Finos
Região: Vale dos Vinhedos,
Bento Gonçalves
Preço: R$ 35

Em abril de 2017, a administradora
Vanessa Cavalleri, então com 37 anos,
foi diagnosticada com câncer de mama.
Responsável pelas áreas comercial e
de eventos da empresa de seus pais, a
Vinícola Cavalleri, Vanessa logo partiu
para a cirurgia e o tratamento. “Dois anos
antes, eu sofri dois AVCs quando tive
minha filha, Betina. Tive de reaprender a
falar, caminhar e me movimentar. Quando
estava bem, descobri o câncer”, conta. A
empresária diz que o importante foi não
se deixar abater. “Dizem que 50% da cura
está nas atitudes. Não podemos parar
a vida por causa disso.” Após receber
alta do tratamento, sua família criou um
rótulo para comemorar a cura de Vanessa
e fazer parte do Outubro Rosa. O vinho
ganhou o nome de La Vie (a
vida). “É uma maneira de
alertar para a importância do diagnóstico
precoce do câncer
de mama e também
celebrar a vida”, diz.
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OLHA O PASSARINHO
Viajar pelo Brasil é também uma excelente oportunidade de conhecer as
mais de 1.900 espécies de aves registradas no País. O fotógrafo de aves e
editor Edson Endrigo fala sobre birdwatching e dá dicas de como começar
Você tem registros de boa parte das aves catalogadas no Brasil. Qual
ainda falta para fechar essa lista?
Há uma em especial: a saíra-apunhalada. O único lugar no mundo
onde ela é encontrada é na região serrana do Espírito Santo. Eu já a vi
algumas vezes, mas nunca consegui fotografá-la.
Quais são seus lugares favoritos do Brasil para fotografar aves?
Existem alguns lugares que são muito especiais, como a Lagoa do Peixe
(RS), o Parque Estadual Intervales (SP), o Parque Nacional de Itatiaia (RJ),
a Serra da Canastra (MG), os arredores de Manaus (AM) e Boa Vista (RR). O
Pantanal Sul (MS) e o Pantanal Norte (MT) também são clássicos.

Fotos: Divulgação e Edson Endrigo

AUGURI!

Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de
descendentes italianos fora da Itália? Segundo a Fondazione
Migrantes, que organiza o Rapporto Italiani nel Mondo,
são cerca de 30 milhões de brasileiros ítalo-descendentes – cerca
de 45%, em São Paulo. Não à toa, a capital paulista recebe,
pelo 8º ano consecutivo, a Settimana della Cucina Regionale
Italiana, entre 21 e 27 de outubro. São 20 restaurantes com
menus criados a quatro mãos por chefs italianos e brasileiros,
difundindo as culinárias das 20 regiões da Itália. No Mondo
Gastronômico, por exemplo, o chef Salvatore Loi recebe o
chef Giacomo Campodonico, da região da Liguria, para
servir receitas como o mil-folhas com fatias de polvo, batatas
temperadas e molho verde (foto). Confira as casas participantes
no instagram do festival. Ξ @settimanacucinaitaliana

Anambé-azul,
espécie encontrada
na Amazônia

Como é a rotina de um fotógrafo de aves?
As aves são muito mais ativas no começo da manhã e no fim do dia.
Normalmente, quando fazemos as saídas fotográficas, tomamos café
por volta das 5h e saímos do hotel. A partir daí é bater perna, fazer
trilha e fotografar até a hora do almoço. Depois, fazemos uma pequena
pausa e continuamos na parte da tarde. Algumas espécies têm hábitos
noturnos. Então, em alguns casos, precisamos pensar nisso também.
Que dicas daria para quem quer começar?
O segredo é se divertir. No começo, você não precisa ter os melhores equipamentos e nem ficar se cobrando para tirar as melhores fotos. Antes de
sair viajando por aí para fotografar, comece pelos parques e jardins da
sua cidade. Assim você treina, erra e aprende a usar a máquina. Conhecer
o canto dos pássaros e ter um binóculo também ajuda.
Ξ avesfoto.com.br | avesefotoseditora.com.br
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DIVIRTA-SE

SABORES DO MUNDO

GASTRONOMIA Até o dia 23 de novembro o Epcot, um dos principais
parques do complexo Disney, em Orlando, recebe o tradicional Disney’s
Food & Wine Festival. O evento reúne quiosques que oferecem iguarias
de diversos países, regiões e culturas, entre eles o Brasil, como moqueca, caipirinha, barriga de porco e pão de queijo. Outro destaque são os
shows musicais, que este ano incluem as bandas Hanson, entre os dias
28 e 30 de outubro, e Boyz II Men, entre 4 e 6 de novembro.

PIADA MACABRA

CINEMA O que se passava em Gotham

City antes da existência do Coringa,
um dos maiores vilões dos quadrinhos?
A resposta está em Coringa. O filme,
dirigido por Todd Phillips, conta a história
de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), que
trabalha como palhaço para uma agência
de talentos e, à noite, tenta carreira como
comediante de stand-up.
Após ser demitido, Fleck, que sofre de
problemas mentais, reage mal à gozação
de três homens de Wall Street em pleno
metrô e os mata. O incidente inicia um
movimento popular contra a elite de
Gotham City. O elenco ainda traz Robert
De Niro como o apresentador de talk show
Murray Franklin, ídolo de Fleck. Polêmico
e intenso, o filme faturou o Leão de Ouro
no último Festival de Veneza e é forte
candidato ao Oscar de 2020.

Ξ disneyworld.disney.go.com

A VOLTA DO CASSETA
TEATRO Ícone do humor da década de

90, o grupo Casseta & Planeta está de
volta. Beto Silva, Claudio Manoel, Helio
de La Peña, Hubert e Marcelo Madureira
voltam aos palcos 20 anos depois do
último show. A Casseta & Planeta Tour 30
Anxs 2019 começa em Maceió, dia 26, e
passará por nove cidades brasileiras até
dezembro. Além de quadros que faziam
sucesso na TV, os cinco humoristas fazem
homenagem a Bussunda e Maria Paula,
a “oitava casseta”. Os shows contam
também com megraprojeções e integração
com o público. Ξ live4mat.com.br

Ξ ESTREIA DIA 3

CRIMES E GARGALHADAS
Relembre os atores que já brilharam
no cinema e na TV como o Coringa

BELEZA ITALIANA

CESAR ROMERO
O ator deixou de lado
a faceta triste do vilão
para investir em uma
caracterização mais leve e
sarcástica, na série Batman,
exibida entre 1966 e 1968.
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JACK NICHOLSON
Com sua risada histriônica e
inesquecível roubou a cena
de Michael Keaton, intérprete
do personagem-título no
filme Batman, de Tim Burton,
lançado em 1989.

HEATH LEDGER
O tom sombrio e o rosto
maléfico valeram ao astro o
Oscar póstumo de melhor ator
coadjuvante em Batman: O
Cavaleiro das Trevas, dirigido por
Christopher Nolan, em 2008.

Fotos: Divulgação

EXPOSIÇÃO A arte e o design
italianos são o tema
de Beleza em Movimento –
Ícones do Design Italiano
na Casa Fiat de Cultura,
exposição aberta ao público
até 3 de novembro, em
Belo Horizonte. A mostra
reúne carros como Touring
Superleggera e Pininfarina,
clássicos do design de
automóveis, e obras de arte,
como a escultura Formas
Únicas de Continuidade no
Espaço, de Umberto
Boccioni, além de ambientes
imersivos e multimídia.
Ξ casafiatdecultura.com.br
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AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Praia dos Carneiros | Brasil por Giovanna Souza

Porto | Portugal por Ana Maria Zan

Rio de Janeiro | Brasil por João Navarro

Fotos: Arquivo Pessoal

Patagônia Chilena | Chile por Fábio Pacheco

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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UM DESTINO, DOIS ESTILOS

ORLANDO PARA TODOS

Um dos destinos preferidos dos brasileiros, a cidade, que recebe voos diretos da Azul,
agrada a vários tipos de visitantes. Confira um roteiro para pais e filhos curtirem
férias em família por Bruno Segadilha

PARA CRIANÇAS

Fotos: Unsplash e Divulgação

PARA ADULTOS

Para começar o dia, a dica é o brunch na House of
Blues. Além de experimentar clássicos, como waffles e
panquecas com syrup, o público se diverte com apresentações musicais que variam a cada dia.
Difícil viajar para a Flórida sem fazer comprinhas,
certo? Um dos melhores shoppings é o Mall at Millenia, com marcas como Abercrombie & Fitch, Apple e
Banana Republic. Se você prefere os outlets, não deixe de ir ao Orlando Premium, na International Drive.

Aproveite os espaços abertos. O Lake Eola Park, em
Downtown, tem um enorme lago e programações diárias. No domingo abriga a Orlando Farmer’s Market,
uma feira ao ar livre, e oferece aulas gratuitas de ioga.
Ainda em Downtown, conheça a Orlando Brewing
Company, cervejaria orgânica que serve mais de 20
ales, lagers, IPAs e outras variedades da bebida.

Reserve a noite para assistir a um espetáculo. No
Universal City Walk (foto), a grande atração é o Blue
Man Group, grupo nova-iorquino famoso por suas
performances musicais. Há ainda várias opções de
restaurantes, bares e lojas.
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ORLANDO
7 noites no
Park Inn by
Radisson Orlando
Celebration, com
Ingresso NBA Orlando Magic
vs Phoenix Suns
Saída em
1/12/2019
(de Viracopos)

10x de

359,20
R$ 3.592,00
R$

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Orlando é a terrra dos parques temáticos. Para curtir com os menorezinhos aposte no Magic Kingdom
(foto), no Animal Kingdom e no Universal Studios.
Os mais crescidos tendem a gostar do Epcot e do
Hollywood Studios. Os fãs de atrações radicais têm
de ir ao SeaWorld e ao Islands of Adventure.

Durante as compras no The Florida Mall, leve os pequenos ao espaço Crayola Experience, com 26 atrações
distribuídas em dois andares, entre elas o Art Alive.
Trata-se de uma atividade em que se podem fazer desenhos em um totem e aplicar neles efeitos especiais.
Vale a visita à casa de cabeça para baixo, que chama a atenção de quem passa na International Drive.
É a WonderWorks, que tem atrações como um simulador de terremotos e um de furacões.

Quer viver experiências exóticas e divertidas?
Visite o Ripley’s Believe it or Not, que conta com
peças inusitadas coletadas por Robert Ripley, fundador da atração, durante suas viagens. São 16
galerias com mais de 400 peças, entre elas a maior
cadeira do mundo e um Rolls-Royce feito com 1 milhão de palitos de fósforo.

Para a viagem de férias ser perfeita: Summer Season Intercity.
Descontos incríveis de até 50%OFF* para refrescar seu verão.
Reserve em intercityhoteis.com.br
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MATO GROSSO

Conheça as belezas da
Chapada dos Guimarães, de
Nobres e do Pantanal, cenário
cortado pela Transpantaneira
(foto), estrada em que os
visitantes podem observar a
rica fauna local

Foto: André Dib

*Válido para hospedágens no período de 16 de dezembro a 1º de mraço. Consulte regulamento completo em intercityhoteis.com.br.
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Um roteiro na capital
mineira: os bares, restaurantes
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Búzios, charmosa e badalada
cidade da Região dos Lagos, no
litoral fluminense

Uma lista com as estações
de metrô mais belas e
impressionantes do mundo

MATO GROSSO

MATO GROSSO
3 EM 1
por Giovanna Forcioni | fotos André Dib

A menos de 150 km dos paredões da
Chapada dos Guimarães, da rica fauna
do Pantanal Norte e das águas azulturquesa de Nobres, Cuiabá é a porta
de entrada para conhecer algumas das
paisagens mais impressionantes do País

M

ato Grosso tem uma vantagem que
quase nenhum outro estado brasileiro tem. Tendo a Amazônia, o
Cerrado e o Pantanal no quintal de
casa, não é preciso andar muito para se sentir em mundos
completamente diferentes. Ao desembarcar no aeroporto
de Cuiabá, o visitante encontra uma ótima gastronomia e
toda a infraestrutura que uma capital costuma oferecer. Não
bastasse isso, ainda está a uma distância confortável de três
das paisagens mais incríveis do estado. Pegando a estrada e
seguindo pela BR-251, em menos de 50 km já é possível
avistar os primeiros paredões do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Se escolher tomar o rumo Noroeste,
são só duas horas de carro até os rios de águas cristalinas de
Nobres. Seguindo no sentido Sul, apenas 100 km separam a
capital das planícies alagadas e dos animais silvestres do Pantanal mato-grossense. Com planejamento (e pelo menos dez
dias livres na agenda), dá até para aproveitar uma mesma ida
e conhecer os três destinos em uma única viagem.

Paredões de
arenito na Chapada
dos Guimarães
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MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Das cinco principais chapadas brasileiras, a dos Guimarães talvez seja a que
precisou de menos esforços para cair
nas graças dos turistas. A proximidade
da capital fez com que ela largasse na
frente em número de visitantes e recebesse o apelido de “a mais fácil” das
chapadas. Realmente, é a menos roots de
todas. Fica perto de um grande centro
urbano e não exige extensas caminhadas ou longos períodos de estrada para
se chegar às suas principais atrações.
A verdade é que a Chapada dos Guimarães tem tantas possibilidades que
qualquer tempo por lá parece curto
demais. Não é fácil escolher entre nadar em suas cachoeiras, conhecer suas
cavernas ou avistar casais de araras-vermelhas sobrevoando a região. Para
não ter erro, comece pelo Véu de Noi-
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va, a queda-d’água de 86 metros de altura que virou cartão-postal dali, siga para o Circuito das Cachoeiras, numa
caminhada relativamente fácil que passa por várias opções
diferentes para tomar banho, e vá até a Cidade de Pedra, um
dos melhores lugares para se avistar os paredões de arenito
do alto. Todas elas ficam dentro do perímetro do Parque
Nacional da Chapada dos Guimarães, que leva o mesmo
nome da cidadezinha onde ele fica.
Assim como na maioria dos destinos turísticos de natureza, planejamento para ir até lá é a chave do negócio. Mesmo não exigindo tanto esforço físico, boa parte das atrações
só pode ser visitada com a ajuda de um guia credenciado
(ecobooking.com.br), mas há algumas exceções. A caverna
Aroe Jari é a maior gruta de arenito do País e fica dentro de
uma propriedade particular e é cobrada uma pequena taxa
de quem quer ver toda sua extensão, que chega a mais de 1
km. É também numa área privada que está uma das vistas
panorâmicas mais impressionantes da região. No Mirante
Alto do Céu é só relaxar e aproveitar o visual de ter o sol se
pondo em meio aos paredões.

À esq., Caverna
Kiogo Brado; à
dir., Cachoeira Véu
de Noiva; na pág.
anterior, acima,
Mirante Alto do
Céu; abaixo, Gruta
da Lagoa Azul
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MATO GROSSO

PANTANAL NORTE

Não importa qual seja o seu estilo de
viagem. Ao pisar no Pantanal você será
obrigado a desacelerar. Seja para acordar
antes das 6h e ver o sol nascer, para avistar jacarés escondidos entre as planícies
verdinhas ou para ficar horas e horas à
espreita das onças-pintadas, quem dita o
ritmo por lá é natureza. A maior planície alagada do mundo se espalha por dois
estados brasileiros e é também o berço
de mais de 4 mil espécies de animais e
plantas. E é no Mato Grosso que fica um
de seus pedacinhos mais exuberantes e
conhecidos – tudo isso a menos de duas
horas de carro a partir de Cuiabá.
Poconé é a cidade base para explorar
o lado mais turístico do Pantanal matogrossense. É nela que fica a Transpantaneira, estrada que, mesmo sem asfalto,
iluminação ou postos de gasolina, é a
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espinha dorsal do Pantanal Norte. É ao redor dela que gira praticamente todo o movimento dos viajantes na região. Há mais
de uma dezena de pousadas espalhadas pelos seus quase 150 km
de extensão. Elas ficam distantes uma das outras e oferecem paisagens e experiências diferentes. Na Rio Claro, por exemplo,
você tem a chance de fazer um safári fotográfico e passear de
barco no rio. Na Piuval a graça é ver o dia amanhecer na baía
da propriedade e à noite cavalgar sob um céu repleto de estrelas.
Há quem prefira economizar tempo, dinheiro e disposição
e ir direto em busca da onça-pintada. O melhor lugar da região para avistá-la fica a mais 100 km à frente, no finalzinho da
Transpantaneira. A pousada Porto Jofre ganhou fama por isso e
recebe turistas que, mesmo sem pernoitar por lá, encaram mais
duas horas de estrada só para tentar ver os felinos.
Viajar para o Pantanal Norte pode ser uma brincadeira cara,
é verdade – algumas diárias chegam a mais de R$1.800, sem os
passeios, na alta temporada. Isso porque, de maio a outubro, as
águas baixam, os animais voltam a dar as caras e, com mais bichos desfilando nas planícies verdinhas, os preços sobem. Mas,
pode apostar, vale cada centavo.

Vitórias-régias na
Baía Piuval; na pág.
ao lado, acima à esq.,
arara-azul-grande;
à dir., onça-pintada;
abaixo, amanhecer na
Transpantaneira
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MATO GROSSO

Turistas em passeio de
barco no Rio Claro; acima,
vista aérea de trecho da
Transpantaneira; na pág.
ao lado, céu estrelado na
Pousada Piuval
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MATO GROSSO

NOBRES

Só um estado que guarda a riqueza
do Pantanal Norte e a imponência da
Chapada dos Guimarães pode se dar ao
luxo – se é que podemos dizer assim – de
deixar Nobres fora do radar dos turistas
por tanto tempo. Não faz nem 15 anos
que o movimento de viajantes começou
a aumentar por lá. Com mais gente descobrindo seus rios de águas cristalinas, a
comparação com Bonito, no Mato Grosso do Sul, tornou-se quase inevitável. Os
dois destinos têm atrações bem parecidas: cachoeiras, flutuações em nascentes,
cavernas misteriosas e boia cross. A diferença é que Nobres ainda conta com
uma infraestrutura mais modesta e, consequentemente, preços mais amigáveis.
Apesar do jeitinho de lugar inexplorado,
quem chega por lá desprevenido corre o
risco de perder viagem. Quase todas as

atrações ficam no distrito de Bom Jardim, a 65 km do centro da cidade, e errar o caminho pode significar mais uns bons
quilômetros de estrada. Além disso, a logística para visitar os
pontos turísticos é bem planejada: os ingressos só são vendidos
nas agências e sem eles você não consegue fazer quase nada.
Saber de tudo isso é o segredo para não marcar bobeira e
deixar de conhecer os atrativos mais famosos da região – a começar pelo Aquário Encantado, onde dá para mergulhar numa
piscina natural, nadar entre os peixinhos e seguir para a flutuação nas águas transparentes do Rio Salobra. O azul-esverdeado
que virou marca registrada dali também pode ser admirado na
Cachoeira Serra Azul – isso se você conseguir encarar os mais
de 400 degraus para chegar até lá e os 700 metros de tirolesa
na volta. Para quem gosta de aventura, a adrenalina continua
no boia cross no Duto do Quebó, com direito a uma travessia
numa gruta escura e cheia de morcegos. De volta ao “Centrinho” de Bom Jardim, a melhor dica é ir de quadriciclo até a
Lagoa das Araras e esperar o sol se pôr enquanto observa, um
a um, dezenas de casais de araras cantando e voltando para os
ninhos nos buritis. Um verdadeiro espetáculo.

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ POUSADA RIO CLARO
pousadarioclaro.com.br
Ξ POUSADA PIUVAL
pousadapiuval.com.br
Ξ POUSADA PORTO JOFRE
pousadaportojofre.com.br
Ξ POUSADA PENHASCO
penhasco.com.br
Ξ POUSADA BOM JARDIM
pousadabomjardim.com
ONDE COMER
Ξ RESTAURANTE MORRO DOS VENTOS
morrodosventos.com.br
Ξ MIRANTE DO CERRADO
65 3102 2019
PASSEIOS
Ξ CONFIANÇA TURISMO
confiancaagencia.com.br

Flutuação no
Aquário Encantado

COMO IR

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

ou
10x de

216,80
R$ 2.168,00
R$

sem juros

CUIABÁ
3 noites no
Hotel Cantos
da Mata, com
café da manhã
e Safari Tour
Pantanal Norte.
Saída em
6/2/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Lagoa das
Araras; acima,
Cachoeira
Serra Azul
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BELO HORIZONTE

LEGAL
DEMAIS, SÔ!
por Bruno Segadilha | fotos Ariel Martini

Belo Horizonte é pura diversão.
A capital mineira conta com 14
mil opções de bares, uma culinária
inconfundível e joias arquitetônicas
que encantam os visitantes

Edifício Niemeyer, na
Praça da Liberdade
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BELO HORIZONTE

N

o final do século 19, o governo de Minas Gerais decidiu trocar de capital.
Estávamos em pleno nascimento da
República e Ouro Preto, que até então
ocupava o posto de principal cidade
do estado, já não representava mais os
ideais de um país livre.
O lugar escolhido foi Belo Horizonte. Até então chamada de Arraial Curral
del Rei, a cidade ganhou um projeto de
urbanização inspirado em metrópoles
como Washington, nos Estados Unidos, e Paris, na França. O antigo arraial
passou a ter ruas e avenidas mais largas
e construções modernas, deixando para
trás os tempos do Brasil colonial. O progresso, no entanto, não eliminou a cultura e as raízes de seus moradores.
Isso talvez explique por que Belo
Horizonte, que recebe voos diretos da

Casa do Baile, uma das
construções que fazem parte do
Conjunto Moderno da Pampulha
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Azul, é uma capital que ainda mantém um ar de cidade do
interior, apesar de seus 2 milhões de habitantes. Sua ótima
culinária, a vida boêmia com vários bares e restaurantes e
sua linda arquitetura se misturam ao jeitinho caipira do mineiro, o que faz desse destino, como diriam os locais, um
lugar “bom demais da conta!”.

Igreja São Francisco
de Assis; abaixo,
escadaria do Palácio
da Liberdade

METRÓPOLE MODERNA

Inaugurada em 1897, Belo Horizonte foi idealizada para
abrigar apenas 300 mil habitantes e organizada para não se
expandir indefinidamente. Por isso, o engenheiro Aarão Reis,
autor do projeto piloto, delimitou o centro urbano com um
boulevard circular, a atual Avenida do Contorno.
A área central urbana passou a abrigar os edifícios públicos, entre eles o Palácio da Liberdade, antiga sede do
governo estadual. Obra do arquiteto José de Magalhães, o
prédio, aberto a visitação, mistura vários estilos arquitetônicos, entre eles o clássico e o barroco, e impressiona com
sua enorme escadaria de ferro e mármore.
Em 1938, com o rápido crescimento populacional e pre-

vendo que a capital pudesse sofrer crises
de abastecimento, o então prefeito Otacílio Negrão de Lima decidiu represar o
Ribeirão da Pampulha, criando a Lagoa
da Pampulha, que rapidamente se transformou em um dos símbolos da cidade.
O título de cartão-postal mineiro só
veio mesmo alguns anos depois, com
Juscelino Kubitschek, que assumiu a
Prefeitura entre 1940 e 1945. Interessado em desenvolver o potencial turístico
de Belo Horizonte, ele pediu ao arquiteto Oscar Niemeyer que desenhasse um
cassino para aquela região. Gostou tanto do que viu que encomendou outros
projetos para serem erguidos em volta da
lagoa: a Igreja São Francisco de Assis, a
Casa do Baile e o Iate Clube. Ao lado do
Museu de Arte, que funciona no antigo
prédio do cassino, os prédios formam o
Conjunto Moderno da Pampulha.
Joias arquitetônicas, as construções
foram desenvolvidas em conjunto com
AZUL
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Produtos do
Mercado Central:
doces de leite,
bules de ágata,
queijos artesanais
e cachaças
Estátuas de bronze de Oscar Niemeyer, Burle
Marx, Portinari e Juscelino Kubitschek, na
Lagoa da Pampulha; abaixo Casa Kubitschek

o paisagista Burle Marx e artistas como o pintor Cândido
Portinari e, em 2016, entraram para a lista de patrimônios
culturais da humanidade da Unesco. Niemeyer deixou ainda
outras marcas na cidade: a Casa Kubitschek, onde o político
costumava passar as férias, e o Edifício Niemeyer, que fica na
Praça da Liberdade. Suas formas sinuosas são mais uma prova
de que Belo Horizonte foi mesmo berço para sua genialidade.

FUNDO DE QUINTAL

Arroz carreteiro, torresminho, leitão pururuca. Diante de
iguarias tão fartas quanto calóricas, é difícil imaginar que a
culinária mineira tenha nascido da fome. Isso porque, durante os dois grandes ciclos da mineração do século 18, quase todo território do estado foi destinado para a extração do
ouro, sobrando bem pouco para o plantio ou para o pasto.
Diante desse cenário, as famílias passaram a produzir o alimento no quintal de suas casas. Sem acesso a folhas e vegetais
tradicionais, as cozinheiras improvisavam utilizando em suas
receitas PANCs como a taioba e ora-pro-nóbis. Como o espaço era reduzido, perceberam que só poderiam criar animais
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Leitão à Bairrada do
Capitão Leitão; à dir.,
o Mercado Novo

tóvão Laruça, a casa, mistura de bar e restaurante, mostra que
a culinária lusitana vai além do bacalhau com pratos como o
Leitão à Barrada, que vem com a casca crocante e é servido
com chips de batata. Sensacional!
Para quem aprecia cervejas artesanais, a dica é seguir
de carro até o bairro de Olhos D’Água para conhecer o
Templo Cervejeiro da Backer. A casa oferece visitação à
fábrica, um espaço para degustação de cervejas especiais e
conta com um restaurante que serve delícias como a ótima
linguiça artesanal com mostarda, perfeita para ser saboreada
com um dos de seus mais de 20 rótulos.

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ HOLIDAY INN SAVASSI
ihg.com/holidayinn
ONDE COMER
Ξ PALADINO
restaurantepaladino.com.br
Ξ MERCADO NOVO
belohorizonte.mg.gov.br
Ξ CERVEJARIA BACKER
cervejariabacker.com.br
Ξ CAPITÃO LEITÃO
31 3024 8764
Ξ MERCADO CENTRAL
mercadocentral.com.br
PASSEIOS
Ξ CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA
E PALÁCIO DA LIBERDADE
belohorizonte.mg.gov.br/local/
atrativos-turisticos

COMO IR

A Azul leva você até Belo Horizonte partindo de várias cidades. Consulte as opções
no site ou por telefone. MAIS INFORMAÇÕES 4004 1118 /VOEAZUL.COM.BR

de pequeno porte como galinhas e porcos. Nasciam, assim,
clássicos como a galinha de cabidela, a farofa de miúdos e o
frango ao molho pardo.
Para os operários que trabalhavam nas minas, era preciso preparar algo com mais sustância. Por isso era comum
enriquecer o feijão, por exemplo, com ingredientes como
farinha, linguiça e couve, dando origem ao feijão tropeiro.
Uma boa forma de experimentar a autêntica comida mineira
é conhecer o restaurante Paladino, no bairro de Braúnas. Fica
dentro da fazenda da família Haddad e, há 17 anos, serve delícias como frango ensopado servido com couve e feijão batido,
além de ora-pro-nóbis empanada. “As plantas e vegetais servidos aqui são cultivados na nossa horta”, diz Marcelo Haddad,
um dos proprietários e chef da casa.
Não deixe de ir também ao Mercado Central, no Centro
da cidade. São 435 quiosques que vendem produtos como
queijo da Canastra, doce de leite, e itens para fazer uma boa
feijoada. Vale também provar algumas das iguarias servidas
nas lanchonetes, como as iscas de fígado com jiló e a broa
de milho com queijo.
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PRAIA DE MINEIRO?

Dizem que praia de mineiro é boteco. E essa piada tem um fundo de
verdade. Ao todo, são 14 mil estabelecimentos do tipo, o que rendeu a Belo
Horizonte o título de capital mundial
dos bares. Quer curtir um ambiente
descolado? Vá ao Mercado Novo. Fica
na região central da cidade, é um espaço dedicado a eventos culturais que reúne diferentes tipos de serviços, como
gráficas, sebos, lanchonetes.
Debaixo dos arcos do viaduto de
Santa Tereza, a Salumeria Central serve presuntos e salames fabricados manualmente. Experimente o Queijo do
Porco, que leva carne de porco feita
com toucinho e torresmo prensados. Ali pertinho fica o Capitão Leitão.
Comandada pelo chef português Cris-

10x de

BELO HORIZONTE
3 noites no
Holiday Inn Savassi,
com café
da manhã e Tour
em Ouro Preto e
Mariana.
Saída em
19/12/2019
(de Congonhas)

131,80
R$ 1.318,00
R$
ou

sem juros

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Acima, o chef Marcelo Haddad
prepara um almoço no fogão
à lenha no Paladino; ao lado,
Templo Cervejeiro da Backer
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A Azul Viagens
arrumou muitos
destinos.
Agora é só
você arrumar
as suas malas.

Origem: Congonhas

R$

92,30

923,00

BARILOCHE
Saída: 04/12/2019

8 dias/7 noites

Saída: 23/11/2019

Sarana Praia Hotel

Lucca Hotel Pousada

Grand Hotel Bariloche

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

5 dias/4 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
Passeio na Gruta de São Miguel

8 dias/7 noites com café da manhã |
Rafting Manso Villegas

Origem: Viracopos

Origem: Ribeirão Preto

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

159,10

1.591,00

132,50

1.325,00

FORTALEZA
Saída: 07/12/2019

8 dias/7 noites

221,60

2.216,00

PORTO
Saída: 23/11/2019

Pratagy Beach Resort

Hotel Diogo

8 dias/7 noites all inclusive |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City tour

8 dias/7 noites com café da manhã

Origem: Confins

Saída: 05/12/2019

R$

Saída: 07/12/2019

MACEIÓ

4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

à vista

5 dias/4 noites

8 dias/7 noites

Hotel Regina

10x sem juros de

BONITO

8 dias/7 noites

Origem: Uberlândia

RIO DE
JANEIRO
4 dias/3 noites

PORTO SEGURO

5 dias/4 noites

Saída: 18/11/2019

Premium Porto Downtown

5 dias/4 noites

Origem: Confins

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

397,20

3.972,00

147,00

1.470,00

389,00

3.890,00

SERRA GAÚCHA

FOZ DO IGUAÇU

FORT LAUDERDALE

5 dias/4 noites

4 dias/3 noites

8 dias/7 noites

Saída: 18/12/2019

Saída: 05/12/2019

Hotel Fioreze Primo

Foz Express Hotel

5 dias/4 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
Ingresso Natal Luz - Espetáculo
“O Grande Desfile de Natal”

4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
Dreamland | Duty Free Argentina |
Cataratas Brasileiras | Parque das Aves
(sem ingresso)

Origem: Curitiba

Saída: 20/01/2020

Sonesta Fort Lauderdale
Beach
8 dias/7 noites

Origem: Guarulhos

Origem: Confins

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

298,00

2.980,00

78,20

782,00

580,80

5.808,00

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

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos, Bariloche e Porto, quádruplo em caso de voos
internacionais para Fort Lauderdale, para voos da Azul partindo de Belo Horizonte/CNF, Campinas/VCP, Curitiba/CWB, Congonhas/CGH, Guarulhos/GRU, Ribeirão Preto/
RAO e Uberlândia/UDI, com eventual conexão. Condições válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 23/11/2019 e completadas até 22/12/2019, e
viagens internacionais de ida e volta iniciadas em 18/11/2019 e completadas até 27/01/2020. Consulte também pacotes para demais datas de viagem, quantidade de noites
e outros destinos. Os pacotes incluem passagens aéreas, cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos, às regras e restrições tarifárias específicas e às estadias
em hotéis nas classes e categorias especificadas. Preços divulgados em reais, calculados pelo câmbio de R$ 4,28 (dólar) e R$ 4,73 (euro) do dia 30/08/2019. Os preços em
dólar (US$) e euro (EUR) serão convertidos em real (R$) pelo câmbio do dia da compra. Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard,
HiperCard e American Express considerando exclusivamente o valor da tarifa anunciada, não incluídos taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Valores, datas e

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. Os pacotes de viagens conjugados com passagens aéreas são pessoais,
intransferíveis e os seus valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições tarifárias específicas. Em caso de cancelamento
ou alteração do pacote de viagem originalmente contratado, serão aplicadas as penalidades descritas nos termos e condições de prestação de
serviços disponibilizados em www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes. Consulte a central de atendimento da Azul Viagens (4003-1181), o
website www.azulviagens.com.br ou seu agente de viagens para obter mais informações sobre os termos e condições da contratação e as regras/
restrições específicas das tarifas anunciadas, alteração de datas, reembolso, remarcação, cancelamento, vigência da viagem e desconto para
crianças. As imagens são meramente ilustrativas.

2 DIAS EM

BÚZIOS

Localizado a 174 km do Rio de Janeiro,
o charmoso balneário é o destino ideal para
aproveitar uma boa gastronomia, badalar e
descansar em praias de águas cristalinas
por Bruno Segadilha

Vista aérea
da Praia Azeda

Embarcações na
Praia da Armação

DIA 1

13h Afifa’s

A proposta dessa casa é
uma comida simples e bem-feita, com
tempero caseiro. O cardápio não poderia
ser diferente: arroz, feijão, uma opção de
proteína (carne, peixe ou frango), batata
frita, salada e farofa.
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14h30 Orla Bardot Depois do almoço,
vale dar uma caminhada no calçadão
que fica em frente à Praia da Armação.
O lugar reúne pousadas e restaurantes
charmosos, além de baladas e, claro, a
famosa estátua de bronze de Brigitte
Bardot. Espécie de madrinha da cidade,
a atriz francesa esculpida em metal está
sempre pronta para uma selfie. O expresidente Juscelino Kubitschek, outro
apaixonado pelo balneário, também
ganhou uma reprodução. Há ainda as
três estátuas que foram colocadas no
mar representando antigos pescadores.
15h30 Passeio de escuna No Cais do
Mangue, próximo à Orla Bardot, diversas

agências oferecem passeios de barco em
algumas das principais praias de Búzios,
como a Azeda, a da Tartaruga e a dos
Amores. Os preços e roteiros variam, mas,
em geral, as embarcações fazem paradas
em algumas dessas praias para um
mergulho rápido e para que os visitantes
possam fazer boas fotos do litoral
fluminense.

20h Porto da Barra Um dos pontos
mais badalados da cidade tem cafés,
restaurantes e um charmoso deque onde
o povo se reúne para bater papo e apreciar
a vista do mar da Praia de Manguinhos. As
lojinhas vendem desde roupas de praia até
objetos de artesanato.

10h Praia da Ferradurinha O dia
começa nessa que é considerada uma das
mais belas praias de Búzios. Fica entre
um enorme paredão de pedras e tem águas
claras e tranquilas. Talvez por isso seja uma
das favoritas de quem viaja com a família e
a mais procurada por quem pratica esportes
como stand up paddle e caiaque.
Restaurante 74 Localizado dentro
da pousada Casas Brancas, serve uma
excelente cozinha contemporânea. O
cardápio tem itens como o espaguete
à carbonara com ovo caipira e o polvo
grelhado, servido com batata calabresa
ao murro, criações do chef argentino
Gonzalo Vidal.

13h

Fotos: Gui Gomes

9h Praia de Geribá Quer ver e ser
visto? Esse é o lugar certo. A praia
reúne vários surfistas, por causa do mar
agitado, em sua parte central, e não
praticantes do esporte em suas pontas,
onde as águas são tranquilas. Seja qual
for a sua onda e o seu objetivo, saboreie
um drinque, relaxe apreciando a linda
vista e aproveite alguns momentos de
ócio nesse verdadeiro ícone de Búzios.

DIA 2
15h Rua das Pedras Principal atração
da cidade depois das praias, atrai turistas e
locais com seu comércio variado. A dica é
andar ali sem compromisso, observando as
lojas – algumas de grifes hypadas.
16h Rocka
Depois da andança,
siga para a Praia Brava para conhecer
esse bar e restaurante de inspiração
mediterrânea. Prove os bolinhos de
aipim com carne de sol e um dos
drinques da casa comandada pelo chef
argentino Gustavo Rinkevich.
Instalado numa das
casas que hospedaram Brigitte Bardot,
mistura as cozinhas francesa e brasileira

20h30 Cigalon

em um ambiente iluminado por velas. O
magret de pato com purê de banana-daterra é um dos carros-chefes.

10x de

82,00
R$ 820,00

R$

sem juros

ou

BÚZIOS
2 noites no
Pousada Le
Mirage,
com café da
manhã.
Saída em
7/2/2020
(de Confins)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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BELEZA
SUBTERRÂNEA
por Bruno Segadilha

SOLNA CENTRUM
ESTOCOLMO // SUÉCIA
Uma das mais movimentadas estações do metrô
de Estocolmo, representa uma paisagem natural,
com o verde da floresta e o vermelho de um
brilhante pôr do sol, pintados em suas paredes.
A obra foi concebida pelos artistas suecos
Karl-Olov Björk e Anders Åberg e ganhou novos
significados ao longo dos anos. Logo depois de a
estação ser inaugurada, em 1975, a dupla decidiu
inserir novas figuras na floresta que eles haviam
imaginado originalmente. Surgiam, assim,
símbolos que ilustravam questões sociais da
Suécia, como o despovoamento das áreas rurais
e a sustentabilidade, o que deu a esse trabalho
contornos políticos.

Com projetos arquitetônicos
surpreendentes, algumas
estações de metrô parecem
verdadeiras galerias
de arte. Selecionamos
algumas das mais bonitas e
impressionantes do mundo

FULTON CENTER

FORMOSA BOULEVARD

NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS
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KAOHSIUNG // TAIWAN

Fotos: Getty Images

Esta mistura de shopping e centro de
transportes fica na esquina das ruas
John e Fulton, um dos pontos mais
importantes da ilha de Manhattan.
Envolto em uma concha de vidro e aço,
o Fulton Center abriga várias lojas e
restaurantes e integra cinco linhas de
metrô. O projeto foi idealizado pelo
arquiteto britânico Nicholas Grimshaw
e pelo escritório James Carpenter
Design Associates. Devido à sua alta
complexidade, demorou mais de dez
anos para ficar pronto, sendo inaugurado
apenas em 2014. A construção custou
US$ 1,4 bilhão e incluiu a restauração
do vizinho Corbin Building, um prédio
histórico de 131 anos que se transformou
em um anexo da estação.

Considerada uma das mais bonitas
do mundo, foi inaugurada em
2008 para os Jogos Mundiais de
Taiwan. Seu nome é uma alusão
ao carinhoso apelido pelo qual a
região sempre foi conhecida: Ilha
Formosa. O destaque ali é a bela
Dome of Light. Trata-se de uma
enorme cúpula de vidro com 30
metros de diâmetro e 2.180 m² de
área, o que faz dela o maior vitrô
do mundo. Projetada pelo artista
italiano Narcissus Quagliata, a obra é
composta de 4.500 painéis de vidro
colorido que mudam a iluminação
do local dependendo da hora e da
incidência dos raios solares.
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TOLEDO
NÁPOLES // ITÁLIA

STAROMESTSKA

Em 2006 o metrô de Nápoles deu início ao
projeto Napoli’s Art Stations. O objetivo era
transformar as estações em galerias de arte
democráticas e acessíveis ao público. Última a
ser finalizada, em 2012, a estação de Toledo é
apontada como a mais bonita de todas. O teto
das escadas é coberto por pequenos azulejos
em vários tons de azul, dando a sensação de
estarmos dentro de um oceano. A obra, cujos
temas são a água e a luz, foi executada pelo
escritório do arquiteto espanhol Oscar Tusquets
Blanca, que também abriu uma segunda
entrada para a estação em fevereiro de 2013.

PRAGA // REPÚBLICA TCHECA
Uma das primeiras estações de Praga, foi
inaugurada em 1978, durante o governo
soviético. Seu nome significa Cidade
Velha, indicando que está localizada no
Centro Histórico. É uma das regiões mais
frequentadas por turistas, que vão visitar
pontos como o Relógio Astronômico e a
Ponte Carlos. As paredes são compostas de
peças que lembram brinquedos de encaixar
e montar. Recentemente a Companhia de
Transporte Público da cidade revelou que as
cores de cada estação não foram escolhidas
de forma aleatória: elas fazem alusão a
momentos históricos do país. O vermelho da
Staromestska, por exemplo, representa as
revoltas e rebeliões pelas quais a República
Tcheca já passou.

CARDEAL ARCOVERDE
RIO DE JANEIRO // BRASIL
Inaugurada em julho de 1998, foi a
primeira do bairro de Copacabana. Levou
mais de 20 anos para ser concluída. A
obra, assinada pelo arquiteto João Batista
Martinez Corrêa, tem seu projeto cromático
desenvolvido pela artista Amélia Toledo.
A estação possui grande diversidade de
cores, desde a sua fachada, recoberta de
pastilhas de vidro que vão de tons azuis
a violetas, até seu piso, que traz diversos
tipos de granito, de tonalidades diversas.
A área de embarque, com suas paredes de
rocha, lembra uma enorme caverna.
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AVTOVO
SÃO PETERSBURGO // RÚSSIA
Um imenso e luxuoso palácio. Esta
é a melhor definição para uma das
mais antigas estações do metrô de
São Petersburgo, aberta ao público
em 1955. Projetada pelo arquiteto
ucraniano Evgeny Levinson, conta
com piso de mármore preto e
branco, que forma mosaicos, além
de colunas revestidas com vidro
decorativo. Os imponentes lustres
no teto completam o visual dessa
estação, considerada uma das mais
luxuosas do mundo.
AZUL
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BURJUMAN
DUBAI // EMIRADOS ÁRABES
Uma das poucas estações subterrâneas
do metrô de Dubai, foi inaugurada
em setembro de 2009 e batizada
inicialmente como Khalid Bin Al Waleed.
Ganhou novo nome em 2012 graças ao
famoso shopping BurJuman, que fica
nos arredores e que, depois de uma
reforma, passou a se integrar a ela.
Sua decoração remete ao fundo do
mar, com destaque para os imponentes
lustres em forma de águas-vivas,
projeto da fábrica de vidros tcheca
Lasvit. Os “tentáculos” foram feitos
com gotas de vidro oco, sopradas
manualmente com o material ainda
quente e maleável.

OLAIAS
Projetada pelo arquiteto português Tomás
Taveira, é considerada uma das mais belas
estações de metrô da Europa. Inaugurada em
maio de 1998, a estação das Olaias é a mais
famosa da linha vermelha graças ao seu teto
geométrico, com azulejos de várias cores,
mosaicos e colunas imponentes, resultado das
intervenções plásticas de Pedro Cabrita Reis,
Graça Pereira Coutinho, Pedro Calapez e Rui
Sanchez. Vários turistas compram o bilhete
do metrô apenas para descer as escadarias
e apreciar essa bela obra da arquitetura
contemporânea.
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LISBOA // PORTUGAL

ESTI LO
D E V ID A

ROSTAR
01 90
IIB
BEERO
STA R • 2 02

BAN DA
EVA

JAU

30/ 12

31/12

SEU RÉVEILLON COM A MAGIA IBEROSTAR
I B EROSTAR
BAHI A

IBEROSTAR SELECTION
PR AIA DO FORTE

10X
SEM
JUROS

NO NOSSO SITE

Comece o ano com o pé direito em um de nossos resorts 5 estrelas, na Praia do
Forte. Com sistema all inclusive, gastronomia de alto padrão, piscinas,
academia, spa e diversas atividades, a alegria de toda família está garantida.
Serão dias de festa com shows e muita animação. E no dia da virada, desfrute
de uma deliciosa ceia, queima de fogos, espaço infantil e muito mais.
Faça sua reserva!

I B ERO STA R.COM

Foto: Rubens Kato / Divulgação
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A cozinha surpreendente
do Charco, restaurante
de São Paulo que serve
delícias preparadas no
fogo, como o cordeiro na
brasa (foto)

78
NÓS TESTAMOS

86
BEM-ESTAR

94
VITRINE

Uma aula de culinária
italiana na sede da Barilla,
em São Paulo

Dicas de alimentos saudáveis
para os pequenos, com opções
nutritivas e saborosas

Uma seleção de brinquedos
para as crianças aprenderem
enquanto se divertem

GASTRONOMIA

BRASA
E AFETO

ANTES DO
JANTAR
TRÊS DRINQUES PERFEITOS
PARA COMEÇAR A NOITE

No Charco, em São Paulo, o
casal gaúcho Tuca Mezzomo e
Nathalia Gonçalves prepara
receitas no fogo com técnicas
que aprenderam em família

SMOKED OLD FASHIONED
É feito com bourbon Woodford Reserve,
xarope de tabaco, bitter e tintura de
pimenta da Jamaica e defumado com
serragem de caqui.

por Bruno Segadilha

Sorvete de mel com
bolinho de amêndoas e
creme de baunilha

G
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Salão do Charco; ao lado,
os chefs e sócios Nathalia
Gonçalves e Tuca Mezzomo

CREMA DE LOS DIOSES
Esta é a opção sem álcool, preparada com
purê de framboesa, limão siciliano, hortelã
e água gaseificada.

Fotos: Rogério Voltan e Rubens Kato

aúcho de Passo Fundo, Tuca
Mezzomo, 28, cresceu vendo
a avó paterna cozinhando pratos típicos do interior do Rio
Grande do Sul. Aprendeu cedo que
os alimentos podem ganhar muito
sabor quando preparados na brasa,
com as técnicas rústicas dos Pampas.
O tempo passou, Tuca cresceu e foi
estudar gastronomia em Santa Catarina. Ali, conheceu a esposa, Nathalia
Gonçalves, 28, e passou a dividir com
ela o sonho de abrir o próprio restaurante. Mas ainda era cedo.
Sem muita experiência, os dois partiram para jornadas profissionais fora
do País. De volta ao Brasil, trabalharam com chefs como Alex Atala (Dalva e Dito) e Rodolfo de Santis (Nino
Cucina). Só no ano passado o casal se
sentiu seguro para investir em sua própria empreitada, uma casa que servisse
uma comida afetiva, que lembrasse a infância dos dois. Nascia, assim, o Charco,
restaurante que conquistou o público
paulistano com uma culinária contemporânea, inspirada na cozinha sulista.
As estrelas são os pratos preparados no
fogo, a exemplo da chuleta na parrilla
servida com vegetais na brasa. Macia por
dentro, a carne tem uma casquinha tostada que dá a ela um sabor único. Outro
destaque é a costela assada, que passa 12
horas no forno a lenha, uma referência à
costela de chão. “Aqui a gente valoriza o
tostado, o defumado, o sabor do carvão,
uma técnica mais ancestral de preparar

SENSACION
O drinque leva London Dry Gin, licor de
marasquino, limão siciliano, xarope de
açúcar e hortelã.

todo tipo de alimento, não só carnes”, diz Tuca.
É o caso dos cogumelos e vegetais na brasa, ingredientes que
variam de acordo com a sazonalidade, outra influência familiar.
“Tínhamos sítio com horta. Via meus pais levantarem cedo para
colher o que iam fazer no almoço, decidindo o que seria preparado”, lembra. Foi a partir dessa recordação que ele criou os
cogumelos tostados servidos com purê de abóbora defumada e
creme de parmesão, um dos itens mais populares do cardápio.
As memórias de casa continuam no menu de sobremesas,
criado por Nathalia. Gaúcha de Rosário do Sul, a chef confeiteira descontruiu clássicos da culinária sulista. A exemplo

Chuleta
preparada na
parrilla, servida
com vegetais na
brasa, uma das
estrelas do menu
do Charco

da cuca, em que substitui a massa de bolo por maçãs assadas,
servidas com farofa crocante e sorvete de caramelo e canela.
O butiá, famosa fruta local, aparece na forma de um sorbet,
com compota de casca de laranja, caramelo e maracujá e
espuma de iogurte. Faz sucesso também o sorvete de mel
levemente defumado, com bolinho de amêndoas e creme
de baunilha, receita que lembra o famoso leite com mel que
ela tomava quando criança, nos dias de frio. Mais afetivo
que isso, impossível.
Ξ CHARCO 11 3063 0360
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OLEIRO

BAIRRO DO PARNAMIRIM

Nesta casa com arquitetura modernista e cuidadosamente
decorada com móveis clássicos e peças da cerâmica popular
nordestina, o chef Claudemir Barros radicaliza a nova cozinha
de terroir do Brasil. Sua inspiração vem do ofício dos oleiros:
assim como aqueles moldam o barro em arte, Claudemir
procura trabalhar insumos regionais o mais artesanalmente
possível. O seu tartar de atum, por exemplo, chega à mesa com
uma renda de beijus de tapioca e purê de macaxeira. A costela
de porco sobre musseline de castanhas rústicas de caju, com
abóbora assada e rôti de mel de engenho virou um clássico
do restaurante. Já o ossobuco, bovino ou de cordeiro, é cozido
lentamente no próprio molho, servido com lardo suíno e um purê
de fruta-pão aromatizado com chá-verde. Sua versão vegetariana,
feita com “carne” de caju, convence até o mais convicto carnívoro.
Ξ 81 3128 1708

PECORA NERA

BAIRRO DE CASA FORTE

De ascendência italiana, o chef Thiago Vita formou-se em
gastronomia em Perugia. Estagiou num dos restaurantes
do uberchef Massimo Bottura. Mas diz que entendeu
realmente a importância da comida ao trabalhar por quatro
anos no diminuto restaurante de uma autêntica nonna
no interior da Umbria, onde plantava, colhia e cozinhava
vários ingredientes. Dessa sofisticada rusticidade é feita sua
cozinha no Pecora Nera. O cuidado com o ponto dos risotos,
bem caldosos, e de massas delicadas feitas com farinha de
excelência ganha a presença de ingredientes nobres vindos
da Itália. Um dos destaques é o rigatone com camarões
gratinado ao creme de queijos prima donna e grana padano
(foto). O pappardelle fresco ao ragu de javali é cozido em
molho de tomate por quase toda a noite anterior antes de
chegar à mesa. Um dos pontos máximos da cucina italiana, a
bisteca fiorentina, grelhada no carvão natural, é servida com
aspargos frescos e batatas na brasa.
Ξ 81 3019 0228

Bairros da Zona Norte do Recife
reúnem uma bem-vinda concentração
de restaurantes e de chefs inovadores,
redesenhando as fronteiras da gastronomia
contemporânea da cidade
por Bruno Albertim
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Polvo com farofa de
cebola roxa, crocante
de castanha-do-pará
e purê de couve-flor,
entrada do Oleiro

Fotos: Wagner Ramos e divulgação

NOVO MAPA
DO SABOR
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QUINA DO FUTURO
BAIRRO DOS AFLITOS

CÁ-JÁ

BAIRRO DOS AFLITOS

Uma unanimidade em Recife, o restaurante funciona numa antiga
casa com salão principal e disputadas mesas sob mangueiras no
quintal, e uma brigada atenciosa. O chef Yuri Machado oferece
uma gastronomia vibrante, insubmissa aos dogmas da velha
cozinha europeia. Um conselho? Partilhe várias entradas antes de
eleger um principal. Os bolinhos de siri recheados com moqueca
do crustáceo (foto) são de talhar a memória do paladar. Melhor se
acompanhados da salada de lula e polvo. O rosbife, dourado por
fora e rosáceo por dentro, ganha nuances com molho de gergelim,
laranja e brotos de feijão. Entre os principais, a barriga de porco
é marinada em laranja, gengibre e pimenta antes de ser assada e
pururucada e é servida com molho de rapadura e farofa de cuscuz
de milho com feijão-verde, hortelã e bacon.

C H I WA KE

BAIRRO DO ESPINHEIRO

Mais do que um restaurante peruano no Brasil, o chef Biba
Fernandes mantém, há dez anos, uma casa de gastronomia
contemporânea de base andina. Inclusive com aporte de insumos
brasileiros. Há tanto ceviches clássicos como receitas criativas,
como o vegano, com banana-da-terra, cenoura e moyashi
marinados em creme de ají, ou o de lagosta em creme de ají, com
“ovas” de tapioca em infusão de coentro e ninho de cenoura. Já
a paleta de cordeiro cozida em fogo lento por oito horas (foto), é
desfiada, prensada e regada com o molho do próprio cozimento,
servida com cebolas grelhadas e risoto de quinoa. Quer ainda
mais brasilidade? Vá de peixe cozido em bisque de moquequinha
e camarão, com quiabo e banana-da-terra grelhados, e ovas de
tapioca em infusão de coentro e farofa de gengibre.

Ξ 81 3241 9589

PONTE NOVA

BAIRRO DAS GRAÇAS

Ξ chiwake.com.br

Fotos: Wagner Ramos, Bruno de Lima e divulgação

Ξ 81 3126 0648

O aprendizado do sushiman André Saburó
começou cedo. Seu pai Julio Matsumoto
levava o filho de 6 anos pelos corredores
do Mercado de São José para, com
atuns e albacoras gigantes na altura dos
olhos, escolher o peixe dos almoços de
domingo. O tempo confirmou a vocação
do garoto. Aos 20 anos, Saburó assumiu
o restaurante aberto pelo pai, falecido
precocemente. Duas décadas depois o
chef exibe uma coleção de prêmios que
mal cabem nas paredes. No Quina do
Futuro permanece a máxima de seu Julio:
peixe o mais fresco possível. Como o
Tataki Premium (foto), que traz lâminas
de atum, salmão e peixe-branco servidas
com molho ponzu, palha de alho-poró,
shissô, flor de sal e chili. Com background
e imaginação, Saburó faz gastronomia
contemporânea de base nipônica, como
os sushis de peixe sob lâminas de lardo
da Fazenda Yaguara. Os pratos quentes
contam com teppans e yakissobas
obrigatórios, mas também confirmam a
criatividade do chef, como no Stinco do
mar, uma falsa “canela” de atum, grelhado
com delicadeza e servido com arroz
agridoce de nirá.

74

AZUL

Joca Pontes formou-se na Escola Superior de
Gastronomia de Paris. De volta a Pernambuco,
o chef trouxe o principal dogma dos franceses
na cozinha: tomar partido do terroir ao redor.
Sua cozinha autoral e contemporânea procura
justapor o melhor dos dois mundos. Técnicas
francesas convivem com o melhor dos
produtos regionais. É uma cozinha francófila
cheia de brasilidades. Como entrada, por
exemplo, há o irrepreensível ovo mollet
caipira sobre pirão de queijo com açafrãoda-terra, aspargos, bacon e farofa. Um dos
principais, o Arroz Amado (foto), traz camarões
grelhados ao bisque cítrico, picadinho de
aspargos verdes e chips de banana. Joca
também incorpora técnicas orientais, como no
Porquinho lá e lô, um mignon suíno marinado
no missô com aspargos, arroz cremoso e
crocante de feijão-verde. O projeto do salão
foi inspirado na art nouveau francesa e na
arquitetura recifense dos anos 1960.
Ξ restautantepontenova.com.br
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O DRINQUE PERFEITO

SANDUÍCHES
DE CHEF

COFFE NEGRONI
por André Paixão

Barman do Baretto-Londra (RJ)

INGREDIENTES:
Ξ 40 ml de gim
Ξ 40 ml de Campari
Ξ 40 ml de vermute rosso
Ξ 5 a 8 grãos de café
Ξ Uma rodela de laranja
Ξ Chips de chocolate para a guarnição

O pão varia. Os recheios, também. Independentemente da combinação, os sanduíches são iguarias tão saborosas quanto
democráticas. Não à toa, têm ganhado
versões bem executadas nas mãos de
chefs de todo o País. No Remanso do
Bosque, em Belém, Thiago Castanho
criou o Açaí Bun, uma versão da iguaria chinesa. O pão de açaí no vapor vem
recheado com peixe empanado na farinha-d’água, picles de maxixe, pimenta
agridoce e maionese de chicória. “É uma
boa pedida para quem vai tanto ao restaurante quanto ao Balcão do Remanso,
nosso anexo”, diz Thiago. Em 2017, Jefferson Rueda surpreendeu ao incluir no
cardápio do famoso A Casa do Porco,
em São Paulo, um cachorro-quente com
salsicha de porco artesanal, catchup de
maçã com especiarias, mostarda fermentada com tucupi e picles de cebola roxa.
A novidade fez tanto sucesso que um
ano depois ganhou casa própria, o Hot
Pork. Também em São Paulo, o requintado Gero, do Grupo Fasano, ganhou
uma versão mais descontraída no Itaim
Bibi, o Gero Panini. O destaque ali
são os sanduíches de estilo italiano, criações de Rogerio Fasano e do chef Luca
Gozzani, que levam ingredientes como
presunto cru, queijo brie, mortadela italiana e creme de queijo de cabra. Já no
Rio de Janeiro, a chef Roberta Sudbrack
comanda o Da Roberta, que serve comida de rua feita com ingredientes artesanais. Salsichas e linguiças recheiam sete
opções de cachorro-quente, a exemplo
do Suddog, composto de salsicha picante e queijo pernambucano na baguete.

Ξ HOT PORK (SP)
11 3129 8735
Panini, do Gero Panini, a partir do topo:
presunto cru com queijo brie; bresaola com
queijo de cabra; e muçarela com tomate
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Ξ GERO PANINI (SP)
11 3168 2494 / fasano.com.br
Ξ DA ROBERTA (RJ)
21 2239 1103

DO INSTA PARA O PRATO
SÃO PAULO Depois de gerar um grande buzz nas redes sociais, o chef Luiz
Filipe Souza e o empresário Fábio Moon finalmente abriram as portas de
sua nova casa, o Fat Cow, no Itaim Bibi. No menu, entradas inspiradas, como
o Lobster Roll, uma lagosta cavaquinha pochê na manteiga, com molho
tártaro em pão de leite ninho. As maiores estrelas da casa, no entanto, são
os hambúrgueres feitos a partir de cinco cortes de carne. Destaque para o
Eggie Murphy (foto), que leva cheddar inglês, maionese, bacon artesanal
defumado no pau-brasil, ovos mexidos e gema infusionada com demi-glace,
injetado com uma seringa.
Ξ 11 3078 8098

CASA DA CERVEJA

Fotos: Divulgação e Gui Gomes

Ξ REMANSO DO BOSQUE (PA)
91 3347 2829 / restauranteremanso.com.br

PREPARO:
Misture as três bebidas e faça uma infusão
com os grãos de café por 30 segundos. Coe
num copo, acrescente gelo e a rodela de
laranja. Decore com os chips de chocolate.

BRASÍLIA Marca de cerveja famosa, a
Metanoia ganhou um espaço para chamar de
seu. Localizada na Asa Sul, a Metanoia Tap
House conta com 12 torneiras com
cervejas nacionais e locais,
incluindo algumas da
marca. A casa também
serve quase 100 rótulos
em garrafas e latas
com várias opções e
estilos. Para beliscar,
petiscos clássicos
como dadinhos de
tapioca e queijo de
coalho na chapa.
Ξ 61 99291 0797

SAUDÁVEL E SABOROSO

GRAMADO Inaugurado dentro do Hotel Serrazul, no Centro de

Gramado, o Acris aposta em uma comida natural e saudável.
A casa, comandada pelo chef Israel Dedéa, oferece pratos
executivos no almoço e duas modalidades de menu degustação
no jantar, em quatro ou seis etapas. Entre os pratos principais,
destaque para o shiitake grelhado em cama de batata-doce. Para
finalizar, a dica é o bombom de pinhão na fumaça da grimpa
(foto), uma das ótimas opções de sobremesa.
Ξ 54 3286 0810
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Penne integral
com molho à
matriciana;
ao lado, Anna
Paula aprende a
deglacear

970 mil

Gabriel Pavan,
chef executivo
da Barilla Brasil,
mostra o preparo
do guanciale

toneladas de massas, molhos
e soluções para refeições são
produzidas por ano pela Barilla

8,3 mil

25 DE OUTUBRO
É O DIA MUNDIAL
DA PASTA

99,4

é o número de
funcionários da
marca no mundo

%

das embalagens
das massas Barilla
são recicláveis

SEGREDOS
DA MASSA

A redação da Azul participou de uma
deliciosa experiência: conhecer mais sobre a
pasta italiana e aprender a cozinhar receitas
mediterrâneas, na sede da Barilla Brasil
por Junior Ferraro | fotos Angelo Dal Bó

É

comum sair com o pessoal do trabalho para tomar um
drinque ou comer uma pizza. Nós da redação da revista da Azul resolvemos fazer diferente. Depois do fechamento de uma das edições, saímos para... cozinhar
macarrão! Na verdade, participamos de uma Esperienza
Barilla, na sede brasileira da marca de massas italiana.
O evento é gratuito e pode ser agendado no Instagram da
empresa. Começamos com uma apresentação sobre a cultura
gastronômica italiana e a história da marca, que já tem 142
anos. São vídeos e projeções, apresentados por Gabriel Pavan,
chef executivo da Barilla no Brasil há quatro anos.
Em seguida, fomos para a Cozinha Barilla para preparo e degustação. Antes, porém, o chef nos guiou em uma rápida visita
ao terraço do escritório, onde há um pequeno cultivo de ervas,
como manjericão, sálvia e alecrim. As dicas começaram lá mesmo. Gabriel nos ensinou como cortar as folhas sem prejudicar
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a planta. Munidos das ervas frescas, voltamos para a cozinha,
onde a chef Keysi Reis, que trabalha ao lado de Gabriel, aguardava-nos. Foram duas receitas com base na dieta mediterrânea
– casaracce com pesto de pimentão e amêndoas e penne integral à matriciana – e dicas para cozinhar uma massa de grano
duro. “As pessoas às vezes esquecem da importância do cozimento”, diz o chef. “A quantidade de água é fundamental para
o bom preparo.” É indicado usar cerca de um litro de água fervente para 100 gramas de massa – e não deixar de colocar um
bom punhado de sal para ir temperando o macarrão.
O ponto de cozimento é outro passo importante: sempre al
dente. “Achei interessante quando o chef mordeu a massa do
macarrão cozido, mostrou a parte branca do interior, e chamou essa parte de alma”, conta nossa diretora de arte, Fernanda
Magliari. O chef também deu uma dica preciosa: guardar um
pouco da água do cozimento, cheia de amido. “Sempre gostei

de cozinhar. Então aproveitei muito esse truque de usar a água
do cozimento para obter molhos mais encorpados”, afirma
Bruno Segadilha, editor da revista e entusiasta do fogão.
Na hora de preparar os molhos, a produtora executiva Anna
Paula Ali foi a que mais se animou em botar a mão na massa
– ironicamente, ela é a pessoa da equipe que não cozinha. Depois de confundir um pedaço de guanciale (bochecha de porco)
com uma posta de salmão, Anna deu um grande passo culinário: aprendeu a deglacear; ou seja, soltar os resíduos do fundo da
panela usando um pouco de vinho. “Entendi que era ‘degladiar’
e achei estranho”, ri. “Agora sei que dá mais sabor aos molhos.”
Terminamos o repasto com uma sobremesa bem italiana:
tiramisù. Não teve vinho, mas certamente foi tão divertido
quanto um happy hour com a turma do escritório.

Gabriel dá dicas de
como cortar ervas
frescas; acima, a
redação da Azul
com os chefs

Ξ INSTAGRAM @barillabr
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juliaherrera.com.br
92 3233 5555

hoftalmar.com.br
44 3262 0044

hospdeolhos.com.br
38 3222 0052

iomr.com.br
84 3026 2020

hon.com.br
21 2715 6000

cevipe.com
81 3020 2030

HOTELARIA

LAZER E NEGÓCIOS
O HOTEL OFERECE ESPAÇOS DEDICADOS A
EVENTOS, BEM-ESTAR E CONGRESSOS
RELAX
O Willow Stream Spa tem cinco cabines de
massagem, área de relaxamento e um ótimo
menu de tratamentos corporais e faciais
BUSINESS
O centro de convenções ocupa 2.000 m2 e tem
13 salas – uma delas com capacidade para mil
pessoas. “Mal abrimos o hotel e já temos vários
congressos e outros eventos agendados”, diz
Michael Nagy, diretor de vendas e marketing

LUXO COM VISTA DO MAR

Piscina de borda
infinita no terraço do
hotel Fairmont
Acima, uma das
suítes do hotel;
ao lado, varanda
com vista da
praia e do Forte
de Copacabana;
abaixo, salão do
Marine Restô

U

ma das praias mais famosas do
mundo, Copacabana é um patrimônio do Rio de Janeiro – que
agora recebe voos da Azul diretamente do aeroporto de Congonhas, em
São Paulo. Ao longo das décadas, o bairro manteve o encanto com sua orla bem
desenhada e a incrível variedade de atrações e hotéis. Há dois meses esse símbolo
carioca ganhou um toque de glamour
com a abertura do Fairmont, primeira
unidade na América do Sul da marca de
hotéis de luxo da rede Accor.
O edifício, que abrigava o antigo hotel Sofitel Copacabana, passou
por uma reforma de dois anos. Consumiu cerca de R$ 250 milhões para
adequá-lo aos padrões da marca Fairmont.
O projeto arquitetônico, assinado por
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Patrícia Anastassiadis, foi inspirado no glamour dos anos
1950 e calcado na cultura local, privilegiando materiais, móveis e objetos de arte brasileiros. No hall dos elevadores de
cada andar, por exemplo, há sempre um pequeno ambiente,
com poltronas, uma mesa de centro e peças de arte. No total,
são 375 quartos, todos com varanda, e 63% deles com vista do
mar. Entre eles, são 54 suítes Fairmont Gold, com experiências de luxo como área de check-in e check-out reservada, serviço de mordomia 24 horas e acesso ao Fairmont Gold Lounge, com café da manhã, chá da tarde e happy hour exclusivos.
O hotel também ganhou um lobby no sexto andar, onde ficam a recepção, um charmoso lounge e a saída para o terraço
principal. Ali está a novidade mais chamativa, a espaçosa piscina de borda infinita. O hóspede tem uma das melhores vistas do Rio de Janeiro. Como o hotel está localizado numa das
pontas de Copacabana, em frente ao forte da cidade, é possível
observar toda orla, até o Pão de Açúcar.
Ali também fica o restaurante Marine Restô, com menu assinado pelo chef Carlos Cordeiro – o francês Jérôme Dardillac é

Fotos: Rômulo Fialdini e Tadeu Brunelli

A sofisticada rede Fairmont abre, no Rio de Janeiro, seu primeiro hotel na América
do Sul, com decoração arrojada e boas opções gastronômicas por Junior Ferraro

o chef-executivo, responsável pelo conceito gastronômico do hotel. Entre as delícias estão os camarões VG com creme
de castanha, coco e couve frita, e a bisteca
bovina preparada no forno Josper. As sobremesas ficam a cargo da chef pâtissière
Letícia Cruz. Peça a Fava de Mel, um
bolo com especiarias e sorvete de mel.
Vale também descer ao térreo para degustar cafés brasileiros, provar um croissant ou tomar sorvete no Coa&Co Café.
À noite, a pedida é ir ao Spirit Copa Bar,
do outro lado da piscina, e provar alguns
dos drinques criados pelo mixologista
Tai Barbin. Como o Camarote Carril,
que leva gim, amaro, abacaxi defumado,
genmaicha, bitters e limão siciliano. Para
acompanhar, peça mini-coxinhas de
pato confit e relaxe ao som da bossa nova
no coração do Rio de Janeiro.
Ξ FAIRMONT COPACABANA 21 2525 1232 / fairmont.com
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CONCIERGE

SERVIÇO EXCLUSIVO
MARBELLA Depois de desembarcar em
Portugal, o grupo de hotéis Anantara abriu
sua segunda unidade na Europa. A apenas 50
minutos do aeroporto de Málaga, o Anantara
Villa Padierna Palace oferece mais uma
opção de hospedagem de luxo no litoral Sul
da Espanha. São 132 apartamentos, além
de villas de até dois quartos com serviço de
mordomo e piscinas privativas. A estrutura
de lazer ainda conta com três campos de
golfe, quadras de tênis, spa e clube de praia.
Ξ anantara.com

Suíte do Equinox
Hudson Yards

LUXO FITNESS
Fotos: Divulgação

Hotel em meio às vinhas da Quinta do
Val Moreira; abaixo uma das suítes

NOVA YORK A rede de academias
Equinox investiu no mundo hoteleiro. O Equinox Hudson Yards, primeiro
empreendimento da marca, abriu as
portas com a proposta de receber viajantes que gostam de fazer atividades físicas
mesmo nas férias. Não bastasse estar em uma das regiões mais
novas e descoladas de Manhattan, o hotel oferece treinos e tratamentos personalizados para os hóspedes. Em um deles, o circuito
começa na piscina de água salgada com vista do Vessel, segue para
a sauna de infravermelho e termina com uma criomassagem para
ativar a circulação e o sistema linfático. Ξ equinox-hotels.com/nyc

AO ESTILO PORTUGUÊS

ARMAMAR A rede portuguesa Vila Galé acaba de inaugurar o
seu segundo hotel no Douro. Com vista das vinhas, o grande
destaque da nova unidade é justamente sua localização. O Vila
Galé Douro Vineyards fica na histórica Quinta do Val Moreira, uma propriedade com mais de 250 anos. Um “achado”
que custou à rede hoteleira um investimento de mais de € 8
milhões até agora. A aposta foi nos viajantes que procuram
uma experiência completa, com direito a adegas, restaurantes e
opções de lazer – tudo num só lugar. Para preencher a programação, os hóspedes podem escolher entre passear entre olivais,
fazer um cruzeiro fluvial, participar das vindimas ou jantar
com vista panorâmica das plantações. O principal atrativo –
obviamente – é fazer a visita na Adega Val Moreira, localizada
dentro da propriedade, conhecer o passo a passo da produção
e provar uma seleção de vinhos locais. Por enquanto, só sete
acomodações estão disponíveis. Mas quem quiser aproveitar
a experiência quase que privativa precisa se apressar, já que a
exclusividade tem prazo de validade: o plano é aumentar a capacidade já no próximo ano. Em 2020, o hotel deve inaugurar
sua segunda fase e ganhar mais 42 quartos.
Ξ vilagale.com
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PREPARE A PIPOCA

Conheça três hotéis com salas de cinema exclusivas

ASHFORD CASTLE
CONG // IRLANDA

SONEVA KIRI
KO KUT // TAILÂNDIA

THE ROXY HOTEL
NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

Recebe até 32 pessoas por vez, mas dá
para reservar uma experiência exclusiva.
As sessões são diárias e a programação
muda semanalmente.

A arquibancada e a tela de exibição
ficam sobre as águas do lago da propriedade. Durante o filme os hóspedes provam
petiscos feitos pelos chefs do hotel.

Tem design de inspiração art déco
e capacidade para receber até 118
espectadores. É aberto ao público e
hóspedes não pagam ingressos.

Ξ ashfordcastle.com

Ξ soneva.com

Ξ roxyhotelnyc.com
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BEM-ESTAR

MUDANÇA
DE HÁBITOS

Pequenas atitudes que podem ajudar seu
filho (e sua família) a comer melhor

SEM DISTRAÇÕES

Esqueça televisões, tablets e celulares
na hora das refeições. Quando fica entretida
com a tela, a criança não presta atenção no
que está no prato e, consequentemente, pode
comer mais do que deveria.

SAÚDE NO
PRATO

MÃO NA MASSA

Na hora de preparar a refeição, leve seu filho para
a cozinha e peça para que ele lhe ajude com as
tarefas mais simples – na medida do possível, é
claro. Convidá-lo para fazer a lista de compras ou
levá-lo ao mercado também faz com que conheça e
se interesse por novos sabores e texturas.

Manter uma alimentação equilibrada
desde os primeiros meses de vida é
fundamental para que as crianças se
desenvolvam bem e se tornem adultos
saudáveis por Giovanna Forcioni
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de Pediatria (SBP) recomendam o aleitamento materno exclusivo até os seis primeiros meses. Depois disso, o leite não é mais
suficiente para suprir sozinho todas as necessidades nutricionais.
Aos poucos, outros tipos de alimentos in natura (ou seja, nada de
industrializados) podem ser introduzidos. Já o açúcar não deve
ser consumido antes dos dois anos de idade.
O cuidado com o que vai no prato não pode se perder com
o passar do tempo. A tendência é que, conforme as crianças
vão crescendo, os pais “afrouxem” as regras quanto à alimentação. Mas é preciso prestar atenção: itens com algum nível
de processamento, como enlatados e queijos, podem até ser
usados, desde que não sejam a base do cardápio, é claro. Já
os ultraprocessados, como biscoitos, salgadinhos, macarrões

Fotos: Getty Images

P

ode até ser prático, mas oferecer alimentos industrializados para as crianças tem um preço alto. Com um estilo
de vida marcado pela “falta tempo” para cozinhar, os pequenos fazem parte de um dos grupos mais vulneráveis.
“É nessa fase em que acontece a programação metabólica do
indivíduo. Manter uma alimentação baseada na ‘comida de verdade’ desde a primeiríssima infância tem uma relação importante com a saúde para o resto da vida”, explica a nutricionista
Daniela Neri, especialista em nutrição infantil e pesquisadora
do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde
Pública, da Universidade de São Paulo (USP).
Essa preocupação deve começar na fase da amamentação. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira

TODOS À MESA

instantâneos e achocolatados, devem ser evitados ao máximo
tanto pelas crianças quanto pelo restante da família. É como
um trabalho em equipe. Se todos da casa se empenham em ter
uma alimentação saudável, fica mais fácil de a criança também criar esse hábito.
A recomendação é sempre pensar em um cardápio variado
e que contemple diferentes grupos de alimentos. E fazer isso
pode ser mais fácil do que se imagina. “Com o arroz e o feijão
já resolvemos 50% do problema. Acrescentando algum tipo de
carne, legumes e verduras conseguimos multiplicar as possibilidades tanto de sabor quanto de produção de nutrientes”, diz.

É dentro de casa que a criança tem o primeiro
contato com a comida e começa a formar os
seus hábitos alimentares. Quando toda a família
tem a rotina de participar do preparo da comida
e fazer as refeições à mesa, fica mais fácil de a
criança relacionar a hora de comer a um momento
prazeroso e de afeto e, consequentemente, aceitar
melhor novos tipos de alimentos.

MIL POSSIBILIDADES

Se a criança é seletiva e não aceita alguns
tipos de ingredientes, não desanime logo no
primeiro “não”. Use a criatividade, varie o preparo e
apresente os alimentos de um jeito diferente – se
seu filho não é fã de cenoura ralada, por exemplo,
experimente colocá-la em uma omelete ou em
um refogado. Vale tentar algumas vezes antes de
ter certeza de que ela não gosta. Mas, lembre-se:
oferecer é diferente de forçar a provar.
AZUL
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PROJETO VERÃO...
O ANO TODO
Nos meses que antecedem a estação mais quente do
ano, é comum as pessoas correrem para a academia em
busca do tempo perdido. No entanto, é preciso manter
uma rotina saudável o ano inteiro
por Leandro Martins*

QUEM RESISTE A UM SPA?
SÃO PAULO No meio da agitação da capital paulista,
uma ilha de paz e tranquilidade oferece momentos de
relaxamento. Trata-se do Anantara Spa, que oferece
terapias de saúde e beleza, no hotel Tivoli Mofarrej. A
grife tailandesa de spas, premiada pelo World Spa Awards
em 2015, destaca-se com tratamentos como a massagem
Anantara Signature, que trabalha os pontos de energia
do corpo com movimentos longos utilizando óleo aquecido
para reenergizar, relaxar e desintoxicar. Já o Tratamento
Vichy de desintoxicação do corpo ajuda a diminuir o
acúmulo de celulite e gordura localizada, além de firmar a
pele com uma massagem sueca com óleo de algas. Mentor
dos spas Anantara, o tailandês Khun Nana é o responsável
pelo alto padrão dos serviços.

POR UMA
VIDA FELIZ
Um dos principais eventos dedicados
a promover práticas e técnicas de
bem-estar, o Congresso Internacional
da Felicidade chega a sua quarta
edição. Este ano ele será realizado nos
dias 2 e 3 de novembro, em Curitiba,
na Expo Barigui. A programação inclui
palestras e workshops que tratam da
felicidade a partir de quatro diferentes
aspectos: filosófico, científico,
espiritual e artístico. Entre os
palestrantes, nomes como Monja Coen
(foto), Fernanda Gentil, Jairo Bauer e
Gustavo Arns, idealizador do evento.

Ξ tivolihotels.com

Ξ Agora começa o famoso “Projeto
Verão”, com academias cheias e
aquele pensamento “vamos correr
atrás do prejuízo”. Surgem fórmulas
e poções mágicas... Cuidado. Não
existem milagres.
Ξ Para você que nunca se exercitou ou está
parado, comece fazendo caminhadas moderadas.
Depois intensifique para as mais vigorosas
e matricule- se em uma academia para ter
o suporte de um professor. Ele vai adaptar
as articulações, os músculos e o sistema
cardiovascular para a prevenção de lesões. Não
pule etapas e não se desespere realizando
treinos muito longos ou intensificando
demasiadamente os exercícios.
Ξ Faça refeições leves e balanceadas,
hidrate-se e descanse o seu corpo
corretamente. Siga as orientações do
seu professor e do nutricionista. Aliás,
é sempre importante lembrar: exercícios
físicos e uma alimentação equilibrada têm
que fazer parte do nosso dia a dia. Se for pra
ser um projeto, que seja para a vida inteira!
* personal trainer e consultor esportivo
Ξ Instagram: @l_eandromartins
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Fotos: Getty Images e Divulgação

Ξ O verão vem se aproximando. Nessa época é muito comum
as pessoas se desesperarem e buscarem o corpo que sempre
sonharam o ano todo. A questão é o prazo que elas se dão.
Querem isso em dois ou três meses.

Ξ congressodefelicidade.com.br

DE OLHO NO PRATO
Você sabe a origem dos ingredientes que chegam à sua mesa em
um restaurante? Não se culpe. A maioria das pessoas não tem
controle sobre isso – ainda mais na correria do almoço, nos dias
da semana. Essa é a proposta do novo Greentable, no Itaim
Bibi, em São Paulo: oferecer receitas saborosas e nutritivas, que
prezam o plant-based – mas não se restringem a ele – para
promover uma alimentação saudável no cotidiano.
O cliente escolhe uma proteína, como frango orgânico ou tartare
de atum, que já vem com um mix de folhas verdes e uma fatia
de pão de fermentação natural. Pode adicionar ao pedido um
acompanhamento, como o Nosso Homus de Cada Dia. Outra
boa pedida é optar por uma salada da casa, como a de queijo
de cabra com mel e gengibre, que vem com batata-doce assada,
cebola caramelizada, pera, nozes, frutas secas, e adicionar a ela
um proteína ou um dos acompanhamentos. Se sobrar espaço para
um pouco de indulgência, invista no Pede que Acaba Logo, um
bolo à base de farinha de castanha, recheado e coberto com doce
de leite sem lactose. Para voltar feliz ao trabalho.
Ξ greentable.com.br

SEM PERDER
O RITMO

Correr sem que os fones
de ouvido caiam no meio
do exercício. Essa é uma das
principais vantagens do JBL
Endurance RunBT. Além de leve e
ergonômico, o que garante firmeza
e estabilidade, o equipamento é à
prova de suor: aguenta uma sessão
de exercícios de alta intensidade,
mesmo em ambientes externos. Os
fones ainda possuem tecnologia
bluetooth, dispensando o uso de
fios. Permitem também a reprodução
de até seis horas de música.
R$ 299 Ξ jbl.com.br

Só a Azul voa direto
de Belo Horizonte
para Miami.*

1

Aproveite também nossos voos saindo
de Belém, Recife e São Paulo (VCP).

2

CURINGA DESCOLADO

O BOM E VELHO TÊNIS É A TENDÊNCIA DO MOMENTO
PARA COMBINAR COM UM LOOK CASUAL OU SOCIAL.
CONFIRA ALGUNS MODELOS EM ALTA por Anna Paula Ali

3

6

5
1. Tênis ERX 260 OX, Converse - R$ 549,90 – converse.com.br
2. Tênis 997 S, New Balance – R$ 649,90 - newbalance.com.br
3. UltraBOOST 19, Adidas – R$ 899,99 – adidas.com.br
4. Handmade Pirarucu, Osklen - R$ 1.297 – osklen.com.br
5. Tênis ZZ Young, Arezzo – R$ 299,90 – arezzo.com.br
6. Patchwork sk8, Vans - R$ 339,99 – vans.com.br
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Fotos: Getty Images e Divulgação

4

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

*Voos partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte a partir de 16 de dezembro.

MODA

BELEZA

TOQUE FINAL

1

LIP, BLUSH, ILUMINADOR... OS PRODUTOS TINT
DÃO UM EFEITO CORADO ÀS BOCHECHAS, AOS LÁBIOS
E AOS OLHOS, GARANTINDO UM LOOK MAIS NATURAL

por Anna Paula Ali

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

A MAIOR AVENTURA SERÁ
PASSAR A SEMANA DAS
CRIANÇAS EM CASA?
SE LOCALIZA.
Juntos, a gente se diverte mais.
Conte com a Localiza Hertz e o Senninha para
viajar em família com muito conforto e economia.

3

Reserve agora e deixe a diversão correr tranquila.
2

DICA DA
ESPECIALISTA
VANESSA ROZAN, MAQUIADORA E
EMBAIXADORA DA VULT, DÁ DICAS
SOBRE O PRODUTO DE BELEZA
QUERIDINHO DO MOMENTO

4

COMO USAR ESSES PRODUTO?
Um produto tint é como uma aquarela. Apesar de ele ser carregado
de cor e ultrapigmentado, fica mais
transparente e diluído na pele. Para
aplicá-los, você pode usar a ponta
dos dedos anelares e dar leves batidinhas na região desejada. Alguns
tints possuem aplicadores específicos que facilitam sua aplicação,
como os lip tints.
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5

1. Iluminador tint, Vult – R$ 21,90 – vult.com.br
2. Lip tint Tim Tim, Dailus – R$ 15,50 – bonitaclub.com.br
3. Liquid blush Torrid, Nars – R$ 186 – narscosmetics.com.br
4. Blush corante de lábios e bochechas Posietint , Benefit – R$ 102 – sephora.com.br
5. Water Lip Stain purple, Clarins – R$ 189 – belezanaweb.com.br

Fotos: Nicolas Calligaro e Divulgação

O QUE É O TINT?
O termo tint vem da teoria das cores e é conhecido como matiz, o resultado da mistura de uma cor com
branco, deixando tudo mais “lavado” e suave.

localizahertz.com
0800 979 2000
0800 979 2020
Alugue pelo app

VITRINE

1

2

6
3

BRINCAR E APRENDER

MAIS DO QUE DIVERTIR, OS BRINQUEDOS EDUCATIVOS ESTIMULAM
O DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS. SELECIONAMOS OPÇÕES
RECOMENDADAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS por Anna Paula Ali

4

1. Trem pedagógico de pinos, Catavento – R$ 79,50 – cataventobrinquedos.com.br
2. Balanço New Biu, Xalingo – R$ 139 – mpbrinquedos.com.br
3. Caixa Encaixa Estrela Baby, Estrela – R$ 99,99 – estrela.com.br
4. Tablet Sabichões, DL – R$ 329,90 – americanas.com.br
5. Mesa de mistura DJ Mixy, Chicco – R$ 218,40 – americanas.com.br
6. Matrioska animais, Elka – R$ 79,99 – elka.com.br
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5

EM BREVE NOVA ROTA

Foto: Daniel Leite / Divulgação

EXECUTIVA

104
MADE IN BRAZIL
O sucesso da Granado,
uma das mais tradicionais
marcas de higiene e
cosméticos do Brasil que,
há alguns anos, passou a
investir em lojas de visual
retrô (foto)
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Com Clovis Tramontina,
presidente do Conselho
Administrativo da Tramontina

Para Antonio Frasson,
presidente da Sociedade
Brasileira de Mastologia

O aquecido mercado de
produtos veganos atrai cada
vez mais empresários

ENTREVISTA

GIGANTE
DA COZINHA

P

Clovis Tramontina conta
como a empresa da família
evoluiu de uma simples
ferraria há 108 anos para
uma das maiores fabricantes
brasileiras de panelas, facas,
ferramentas e até móveis

ara compreender a trajetória da
Tramontina é preciso voltar no
tempo, até 1910, quando a Serra Gaúcha era desbravada pelos
por Flavia G. Pinho |
imigrantes. Filho de italianos, o jovem
Valentin Tramontina soube, naquele
ano, que a estrada de ferro chegaria ao município de Carlos
Barbosa, a 40 km do vilarejo onde vivia. A notícia mudou seu
destino. Prevendo que o trem traria progresso à região, o moço
apressou o casamento com Elisa, também filha de italianos, instalou-se perto da nova estação, em 1911, e abriu uma ferraria,
onde fazia pequenos reparos e ferrava cavalos. Em 1925, passou
a fabricar canivetes e, tempos depois, facas.
De lá para cá, a história ganha contornos épicos. Já viúva e no
comando da ferraria, Elisa quis passar o negócio para as mãos do
filho, Ivo – mas o rapaz era semianalfabeto e, ela admitia, precisava de um sócio com mais estudo. Recém-formado em economia, Ruy Scomazzon, filho de uma amiga da igreja, parecia ter
o perfil ideal. Assim nasceu, em 1954, a empresa Viúva Valentin
Tramontina & Cia. Ltda., dividida em cotas iguais pelas duas
famílias. O que ninguém imaginaria é que, mais de um século
depois, aquela pequena ferraria seria um colosso de alcance internacional, com dez fábricas, 8.500 funcionários e 18 mil itens
no portfólio, de panelas a ferramentas, passando por móveis e
ferragens para redes de distribuição de energia elétrica.
Aos 90 anos, Ruy Scomazzon faz parte do conselho da empresa e ainda dá expediente diariamente. Mas, desde 1992, o
comando do grupo está nas mãos da terceira geração: Clovis Tramontina, filho de Ivo, ocupa a presidência e Eduardo
Scomazzon, filho de Ruy, é o vice-presidente. Além de reforçar a internacionalização, a dupla investiu em linhas sofisticadas
sem tirar o pé do segmento econômico. De tão famosa a marca
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virou até atração turística. Inaugurada
há um ano, a nova loja de fábrica, no
centro de Carlos Barbosa, tem 4 mil m²
e amplo estacionamento, onde ônibus
fotos Ricardo Jaeger
de turistas param a caminho da Serra
Gaúcha. Ali é possível comprar desde
uma colher de café, que custa R$ 2,90, até um cortador de grama dirigível, que vale R$ 35 mil. Foi na cafeteria da loja que
Clovis Tramontina concedeu esta entrevista.
Como uma empresa familiar, pertencente a duas famílias,
cresceu tanto?
Meu pai era muito emocional e Seu Ruy, racional. Os dois se
complementavam e se respeitavam. Nunca um deles tomava
uma decisão sem a aprovação do outro, não havia briga de
sócios. Ambos acreditavam no valor das pessoas. Até hoje um
de nossos pilares. É comum, aqui em Carlos Barbosa, vermos
três gerações de uma mesma família entre os funcionários.
A sucessão foi tranquila?
Desde pequeno, queria ser presidente da Tramontina. Eu me
preparei para isso, passei por todas as áreas, do atendimento
telefônico à auditoria. Ainda assim foi complicado quando assumi a presidência. “O que esses dois guris vão fazer aqui?”,
deviam perguntar. Para tranquilizar todo mundo, fizemos reuniões e divulgamos nossos objetivos. Foi a primeira vez que se
falou abertamente em lucro, palavra que, antes, era um tabu.
Permitimos que todos os funcionários tirassem suas dúvidas.
Como a Tramontina entrou no segmento de utensílios
de cozinha?
Dos canivetes, meu pai passou a produzir facas. Depois vieram

Clovis
Tramontina,
presidente da
Tramontina
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as ferramentas básicas. Os padres faziam
propaganda para ele. Eles eram reconhecidos como autoridades nos municípios
agrícolas e ajudavam a divulgar as enxadas que meu pai fabricava. Foi só nos
anos 1970 que um dos nossos consultores
começou a criar as primeiras peças bonitas para cozinha, como talheres, baixelas
e panelas de aço inox.

equipe

Qual a importância do mercado externo para a marca?
Nossa primeira exportação da linha de
cutelaria foi para o Chile, em 1969. Hoje,
30% de nossas vendas são para o exterior.
Vendemos para 120 países e temos estruturas próprias em 16, mas somente centros de distribuição e escritórios de vendas. Todas as dez fábricas estão no Brasil.
Em que momento a empresa passou a
mirar o segmento luxo?
Sempre tive vontade de ver nossa marca
em magazines, como Mappin, Mesbla e
Macy’s, nos Estados Unidos, e nas lojas
finas, como Mickey. Mas não tínhamos
produtos para isso. No começo dos anos
2000, passei por outdoors da Tramontina e concluí que nenhuma linha serviria
como presente de casamento. Criamos
então a Tramontina Design Collection,
lançada em 2006, com embalagens e
acabamentos sofisticados e, principalmente, novos canais de vendas. Eram
basicamente itens de cozinha. Primeiro
vieram panelas, facas, talheres e coifas.
Mais tarde, móveis de design.
Como os produtos são criados hoje?
Nada é centralizado. Cada fábrica tem
autonomia de criação. Nosso ritmo de
lançamentos é uma loucura, um produto
novo a cada três dias. Também desenvolvemos novas linhas o tempo todo. Em
maio, lançamos produtos de beleza para o
Dia das Mães: tesoura, cortador de unha,
lixa, alicate. A gente não vendia nada em
farmácias. Precisava inventar algo.
Qual o maior sucesso de todos os
tempos?
A panela Solar, que se situa na faixa
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Produtos do
portfólio da
empresa; acima,
móveis Tramontina
na T Store Factory,
em Carlos
Barbosa, no Rio
Grande do Sul

intermediária de preço [a menor, de
1,1 litro, custa R$ 204 no e-commerce da marca]. Apesar de quarentona,
ela estourou há 25 anos, quando fizemos uma campanha publicitária com o
Antônio Fagundes. Ele falava de um
jeito carinhoso, e o comercial colou de
tal maneira que a panela tornou-se a
mais vendida de todos os tempos.
E qual é o sonho de consumo da linha
de panelas?
A Lyon, que chamamos de panela-forno
[a cocotte, com 10 cm de diâmetro, custa
R$ 319], feita de alumínio forjado com
acabamento interno antiaderente. Assa
bolo e pizza na boca do fogão.
Falta entrar em algum segmento?
Queremos estar em todos os espaços da
casa. Agora vamos lançar uma linha de
porcelanas de alto padrão para mesa.

844.855 m

2

é a área total das
dez fábricas

20%

dos funcionários
da Tramontina
trabalham há mais de
20 anos na empresa

97%
dos brasileiros conhecem
a marca, segundo pesquisa
do Datafolha de 2016

CaseCE.com.br
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QUIZ
LIVRO PREFERIDO
Incrivelmente Simples –
A Obsessão que Levou a Apple
ao Sucesso, de Ken Segall. Dou
de presente para todo mundo
FILME PREDILETO
Deu a Louca no Mundo
(1963), de Stanley Kramer.
Nunca ri tanto

SEU CARTÃO
DE CRÉDITO
TAMBÉM É SEU
CARTÃO DE
EMBARQUE.

LEMA
Fazer o bem e ver as
pessoas felizes
P R ATO D E Q U E M A I S
G O STA
Camarão grelhado
LUGAR QUE MAIS AMA
São Paulo. É onde
gostaria de morar hoje

Nosso foco são hotéis e restaurantes,
inclusive do mercado internacional. A
fábrica vai ficar em Recife e já está em
construção. Fica pronta em 2021.

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.

Por que investir no varejo abrindo lojas próprias?
Quando soube que a Copa do Mundo
seria realizada no Brasil quis aumentar a
visibilidade dos nossos produtos entre os
turistas. Abrimos a primeira T Store, no
CasaShopping, no Rio de Janeiro, e foi
sucesso. No início, tive medo de concorrer com nossos clientes lojistas, mas
aconteceu o contrário. Acabou sendo
uma motivação para que eles melhorassem seus pontos de venda e aumentassem
o mix de produtos. Hoje, temos nove
T Stores no Brasil, com 400 m² cada
uma, que vendem cerca de 2 mil itens.
A de Carlos Barbosa é diferente?
Esta é a nossa T Store Factory, única com
4 mil m². Oferece todos os itens que fabricamos. Não vendemos com desconto.
Os preços são os mesmos cobrados por
nossos clientes. Em meses como julho e
dezembro, durante as temporadas de férias, 1.300 ônibus de turismo param aqui.
Recebemos 300 mil pessoas por ano.

Quem é o cliente da Tramontina?
Pesquisas recentes nos mostraram que
a marca é muito querida entre os consumidores mais velhos. Os jovens, no
entanto, a conhecem por meio dos pais
e dos avós. Para conquistá-los, criamos
o projeto Sabor das Músicas, lançado
em maio, que fala a língua deles. Um
aplicativo, desenvolvido com o Spotify, convida os usuários a brincarem de
combinar músicas e receitas.

É possível manter a proximidade tendo mais de 8 mil funcionários?
Sim! A cidade é pequena, frequentamos
os mesmos lugares. A Tramontina patrocina o time de futsal da cidade, o Associação Carlos Barbosa de Futsal, que
eu fundei, em 1976. Quando assistimos
aos jogos na quadra, xingamos juntos.
Ali, não sou o presidente, sou qualquer
um. Estamos muito bem. Pela sétima
vez somos campeões sul-americanos.

Como é sua rotina de trabalho?
Chego todos os dias às 9h, almoço em
casa e, às 19h, estou em casa de novo.
Também adoro viajar para visitar clientes e acabo de conhecer cinco estados:
Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e
Amapá. Sou responsável pelas áreas de
marketing e pelo RH corporativo. Os
nossos empregados têm uma relação
muito forte com a gente.

Já pensa em sucessão?
Sim. Somos finitos e uma empresa não
pode depender de uma única pessoa.
Sua cultura deve prevalecer. Acho que
fico só mais dois ou três anos à frente
dos negócios. Não tenho condições de
acompanhar as novas tecnologias, preciso de gente nova, que chegue com
outro espírito e traga ideias atuais. Mas,
claro, sem abrir mão de nossos valores.

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.

>voeazul.com.br/tudoazulitaucard
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Sissi Freeman,
diretora de marketing
e vendas da Granado

Fachada de uma das lojas da Granado e produtos do
portfólio da empresa, como sabonetes e cera para unhas

CENTENÁRIA E ATUAL

A Granado completa 149 anos como uma das mais
tradicionais marcas de higiene e cosméticos do Brasil. O segredo? Investir
em tecnologia, diversificar os produtos e assumir o visual retrô por Felipe Prá

P

oucas companhias no Brasil – ou
até mesmo na América – podem
ostentar quase 150 anos de história, um público crescente e um
negócio rentável ao longo de um século e meio. A Granado é uma delas.
Fundada em 1870, no Rio de Janeiro,
a empresa já viveu diferentes estágios,
de Farmácia Oficial da Família Imperial Brasileira, no século 19, passando
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por “marca usada por avós”, até encontrar seu lugar como
a mais tradicional empresa de higiene e cosméticos do País,
assumindo com muito orgulho o visual retrô.
Mas essa história teve seus altos e baixos. Por volta de 90 anos,
a empresa dependeu quase exclusivamente da venda de um
único produto, o Polvilho Antisséptico, cuja fórmula, de 1903,
permanece inalterada. Em 1994, quando a terceira geração da
família Granado tentou vender a companhia e contratou o inglês Christopher Freeman para buscar interessados, ninguém
apareceu. Então, o próprio auditor resolveu adquirir a farmácia

de um produto só por 8 milhões de dólares, em valores da época.
Foi um negócio certeiro. Duas semanas depois de a Granado mudar de donos
veio o Plano Real e a economia brasileira entrou nos eixos. Com um plano
de reestruturação da linha de produção,
expansão do catálogo, foco no atacado
e, recentemente, investimento em lojas
próprias com uma pegada retrô, a Granado superou o faturamento anual de
R$ 500 milhões e atingiu valor de mercado superior a R$ 1,5 bilhão. Feito e tanto
para quem só vendia polvilho em pó.
“Nesses primeiros dez anos, investimos em automatização, tecnologia e
centros de distribuição. Mudamos a estratégia para focarmos no atacado e em
um crescimento gradual”, conta Sissi

Freeman, diretora de marketing e vendas da Granado. Filha
de Christopher, ela entrou na companhia em 2004. “Meu
pai perguntou: ‘você não quer trabalhar comigo por um período?’ Era para ser algo temporário, mas já dura 15 anos”,
recorda, com bom humor.
Além da expansão da linha
de produção e da construção
de uma sede de 30 mil m², em
Japeri, no interior do Rio de
Janeiro, assumir o lado retrô
elevou a Granado a outro patamar. Quando abriu a primeira
loja-conceito em 2005, na Rua
Primeiro de Março, coração do
Rio e mesmo endereço da loja original de 1870, a marca
destacou mobiliário e objetos centenários, como balanças e
vitrines, além de lançar uma linha vintage.
“Quando compramos a Granado, ela veio com um acervo enorme de objetos de época, receitas e documentos an

"Concluímos que o que
a empresa tinha de
diferente, além da qualidade,
era a tradição"
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500

R$
milhões

Em sentido horário, interior de uma das lojas; fachada da primeira
farmácia, no Rio; cremes para mãos e sabonete; fábrica em Japeri

foi o faturamento da
Granado em 2018

1.700

pessoas fazem parte
do quadro de
funcionários da
companhia

800

itens estão no
portfólio da empresa,
incluindo produtos
para bebês e pets

Decoração
retrô de uma
das lojas
da Granado
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8

milhões

de unidades de
sabonete em barra são
produzidas por mês

tigos”, conta Sissi. “Concluímos que o que a empresa
tinha de diferente, além da qualidade, era a tradição. São
raras as empresas que sobreviveram por mais de um século
no nosso País”, destaca a diretora. Assim, quando deu início
ao plano de abrir novas lojas, foi natural dar ênfase ao lado
tradicionalmente vintage.
EXPANSÃO INTERNACIONAL
Em 2004, 20 anos após comprar a Granado, Christopher
Freeman adquiriu a Phebo – tradicional marca brasileira de
perfumaria, com sede em Belém (PA) e criada em 1930. Foi
mais um passo para consolidar a Granado Pharmácias como “a
mais tradicional do Brasil”, o que atraiu um aporte de R$ 500
milhões da multinacional espanhola Puig por 35% do grupo
brasileiro. A Granado foca em produtos de higiene, farmácia e
tratamentos naturais, como sais de banho, cremes hidratantes
e sabonetes líquidos e em barra, para adultos, bebês e até para
pets. Já a Phebo prioriza perfumes e colônias, como o tradicionalíssimo Odor de Rosas.

Hoje, já são 75 lojas próprias de Granado e cinco lojas de
Phebo em 18 estados do Brasil e no Distrito Federal, que respondem por 25% do faturamento da empresa. O grupo segue
inaugurando de seis a oito novas lojas por ano, em média, no
Brasil. Além disso, a companhia investiu pesado no e-commerce
e, em 2013, chegou ao exterior. Os produtos Granado estão
expostos em lojas pop-up na tradicional loja de departamentos
parisiense Le Bon Marché e na Casa Pau-Brasil, em Lisboa.
Aos 71 anos, o inglês com coração brasileiríssimo segue à
frente da companhia como presidente da Granado, focando sua
atenção nas partes fabril e financeira, enquanto sua filha toca a
parte de marketing e vendas. “Trabalhar em família não é fácil.
Tivemos várias brigas, dúvidas... Quando fui lançar a primeira
colônia da Granado, meu pai perguntou: ‘as pessoas vão comprar isso mesmo?’”, relembra Sissi, aos risos. “Mas temos uma
sintonia muito boa.” No que depender da família Freeman, a
Granado está pronta para mais 150 anos de história.
granado.com.br
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APOSTA NA
INFORMAÇÃO
O médico Antonio Frasson,
presidente da Sociedade
Brasileira de Mastologia,
alerta para a importância da
prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama
por Solange Azevedo

O exame de mamografia é fundamental para
detectar sinais precoces de muitos tumores

O
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1. Qual é a forma mais eficaz de identi-

ficar o câncer de mama?
Tumores maiores do que dois centímetros, em geral, são identificados com
autoexame ou exame clínico. Mas a mamografia é fundamental, porque é capaz
de detectar lesões menores, nódulos e
microcalcificações, os sinais mais precoces de muitos tumores. Ultrassonografia e ressonância também podem
auxiliar no diagnóstico.

2.

Fotos: Getty Images e Divulgação

câncer de mama atinge cerca de
60 mil brasileiras a cada ano. A
incidência desse tipo de tumor
entre as mulheres representa
28% de todos os novos casos classificados como malignos. É um número
expressivo. Só não é maior que o de
pele não melanoma, de acordo com
o Ministério da Saúde. “O câncer de
mama é uma doença multifatorial”,
salienta o médico Antonio Frasson,
presidente da Sociedade Brasileira de
Mastologia (SBM). “É preciso investir
em prevenção e diagnóstico precoce. Se
o problema é descoberto no princípio,
as chances de cura chegam a 95%.”
Integrante do Centro de Oncologia
do Hospital Israelita Albert Einstein,
em São Paulo, e professor da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande
do Sul, Frasson afirma que o Brasil
não fica atrás dos países desenvolvidos
no que diz respeito à qualidade dos
tratamentos. A grande questão ainda
é a falta de acesso e de informação.
Com o objetivo de difundir conhecimento sobre esse assunto para seus
clientes e colaboradores, a Azul firmou
parceria com a SBM, que assina todo o
conteúdo técnico da campanha Outubro
Rosa da companhia. Leia a seguir os
principais trechos da entrevista.

A partir de que idade a mulher precisa fazer mamografia?
No Brasil, 40% dos tumores de mama
ocorrem antes dos 50 anos. Por isso,
quem não tem histórico familiar, deve
fazer a partir dos 40. Mas para a mulher
cuja mãe, irmã ou avó tenha tido esse
tipo de câncer, a recomendação é que
comece dez anos antes do diagnóstico
mais precoce. Ou seja, se a mãe foi a
pessoa mais jovem a ter a doença e ela
se manifestou aos 40 anos, a filha precisa fazer mamografia a partir dos 30.

3.

Qual é a importância do autoexame?
A mulher se acostuma a examinar a própria mama e pode identificar algum problema. Não é o método ideal, já que a
mamografia detecta lesões muito peque-

4.

nas. Mas, em algumas regiões do Brasil,
apenas 10% das mulheres que deveriam
fazer mamografia são submetidas ao
exame. O tamanho médio dos tumores
de mama nos hospitais públicos é superior a 3 centímetros. Já no Hospital Albert
Einstein, por exemplo, é de 1,5 centímetro.

Há, então, uma questão de classe?
Sim. Há mulheres que não buscam diagnóstico e tratamento por falta de informação, mas também há dificuldades
quanto ao acesso ao serviço de saúde.
Existe uma lei que determina que, feito
o diagnóstico, o tratamento no SUS deve
começar em até 60 dias.

O PODER DA
PREVENÇÃO

Quanto o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura?
Se o problema é descoberto no princípio,
as chances de cura chegam a 95% e a
agressividade do tratamento é menor. Mas
estimulamos também a prevenção primária, que é manter alimentação saudável,
fazer exercícios físicos e evitar a obesidade. O câncer de mama é uma doença multifatorial, que tem relação com o estilo de
vida e o aumento da longevidade.

60

mil

mulheres são diagnosticadas com
câncer de mama a cada ano no Brasil

28

%

95

%

dos casos novos de tumores em
mulheres no País são desse tipo

é a chance de cura quando a doença
é descoberta precocemente

5.

6.

Os tratamentos no Brasil acompanham
a evolução dos países desenvolvidos?
Sim. Os grandes centros brasileiros têm
os mesmos recursos que existem no exterior, sejam remédios ou radioterapia.
Hoje em dia o acesso à tecnologia é muito rápido. Do ponto de vista cirúrgico, o
Brasil é um dos países mais avançados
do mundo em reconstrução mamária, até
por sua tradição em cirurgia plástica.
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RENATA BUZZO

ANIMAIS NÃO
ENTRAM

A entrada de Renata Buzzo no mundo dos negócios veganos
foi “natural”, como ela mesma diria. Vegetariana desde 2006,
garante que a ideia de criar uma marca de vestidos de noivas
que não usasse matérias-primas de origem animal não foi
estratégia marketing. Ela havia acabado a faculdade de moda,
tinha experiência de estágio no ramo de roupas sob medida
e decidiu se arriscar no mercado de casamentos. Em 2013, viu
seu nome parar num grande portal de notícias e as coisas
começaram a acontecer. “Chamou a atenção das pessoas por
serem nichos totalmente antagônicos. Na época, roupa vegana
era vista como um negócio meio hippie, enquanto os vestidos
de noiva sempre estiveram ligados a essa ideia de luxo”, diz.
Hoje, com a ajuda de uma equipe, trabalha em casa, numa
“produção reduzidíssima” de roupas de festa em geral. “Seda,
couro, peles, conchas, corantes de origem animal, botões
derivados de ossos, por exemplo, estão fora de cogitação.”

De vestidos de noiva a produtos
de limpeza, empreendedores
brasileiros deixam de lado matériasprimas de origem animal e fazem
sucesso até mesmo entre quem não
é adepto do veganismo
por Giovanna Forcioni

Ξ renatabuzzo.com

O

mercado vegano está a todo vapor. Um estilo de
vida que antes era visto como “restritivo”, agora é
cool (e lucrativo). E não é exagero nenhum dizer
isso. Uma pesquisa feita pelo Ibope (Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatísica) mostrou que
60% dos brasileiros prefeririam produtos veganos se eles
tivessem o mesmo preço dos que estão acostumados a
consumir. “Uns anos atrás, as pessoas não entendiam muito
bem o que era o veganismo. Era um mercado muito de
nicho. Hoje isso já está mudando”, conta Bruno Cimino,
fundador da BIOZ Green, marca de produtos de limpeza
que dispensam matérias-primas de origem animal.
Assim como Bruno, outros empresários também perceberam essa mudança de comportamento, abraçaram a
causa – seja por identificação, seja por oportunidade de
mercado – e hoje comandam negócios que levantam a
bandeira do veganismo. Só nos últimos seis anos, mais
de 120 empresas nacionais tiveram seus processos de
fabricação auditados e 1.500 itens foram certificados
como veganos pela Sociedade Vegetariana Brasileira
(SVB). Prova de que é possível, sim, apostar em negócios livres de insumos animais e ter sucesso mesmo
fora do ramo da alimentação.

Fotos: Unsplash e Divulgação
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Assim que tiveram a ideia de fazer carteiras fininhas e que,
literalmente, coubessem no bolso, os sócios-fundadores
da Dobra apostaram numa matéria-prima diferente: uma
fibra sintética que parece papel, só que resistente a água
e mais difícil de rasgar. O sucesso veio rápido – venderam
100 unidades só nos dois primeiros dias –, mas demorou
quase dois anos até que se dessem conta de que, além de
práticos, seus produtos também eram veganos. “Quando
paramos para ver o nosso processo e as nossas matériasprimas, percebemos que não usávamos nada de origem
animal”, conta Guilherme Massena. Depois de conseguirem
a certificação de uma das maiores organizações de proteção
aos animais do mundo, novos itens entraram no catálogo.
Hoje a marca também faz camisetas e tênis, sempre usando
o tyvek, o mesmo material reutilizável das carteiras. “Também
temos um programa de reciclagem de produtos usados.”
Ξ querodobra.com.br
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FAZENDA FUTURO

Na casa de Luana Perez, os cosméticos veganos eram tradição
de família muito antes de o conceito existir. Desde pequena
ouvia a história da bisavó Maria de las Mercedes, que vivia
na Espanha e produzia seus próprios sabonetes a partir do
óleo de oliva. A receita passou de geração em geração até
chegar à bisneta, que decidiu transformar a tradição em
negócio. Depois de quase sete anos e mais de 100 quilos de
massa de sabonete descartados, Luana finalmente conseguiu
adaptar a receita original para produzir de forma industrial.
“Agora colocamos ingredientes brasileiros, como manteiga
de cupuaçu e karité. Os sabonetes da minha bisavó já eram
veganos e nós só demos continuidade a isso”, explica. Além
da variedade de linhas e produtos, o que atrai a atenção dos
clientes, segundo ela, é o visual inspirado na Belle Époque e
o resgate histórico ao qual a marca se propõe. “Ser vegano
agrega valor, mas não é esse o nosso diferencial”, finaliza.

Depois de lançar no mercado a marca
de sucos Do Bem, o carioca Marcos
Leta decidiu fazer sua segunda grande
aposta no ramo de alimentação:
um hambúrguer vegano que imita
o sabor, a textura e o cheiro de um
hambúrguer tradicional. Para isso
trouxe equipamentos da Alemanha e
criou uma receita que se aproximasse
dos valores nutricionais da carne
vermelha, mas com menos gordura,
é claro. O resultado veio em abril
deste ano, com um hambúrguer
100% vegetal, feito a partir de
proteínas de ervilha, soja e grãode-bico, além de beterraba, para
imitar a cor e a aparência de carne.
Em São Paulo, a Lanchonete da
Cidade foi uma das primeiras casas
a servir o Futuro Burguer. “Tivemos
uma excelente recepção com a
chegada às hamburguerias e agora
estamos confiantes na venda nos
supermercados”, conta. Ao todo, já
são mais de 1.300 pontos de venda
espalhados em estados do Sudeste,
Sul e Nordeste, em redes como Pão de
Açúcar, Extra e Carrefour.

Ξ delamerche.com.br

Ξ fazendafuturo.io

BIOZ GREEN

A Shock já nasceu sabendo surfar a onda das redes sociais.
Desde 2016, quando lançou seus primeiros protetores solares
coloridos, passaram a pipocar selfies de pessoas usando
os produtos. “Começamos inspirados nas profundezas da
internet e na cultura da pasta d’água dos anos 1980, não
estávamos esperando essa repercussão toda”, conta Octavio
Ribas, sócio-fundador da empresa. A popularidade rendeu
uma parceria com a marca carioca Farm e pontos de venda
espalhados em todo o País. Desde o seu verão de estreia, a
Shock já acrescentou mais itens ao catálogo: agora também
comercializa glitter gel – que dispensa purpurina plástica – e
spray clareador de cabelo. Os protetores coloridos, é claro,
continuam sendo o carro-chefe. “Eles são hipoalergênicos,
resistentes a água e veganos. Os principais produtos do
mercado usam oxibenzona [substância que esbranquiça os
corais marinhos] e nós substituímos por óxido de zinco”, diz.
Ξ valeushock.com.br

Fotos: André Hawk, Carol Gherardi e Divulgação

SHOCK

O paulista Bruno Cimino já tinha experiência com
produtos veganos antes mesmo de investir no seu
próprio negócio ecofriendly. Isso porque, no início
dos anos 2000, viu seu pai inaugurar uma fábrica
de produtos de limpeza livres de petroquímicos e
matérias-primas tóxicas. Acompanhou a ideia de perto,
viu que dava certo e resolveu investir no nicho. Mas
com uma diferença: ao contrário do negócio da família,
que vende para companhias e indústrias, seu foco seria
o público final. Em 2015, tirou do papel a ideia da BIOZ
Green. “Seguimos a mesma proposta, mas tivemos uma
aceitação superbaixa no começo”, conta. Aos poucos,
as coisas mudaram e a marca emplacou o primeiro
detergente com certificação vegana do Brasil. Hoje
são três linhas de produtos, com mais de dez itens
entre lava-roupas, limpa-grelhas, desengordurantes
e multiúsos – todos envasados em embalagens
recicladas e recicláveis e distribuídos em pouco
mais de 400 pontos de venda no País. “Buscamos
fornecedores veganos, que trabalhem com matériasprimas de base vegetal e fonte renovável.”
Ξ biozgreen.eco.br
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É TEMPO DE CRISE?
SEJA PATA DE ELEFANTE!
por Oséias Gomes

Em um negócio, a pata de elefante seria sua empresa e os
obstáculos seriam o peso do mercado, os avanços tecnológicos,
a concorrência e o gosto das pessoas mudando mais rápido
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rápido. Esta metáfora vale principalmente para as empresas
grandes. Se a sua “pata” não for adaptável ao terreno, existem milhares de startups mais leves e prontas para levar a
sua parcela do mercado. Como tantos negócios, você pode
ser derrubado por um jovem com uma boa ideia em uma
garagem. Quanto maior você for, mais visado é na floresta
e mais genial precisa ser. Portanto, cada passo é um movimento e cada movimento é uma adaptação.
Uma coisa é certa: buscar segurança o tempo todo é irracional! Afinal, tudo muda: o mercado, os clientes, os fornecedores, a equipe e, obviamente, sua empresa. A segurança
em um ambiente que não para de se desenvolver é uma
ilusão. Em vez de se apegar à âncora do barco é melhor
entender o valor das velas. Todo empresário busca estar em
segurança na condução dos negócios, costuma pensar que
“sempre funcionou assim”.
A crise mexe diretamente com essa busca por segurança e
dificilmente o gestor vai encarar o cenário como um desafio
ou oportunidade. A empresa não decola, a lucratividade cai,
as despesas aumentam... Será que é uma crise ou houve uma
mudança no comportamento do mercado que tirou seu
produto ou serviço do jogo? Será que estamos todos sofrendo com a crise ou é apenas uma mudança de cenário que até
fez muita gente ganhar dinheiro? Por que a sua empresa não
é um desses negócios que prosperaram no novo cenário? Há
quem chore e há quem venda lenços! Pense nisso.

OSÉIAS GOMES é empresário e presidente da Odonto Excellence,
rede odontológica com mais de 800 unidades no Brasil e no exterior.
É autor do livro Gestão Fácil, publicado pela Editora Gente.

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

Melhor
Classe
Executiva
América Latina

Foto: Divulgação

e tem uma coisa que tira o sono de qualquer empresário é a crise. Palavra pequena,
mas com um efeito enorme, independentemente de qual seja: a atual crise econômica ou política, interna da empresa ou de
comportamento. Crise é sinal vermelho. E,
por melhor que seja a gestão de uma companhia, é praticamente impossível que não
haja algum momento de tensão.
Em meu trabalho como consultor empresarial noto que, quando ela chega, a
maioria dos gestores e empresários preocupa-se em colocar
em prática uma gestão de crise, uma espécie de plano traçado anteriormente, a fim de minimizar os prejuízos. Mas será
possível prever uma crise para traçar um plano de contingência eficaz? Não seria mais simples desenhar uma gestão
que se molda a qualquer mudança de cenário?
Sim, é possível organizar sua empresa, independentemente do tamanho, para eventuais crises sem a necessidade
de tentar adivinhar o que pode acontecer no futuro ou ser
pego desprevenido com o rumo que as coisas tomam. Para
essa possibilidade dou o nome de “pata de elefante”.
Os elefantes, apesar do seu tamanho, são animais sensíveis
e que sobrevivem na selva. Parte dessa competência se dá
pelo fato de que o seu corpo é adaptado para mudar rapidamente, mesmo com todo aquele tamanho. A pata do
elefante é gelatinosa, adapta-se ao terreno, uma vez que ele
não teria tempo para pular ou se esquivar de obstáculos.
Em um negócio, a pata de elefante seria sua empresa e os
obstáculos seriam o peso do mercado, os avanços tecnológicos, a concorrência e o gosto das pessoas mudando mais

voeazul.com.br

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

RESUMOCAST

GESTÃO DE ALTA PERFORMANCE
Em High Output Management, o ex-CEO da Intel
ensina a extrair o máximo de desempenho de uma equipe
| Temporada 2 | Episódio 53
sas do mundo, a Intel Corporation.
São as chamadas reuniões One-on-One.
Para ele, saber como fazer esse tipo de
reunião é uma das principais habilidades que um gestor de alta performance
precisa desenvolver para que sua equipe
realmente seja produtiva.
De uma forma geral, são reuniões que
acontecem semanal e mensalmente, com
no máximo 60 minutos de duração, entre um gestor e cada um de seus liderados, individualmente.
Sendo menos formais que outros
eventos desse tipo, o objetivo principal
de cada One-on-One é estabelecer vínculos entre o gestor e cada membro da
equipe, visto que 80% do tempo total de
cada reunião deve ser voltado para falar
do funcionário.
O passo a passo do método e todas
as perguntas que devem fazer parte das
reuniões One-on-One você encontra no
livro High Output Management.

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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HIGH OUTPUT
MANAGEMENT
Editora Vintage
272 págs.
R$ 54,00

BAIXE AGORA!
Disponível para
iOs e Android

OUÇA MAIS
A RIQUEZA DA VIDA SIMPLES
(Gustavo Cerbasi)
Você trabalha para viver ou
apenas vive para trabalhar?
Gustavo Cerbasi ensina passo
a passo como abrir mão de
um padrão incompatível com
a sua realidade, reduzindo os
custos fixos, adotando o minimalismo e tendo abundância
apenas no que é realmente
importante para a sua vida.
A CORAGEM DE NÃO
AGRADAR (Ichiro Kishimi e
Fumitake Koga)
O padrão é você tentar agradar a todos, adaptando-se às
expectativas alheias. Como
consequência, acaba deixando
de ser você mesmo. Baseado
nas ideias de Alfred Adler, este
livro mostra como soltar suas
algemas e se permitir ser a
pessoa que você realmente é.
A PEQUENA EMPRESA MAIS
BEM-SUCEDIDA DO MUNDO
(Michael E. Gerber)
Qual o “caminho das pedras”
para que uma pequena empresa se destaque no mercado
e cresça até 10 mil vezes? O
maior especialista do mundo
em pequenos negócios revela
neste livro quais são os dez
princípios essenciais que todo
empreendedor deve colocar
em prática em sua empresa.

Fotos: Divulgação

O

que vem à sua mente quando escuta
“reunião”? Tédio? Perda de tempo?
Alguns especialistas em gestão empresarial têm opiniões polêmicas
em relação ao assunto. Afinal, reuniões
“custam caro” para as empresas e podem
ser uma fonte de desperdício de tempo
e dinheiro em qualquer tipo de negócio.
Um deles é o consultor norte-americano
Jon Carucci, que diz: “Reuniões são notoriamente uma das realidades mais insuportáveis da vida organizacional”. Segundo ele, elas não deveriam acontecer.
Para muitos funcionários, a reunião é
sinônimo de momentos desnecessários,
entediantes e improdutivos. A controvérsia é tão grande que até existe uma
camiseta com a frase “Eu sobrevivi a
mais uma reunião que deveria ter sido
um e-mail”, sucesso entre colaboradores.
Porém, quem disse que elas não são
importantes? É claro que são! Afinal,
reuniões bem-sucedidas são fundamentais para definir metas, criar sinergia entre gestores e liderados e verificar o progresso individual ou coletivo
dos funcionários.
Em High Output Management – um
dos livros de cabeceira de gestores do
Vale do Silício –, Andrew S. Grove apresenta um método de gestão de
pessoas que ele mesmo aplicou quando
era CEO de uma das maiores empre-
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DESCUBRA A DIFERENÇA
ENTRE GOSTAR DE VIAJAR
E SER FÃ DE CARTEIRINHA.
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
Foto: Unsplash

Ronaldo Fernandes, operador
de atendimento ao Cliente
internacional lembra sua
viagem a Dubai e Abu Dhabi
(foto), conhecida por seus
arranha-céus

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

Reportajes sobre Mato Grosso,
Belo Horizonte, además de la
entrevista del més

Fatos sobre o Cloud
Gate, um dos ícones da
cidade de Chicago

EXPERIÊNCIA AZUL

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

C H EC K -IN

ROTEIRO NO DESERTO
Uma viagem para as duas principais cidades dos Emirados Árabes Unidos

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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Ronaldo Fernandes Operador de Atendimento ao Cliente Internacional

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: Arquivo Pessoal e Unsplash

S

local, está mais desvalorizado que o real. Isso significa que,
para os padrões brasileiros, a maioria das coisas se torna extremamente barata. As lojas de eletrônicos são as com o melhor custo-benefício, mas é nos souks – como são chamados
os mercados por lá – que você encontra vários itens típicos.
O Gold Souk, por exemplo, tem centenas de quiosques especializados na venda de ouro, prata e joias.
Depois de passar uns dias em Dubai, peguei uma van
e segui para a capital Abu Dhabi. A cidade é linda e os
monumentos são impecáveis. Conhecer de perto a Sheikh
Zayed Grand Mosque, uma das mesquitas mais famosas
dali, foi muito interessante. Ela é aberta para os turistas,
mas tem regras bem restritas: para entrar você precisa estar
descalço e vestindo roupas compridas.
Terminei o roteiro no Ferrari World, o parque temático da marca de carros. É lá que fica a Formula Rossa, uma
das montanhas-russas mais rápidas do mundo: ela vai de
zero a 240 km/h em menos de cinco segundos.

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

Sheikh Zayed
Grand Mosque

empre ouvi dizer que os países árabes eram bastante restritos. Bastou pouco mais de uma semana por
lá para que eu mudasse de ideia. No ano passado, um
amigo que mora em Dubai me convidou para visitá-lo e passar uma temporada em sua casa. Tirei uns dias de
folga, fiz as malas e embarquei sem pensar duas vezes.
Cheguei aos Emirados Árabes e fiquei surpreso com o que
encontrei. Aqui no Ocidente temos uma visão bem equivocada da cultura do país. Diferentemente do que a maioria
das pessoas pensa, Dubai tem um mix impressionante de nacionalidades, de costumes e de tradições. Por lá não faltam
passeios para fazer e atrações para conhecer. Um dos mais
famosos é o safári no deserto. Os turistas embarcam em carros 4x4 e seguem para um tour nas dunas, com direito a paradas para fotos. É imperdível! Também tirei um tempinho
para conhecer as praias da cidade, como a Umm Suqeim
Beach. É de lá que você tem uma das vistas mais icônicas do
Burj Al Arab, hotel que virou um dos cartões-postais dali.
Além das paisagens lindas, Dubai também é um paraíso para
quem gosta de fazer compras. Atualmente, o dirham, a moeda

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
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LINHAS DE ÔNIBUS

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

TRA N S P O RTE EX C LU S IVO
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

AEROPORTO DE

CONGONHAS

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS CONGONHAS

AEROPORTO DE
VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
CONGONHAS VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS ELDORADO

ELDORADO VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS
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ELDORADO VIRACOPOS

VIRACOPOS ELDORADO

5:30

7:00

7:15

8:45

4:00

5:30

5:45

7:15

5:00

6:30

5:45

7:15

7:30

9:00

9:15

10:45

5:20

6:50

7:45

9:15

7:00

8:30

9:45

11:15

9:30

11:00

11:15

12:45

7:00

8:30

9:15

10:45

9:00

10:30

12:15

13:45

10:30

12:00

12:15

13:45

9:00

10:30

11:15

12:45

10:30

12:00

13:45

15:15

11:30

13:00

13:15

14:45

11:00

12:30

13:15

14:45

12:30

14:00

15:45

17:15

13:30

15:00

14:15

15:45

13:00

14:30

16:15

17:45

14:30

16:00

17:45

19:15

14:30

16:00

15:15

16:45

15:30

17:00

17:45

19:15

15:30

17:00

19:15

20:45

15:30

17:00

15:45

17:15

18:30

20:00

19:15

20:45

16:30

18:00

20:15

21:45

16:30

18:00

17:15

18:45

19:30

21:00

20:45

22:15

18:30

20:00

21:15

22:45

23:15

0:45

20:00

21:30

17:30

19:00

18:15

19:45

22:15

23:45

19:30

21:00

20:15

21:45

23:15

0:45

20:30

22:00

21:15

22:45

0:15

1:45

22:15

23:45

23:15

00:45

AEROPORTO DE

SHOPPING

TAMBORÉ

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS TAMBORÉ

TAMBORÉ VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS TAMBORÉ

TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS TAMBORÉ

4:00

5:30

6:45

8:15

4:00

5:30

6:45

8:15

5:30

7:00

7:15

8:45

5:30

7:00

8:45

10:15

5:30

7:00

9:15

10:45

7:00

8:30

10:15

11:45

7:00

8:30

10:15

11:45

7:00

8:30

10:45

12:15

10:30

12:00

11:45

13:15

9:00

10:30

12:15

13:45

9:00

10:30

12:15

13:45

13:00

14:30

13:45

15:15

10:30

12:00

13:45

15:15

11:00

12:30

13:45

15:15

15:00

16:30

15:45

17:15

14:00

15:30

16:45

18:15

15:00

16:30

16:15

17:45

17:00

18:30

18:15

19:45

15:30

17:00

17:45

19:15

18:30

20:00

18:15

19:45

19:00

20:30

20:15

21:45

17:00

18:30

19:45

21:15

20:00

21:30

21:15

22:45

20:00

21:30

22:15

23:45

19:00

20:30

21:45

23:15

23:15

0:45

23:45

1:15

20:00

21:30

23:45

1:15

VIRACOPOS CONGONHAS

4:00

5:30

5:45

7:15

4:00

5:30

6:15

7:45

4:30

6:00

7:15

8:45

5:00

6:30

6:45

8:15

5:30

7:00

8:15

9:45

6:30

8:00

10:15

11:45

6:00

7:30

7:45

9:15

6:30

8:00

9:45

11:15

8:30*

10:00

12:15*

13:45

8:00

9:30

10:45

12:15

8:30*

10:00

11:15*

12:45

10:00

11:30

13:45*

15:15

AEROPORTO DE

SHOPPING

SOROCABA

IGUATEMI ESPLANADA

VIRACOPOS

10:00

11:30

13:45

15:15

10:30*

12:00

12:15

13:45

12:00*

13:30

15:45*

17:15

12:00

13:30

15:45

17:15

12:30*

14:00

13:15*

14:45

14:00

15:30

17:15

18:45

14:00

15:30

17:45

19:15

15:00*

16:30

16:15*

17:45

15:00*

16:30

19:15*

20:45

15:00

16:30

18:45

20:15

18:00

19:30

17:15

18:45

16:00

17:30

20:45

22:15

4:00

5:10

6:45

7:55

4:00

5:10

6:45

7:55

5:00

6:10

7:15

8:25

16:00

17:30

19:45

21:15

19:00*

20:30

19:15*

20:45

18:30

20:00

22:15*

23:45

6:00

7:10

8:45

9:55

5:30

6:40

8:45

9:55

7:00

8:10

8:45

9:55

19:30*

21:00

23:15*

0:45

9:00

10:10

13:45

14:55

7:00

8:10

10:15

11:25

9:00

10:10

10:15

11:25

0:15*

1:05

11:00

12:10

16:15

17:25

9:00

10:10

13:15

14:25

11:00

12:10

11:45

12:55

13:30

14:40

19:00

20:10

11:00

12:10

15:45

16:55

13:30

14:40

13:45

14:55

18:30

19:40

23:45

0:55

15:00

16:10

18:15

19:25

15:00

16:10

16:45

17:55

19:00

20:10

20:45

21:55

16:30

17:40

19:00

20:10

23:45

0:55

19:00

20:10

20:45

21:55

23:15

0:25

17:00

18:30

20:45

22:15

21:45

23:15

18:00

19:30

21:45

23:15

23:15*

0:45

20:00

21:30

23:45

1:15

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

AEROPORTO DE

GUARULHOS
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AEROPORTO DE

AZUL

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

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS SOROCABA

SÁBADOS SATURDAYS
SOROCABA VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS SOROCABA

SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS SOROCABA

AZUL
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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

BEN EFÍCIO S D OS PLAN OS
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

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

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 OUTUBRO

91

91

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
90 DIAS PARA CASAR

91

A PEQUENA GRANDE FAMÍLIA

91

AVÓS DE PRIMEIRA VIAGEM

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

MAMA JUNE

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

126
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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

VEJA COMO USAR O
AZULPLAY A BORDO

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
RÁD 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 OUTUBRO: AZUL É ROSA
Ξ You Need To Calm Down | Taylor Swift
Ξ Love Myself | Haliee Steinfeld
Ξ Melhor pra Mim | Ludmilla
Ξ Bixinho | Duda Beat

Ξ Desinibida | Tulipa Ruiz

Ξ Qual É a Sua? | Mahmundi

Ξ Escape My Mind | Grace VanderWaal
Ξ Don’t Call Me Up | Mabel

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 Chasing Pirates | Norah Jones

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 Próspera | Tassia Reis

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

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

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
Ξ São Carlos - Centro
Ξ Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão
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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
Ξ Maceió – Parque Shopping Maceió
Bahia
Ξ Salvador - Shopping da Bahia

Espírito Santo

Ξ Vitória - Praia Shopping

Guiana Francesa
Ξ Caiena - Aeroporto Internacional
Estados Unidos
Ξ Orlando – Grand National

AZUL
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Foto: Ariel Martini

A Z U L EN
ES PA Ñ O L

La Casa de Baile (foto),
un edificio del Conjunto
Moderno da Pampulha

136
MATO GROSSO

140
BELO HORIZONTE

144
ENTREVISTA

Descubra la belleza
de Chapada dos Guimarães,
Nobres y Pantanal

Un recorrido por la capital de
Minas Gerais: bares, restaurantes
y joyas arquitectónicas

Clovis Tramontina,
presidente de la Junta Directiva
de Tramontina

MATO GROSSO

perímetro del Parque Nacional Chapada
dos Guimarães, que lleva el mismo nombre del pueblito donde se encuentra.
Como en la mayoría de los destinos turísticos de naturaleza, la planificación para
ir allí es la clave del asunto. Aunque no
requiere mucho esfuerzo físico, la mayoría de las atracciones solo se pueden visitar con la ayuda de un guía acreditado
(ecobooking.com.br), pero hay algunas
excepciones. La Caverna Aroe Jari es la
cueva de arenisca más grande del país y
se encuentra dentro de una propiedad privada que cobra una pequeña tarifa para
aquellos que desean ver sus más de 1 km
de largo. También se encuentra en un área
privada que es una de las vistas panorámicas más impresionantes de la región. En
Mirante Alto do Céu, solo hay que relajarse y disfrutar de la puesta de sol en medio
de las grandes rocas.

Paredones de arenisca en
Chapada dos Guimarães

M

ato Grosso tiene una ventaja
que casi ningún otro estado
brasileño tiene. Con el Amazonas, el Cerrado y el Pantanal en el patio
trasero, no es necesario ir muy lejos para
sentirse en mundos completamente diferentes. Al desembarcar en el aeropuerto
de Cuiabá, el visitante encuentra una
excelente gastronomía y toda la infraestructura que generalmente ofrece una capital. No solo eso, además está a una distancia cómoda de tres de los paisajes más
increíbles del estado. Tomando el camino
y siguiendo la BR-251, en menos de 50 km
ya se puede ver los primeros paredones
del Parque Nacional Chapada dos Guimarães. Si elige ir hacia el Noroeste, es
solo un viaje dos horas de auto a los ríos
cristalinos de Nobres. Hacia el sur, solo
100 km separan la capital de las llanuras
inundadas y la vida silvestre del Pantanal
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Cachoeira Véu de Noiva;
abajo, Lagoa Azul

MATO GROSSO
3 EN 1
A menos de 150 km de los paredones
de Chapada dos Guimarães, la
rica fauna del norte del Pantanal
y las aguas turquesas de Nobres,
Cuiabá es la puerta de entrada para
conocer algunos de los paisajes más
impresionantes del país
por Giovanna Forcioni | fotos André Dib

de Mato Grosso. Con planificación (y al
menos diez días libres en la agenda), se
puede incluso disfrutar y conocer los tres
destinos en un solo viaje.
CHAPADA DOS GUIMARÃES
De las cinco principales chapadas brasileñas, la de Guimarães es quizás la que menos esfuerzo se necesita para conquistar a
los turistas. La proximidad de la capital
hizo que se convierta en la más visitada
y recibió el apodo de «la más fácil» de las

chapadas. Realmente, es la menos roots de
todas: Está cerca de un importante centro
urbano y no requiere largas caminatas o
viajes largos de carretera para llegar a sus
principales atracciones.
La verdad es que la Chapada dos Guimarães tiene tantas posibilidades que
en cualquier momento parece demasiado
corto. No es fácil elegir entre nadar en sus
cascadas, visitar sus cuevas o ver parejas
de guacamayos rojos volando sobre el
área. Para no equivocarse, comience con
la Cachoeira Véu de Noiva, la cascada de
86 metros de altura que se ha convertido
en una tarjeta postal desde allí diríjase al
Circuito das Cachoeiras, una caminata
relativamente fácil a través de varias opciones de baño diferentes, y vaya a Cidade de Pedras, uno de los mejores lugares
para ver los paredones de arenisca desde
arriba. Todas se encuentran dentro del
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PANTANAL NORTE
No importa cuál es su estilo de viaje. Al
llegar en el Pantanal, eres obligado a relajar. Ya sea para levantarse antes de las 6
a.m. y ver el sol nacer, para ver caimanes
escondidos entre las llanuras verdes, o para
pasar algunas horas al acecho de los jaguares, que marcan el ritmo de la naturaleza.
La llanura aluvial más grande del mundo
se extiende por dos estados brasileños y es
también la cuna de más de 4.000 especies
de animales y plantas. Y es en Mato Grosso, que se encuentra uno de sus lugarcitos
más exuberantes y conocidos, a menos de
dos horas en auto desde de Cuiabá.
Poconé es la ciudad base para explorar el
lado más turístico del Pantanal de Mato
Grosso. Aquí se encuentra la Transpantaneira, una carretera que, incluso sin as-

falto, iluminación o estaciones de servicio, es la columna vertebral del Pantanal
Norte. A su alrededor gira prácticamente
todo el movimiento de viajeros en la región. Cuenta con más de una decena de
alojamientos distribuidos en sus casi 150
km de largo. Están lejos entre ellos y ofrecen paisajes y experiencias diferentes. En
Río Claro, por ejemplo, tendrá la oportunidad de realizar un safari fotográfico y
dar un paseo en bote por el río. En Piuval
lo divertido es ver el amanecer en la bahía
de la propiedad y montar a caballo de noche bajo un cielo lleno de estrellas.
Algunos prefieren ahorrar tiempo, dinero y
buena voluntad e ir directamente a buscar
al jaguar. El mejor lugar de la región para
verlo está a 100 km más adelante, al final
de Transpantaneira. El hotel Porto Jofre

se ha ganado fama por esto y recibe a los
turistas que, incluso sin pasar la noche, se
enfrentan a otras dos horas en el camino
solo para tratar de ver a los felinos.
Viajar al Pantanal Norte puede ser algo
costoso, es verdad, algunos precios por
día pueden llegar a más de R$ 1.800, sin
los paseos, en temporada alta. Esto se
debe a que, de mayo a octubre, las aguas
caen, los animales vuelven a aparecer y,
con más animales desfilando por las llanuras verdes, los precios suben. Pero ya
verás: vale cada centavo.
NOBRES
Solo un estado que abriga la riqueza del
Pantanal Norte y la grandeza de la Chapada dos Guimarães puede permitirse, si
así podemos decirlo, dejar de lado Nobres

Cachoeira Serra Azul;
a la der., jaguar

Amanecer en
Transpantaneira

138

AZUL

fuera del radar de los turistas durante
tanto tiempo. No hace ni 15 años desde
que el movimiento de viajeros comenzó
a aumentar allá. Con más gente descubriendo sus ríos de aguas cristalinas, la
comparación con Bonito, en Mato Grosso do Sul, se hizo casi inevitable. Ambos
destinos tienen atracciones similares:
cascadas, fluctuaciones de primavera,
cuevas misteriosas y boia-cross [descender
por un río sentado en boyas inflables]. La
diferencia es que Nobres todavía tienen
una infraestructura más modesta y, en
consecuencia, precios más amigables. A
pesar de tener la apariencia de un lugar
inexplorado, quienes llegan allá desprevenidos corren el riesgo de perder viaje. Casi

todas las atracciones están en el distrito
de Bom Jardim, a 65 km del centro de la
ciudad, y perder el camino puede significar unos pocos kilómetros más de camino.
Además, la logística para visitar los lugares turísticos está bien planificada: Las
entradas solo se venden en agencias y sin
ellas no se puede hacer casi nada.
Saber todo esto es el secreto para no perder
la oportunidad y perderse las atracciones
más famosas de la región, comenzando con
el Aquário Encantado, donde se puede bucear en una piscina natural, nadar entre
los peces y flotar en las aguas transparentes de Rio Salobra. El azul verdoso que se
ha convertido en una marca registrada allí
también se puede admirar en la Cachoeira

Serra Azul, si está dispuesto a enfrentar los
más de 400 escalones para llegar hasta allá
y los 700 metros de tirolesa en el camino
de regreso. Para los que le gusta la aventura, la adrenalina continua en boia-cross
en el Duto do Quebó, con la oportunidad
de cruzar una cueva oscura llena de murciélagos. Retornando al Centrinho de Bom
Jardim, el mejor paseo es ir de cuadriciclo
hasta Lagoa das Araras y esperar la puesta
del sol mientras observa, uno a uno, decenas de parejas de guacamayos cantando y
retornando a sus nidos en buritis. Un verdadero espectáculo.

10 cuotas de

216,80
R$ 2.168,00
R$
or
o

sin intereses

CUIABÁ
3 noches en
Hotel Cantos
da Mata,
con desayuno
y Safari tour
Pantanal Norte.
Salida el
6/2/2020
(de Viracopos)

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Niemeyer que diseñara un casino para
esa región. Le gustó tanto lo que vio que
le encargó que se erigieran otros proyectos alrededor de la laguna: la Igreja São
Francisco de Assis, la Casa do Baile y el
Iate Clube. Al lado del Museo de Arte,
que opera en el antiguo edificio del casino, los edificios forman el Complejo
Moderno de Pampulha.

Edifício Niemeyer, en
Praça da Liberdade

A

fines del siglo XIX, el gobierno
de Minas Gerais decidió cambiar de capital. Estábamos en
pleno nacimiento de la República y Ouro
Preto, que hasta entonces ocupaba el puesto de ciudad principal del estado, ya no
representaba los ideales de un país libre.
El lugar elegido fue Belo Horizonte. Hasta entonces se llamaba Arraial Curral del
Rei, la ciudad ganó un proyecto de urbanización inspirado en metrópolis como
Washington, en los Estados Unidos, y
Paris, en Francia. El antiguo pueblo pasó
a tener calles y avenidas más anchas y
construcciones modernas, dejando atrás
los días del Brasil colonial. Sin embargo,
el progreso no eliminó la cultura y las
raíces culturales de sus residentes.
Quizás esto explique por qué Belo Horizonte, que recibe vuelos directos de Azul,
es una capital que aún mantiene un entorno de ciudad rural a pesar de sus 2
millones de habitantes. Su excelente co-
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¡DEMASIADO
BUENO, SÔ!
Belo Horizonte es pura diversión.
La capital de Minas Gerais
cuenta con 14.000 opciones de bares,
una culinaria inconfundible y
joyas arquitectónicas que encantan
a los visitantes
por Bruno Segadilha | fotos Ariel Martini

cina, la vida bohemia con sus numerosos
bares y restaurantes, y su hermosa arquitectura se mezclan con el estilo pueblerino del habitante de Minas Gerais, lo que
lo convierte en un destino, como dirían
los lugareños, ¡Un lugar bão demais da
conta «demasiado bueno»!
METRÓPOLIS MODERNA
Inaugurada en 1897, Belo Horizonte fue idealizada para abrigar apenas
300.000 habitantes y organizada para
no expandirse indefinidamente. Por esta
razón, el ingeniero Aarão Reis, autor del
proyecto piloto, delimitó el centro urbano con un bulevar circular, la actual

Avenida do Contorno.
El área central urbana ahora alberga edificios públicos, entre ellos el Palácio da Liberdade, antigua sede del gobierno del estado.
Obra del arquitecto José de Magalhães, el
edificio, abierto para visitas, mezcla varios
estilos arquitectónicos, entre ellos el clásico
y el barroco, e impresiona con su gran escalera de hierro y mármol.
En 1936, con un rápido crecimiento de la
población y prediciendo que la capital
podría sufrir crisis de suministro, el entonces alcalde Otacílio Negrão de Lima
decidió represar el Ribeirão da Pampulha, creando la Lagoa da Pampulha, que
rápidamente se convirtió en uno de los
símbolos de la ciudad.
El título de tarjeta postal de Minas Gerais
llegó solo unos años después con Juscelino Kubitschek, quien asumió el cargo de
alcalde entre 1940 y 1945. Interesado en
desarrollar el potencial turístico de Belo
Horizonte, le pidió al arquitecto Oscar

Casa do Baile, una de las construcciones
que forman parte del Conjunto Moderno da
Pampulha; abajo, Igreja São Francisco de Assis

Joyas arquitectónicas, las construcciones
se desarrollaron junto con el paisajista Burle Marx y artistas como el pintor
Cândido Portinari y, en 2016, se unieron
a la lista del patrimonio mundial de
la UNESCO. Niemeyer también dejó
otras marcas por la ciudad: la Casa Kubitschek, donde el político solía pasar sus
vacaciones, y el Edificio Niemeyer, que se

encuentra en la Praça da Liberdade. Sus
formas sinuosas son una prueba más de
que Belo Horizonte fue la cuna de su genialidad.
TRASPATIO
Arroz carreteiro (comida brasileña),
chicharrón, lechón crocante. Ante estos
manjares tan ricos y calóricos, es difícil
imaginarse que la culinaria de Minas
Gerais haya nacido del hambre. Esto se
debe a que, durante los dos grandes ciclos
de la minería del siglo XVIII, casi todo el
territorio del estado estaba destinado a
la extracción del oro, restando muy poco
para plantar o para el pasto.
Ante este escenario, las familias comenzaron a producir alimentos en el traspatio de sus propios hogares. Sin acceso a
las hojas y verduras tradicionales, las
cocineras improvisaron, usando en sus
recetas las Plantas Alimenticias No Convencionales (PANC) como el macabo y
ora-pro-nobis (cactus con hojas). Como el
espacio era reducido, se dieron cuenta de
que solo podían criar animales pequeños
como pollos y cerdos.
Así nacieron, los clásicos como el Arroz de
Cabidela, la Farofa de Miúdos y el Frango
ao molho pardo (comidas regionales). Para
los operarios que trabajaban en las minas,
era necesario la preparación de algo con
más contenido. Por lo tanto, era común
enriquecer el frijol, por ejemplo, con ingredientes como harina, chorizos y col rizada,
dando origen al Feijão tropeiro.
Una buena manera de probar la auténtica comida de Minas Gerais es visitar
el restaurante Paladino en el barrio de
Braúnas. Se encuentra dentro de la granja
de la familia Haddad y durante 17 años
ha servido delicias como pollo guisado
servido con col rizada y frijoles, así como
empanada de ora-pro-nobis. “Las plantas
y verduras que se sirven aquí se cultivan
en nuestra huerta”, dijo Marcelo Haddad,
uno de los propietarios y chef de la casa.
No olvides visitar el Mercado Central, en
el Centro de la ciudad. Son 435 puestos de
ventas que venden productos como el queso
canastra, dulce de leche, y artículos para
preparar una buena feijoada. También vale
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Estatuas de bronce de Oscar Niemeyer,
Burle Marx, Portinari y Juscelino
Kubitschek, ubicados en Lagoa da
Pampulha; abajo, Mercado Novo; al lado,
quesos en el Mercado Central

la pena probar algunos de los manjares que
se sirven en las cafeterías, como el hígado
con giló y el pan de maíz con queso.
¿PLAYAS DE MINAS GERAIS?
Dicen que la playa de quien vive en Minas
Gerais es el bar. Y ese chiste tiene algo de
verdadero. En total, hay 14.000 establecimientos del tipo que le valieron a Belo
Horizonte el título de capital mundial de
los bares. ¿Desea disfrutar de un ambiente libre y moderno? Vaya al O Mercado
Novo. Ubicado en la región Central de la
ciudad, es un espacio dedicado a eventos
culturales que reúne diferentes tipos de
servicios, como gráficas, librería de segunda mano, bares.
Bajo los arcos del viaducto de Santa Tereza, Salumeria Centrale sirve jamones y
salami hechos a mano. Pruebe el Queso de
Cerdo, que contiene carne de cerdo con tocino y chicharrones prensados. Allí cerca se
encuentra el Capitão Leitão. Comandada
por el chef portugués Cristóvão Laruça, el
lugar es una mezcla de bar y restaurante,
muestra que la culinaria lusitana va más
allá de bacalao con comidas como Leitão à
Barrada, que viene con la cáscara crocante
y se sirve con chips de batata. Sensacional.
Para aquellos que aprecian las cervezas
artesanales, el consejo es ir de auto hasta
el distrito de Olhos D’Agua para visitar el
Templo Cervejeiro da Backer. La casa ofrece visitas a la fábrica, un espacio para
disfrutar de cervezas especiales y tiene un
restaurante que sirve deliciosas delicias
como el excelente chorizo artesanal con
mostaza, perfecto para saborear con una
de sus más de 20 tipos de cervezas.

131,80
R$
R$ 1.318,00

R$
R$
or
o

Escalera del Palacio
da Liberdade; arriba,
Casa Kubistcheck
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10 cuotas de

sin intereses

BELO HORIZONTE
3 noches en
Holiday Inn
Savassi,
con city tour Ouro
Preto y Mariana.
Salida el
19/12/2019
(de Congonhas)

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181

AZUL

143

ENTREVISTA

GIGANTE
DE LA COCINA

las y ayudaron a divulgar los azadones que
mi padre producía. Pero no fue sino hasta la
década de 1970 que uno de nuestros consultores comenzó a crear los primeros artículos
de cocina hermosos, como cubiertos, vajillas
y ollas de acero inoxidable.

Clovis Tramontina cuenta como
la empresa de la familia evolucionó
de una sencilla herrería hace 108
años a una de las mayores fabricantes
brasileñas de ollas, cuchillos,
herramientas e incluso muebles
por Flavia G. Pinho | fotos Ricardo Jaeger

P

ara comprender la trayectoria
de Tramontina, es necesario retroceder en el tiempo hasta 1910,
cuando la Sierra Gaúcha fue explorada por
los inmigrantes. Hijo de italianos, el joven
Valentín Tramontina se enteró ese año que
el ferrocarril llegaría al municipio de Carlos
Barbosa, a 40 km del pueblo donde vivía. La
noticia cambió su destino: prediciendo que
el tren traería progreso a la región, el joven
apresuró su matrimonio con Elisa, también
hija de italianos, se instaló cerca de la nueva
estación en 1911 y abrió una herrería donde
hacia reparaciones menores y herraba caballos. En 1925, empezó a fabricar navajas
y, más tarde, cuchillos. A partir de ahí, la
historia tiene contornos épicos. En la época
ya viuda y a cargo de la herrería, Elisa quería
pasar el negocio a su hijo, Ivo, pero el joven
era poco alfabetizado y, dándose cuenta de
la realidad, necesitaba de un socio con más
estudio. Recién graduado en economía, Ruy
Scomazzon, hijo de una amiga de la iglesia,
parecía tener el perfil ideal. Así nació, en
1954, la empresa Viúva Valentin Tramontina
& Cia. Ltda., dividida en partes iguales por
las dos familias. Lo que nadie nunca se imaginaría es que, más de un siglo después, esta
pequeña herrería sería un coloso de alcance
internacional, con 10 fábricas, 8.500 empleados y 18.000 artículos en su cartera, desde
ollas a herramientas, incluso muebles y herrajes para redes de distribución de energía
eléctrica. A los 90 años, Ruy Scomazzon está
en el directorio de la compañía y todavía
trabaja a diario. Pero, desde 1992, el comando del grupo está en manos de la tercera
generación: Clovis Tramontina, hijo de Ivo,
ocupa la presidencia, y Eduardo Scomazzon,
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Clovis
Tramontina,
presidente de
Tramontina

hijo de Ruy, que es el vicepresidente. Además
de reforzar la internacionalización, los dos
han invertido en líneas sofisticadas, sin alejarse del segmento económico. Es tan famosa
que, la marca se convirtió en una atracción
turística. Inaugurada hace un año, la nueva
tienda de la fábrica en el centro de Carlos
Barbosa tiene 4.000 m² y un amplio estacionamiento, donde los autobuses turísticos
paran en su camino a Sierra Gaúcha. Allí se
puede comprar desde una cuchara de café,
que cuesta R$ 2,90, hasta un cortacésped,
con un valor de R$ 35.000. Fue en la cafetería de la tienda que Clovis Tramontina dio
la siguiente entrevista a la revista de Azul.
¿Cómo una empresa familiar, que pertenece
a dos familias, creció tanto?
Mi papa era muy emocional y el Sr. Ruy,
racional. Los dos se complementaban y se
respetaban. Nunca uno de ellos tomó una
decisión sin la aprobación del otro, no hubo
pelea de socios. Ambos creían en el valor de
las personas, incluso hoy es uno de nuestros
pilares. Es común, aquí en Carlos Barbosa,

ver tres generaciones de la misma familia
entre los empleados.
¿La sucesión fue tranquila?
Desde temprana edad, quería ser presidente de Tramontina. Me preparé para ello,
estuve en todas las áreas, desde atención
telefónica a auditoría. Aun con todo, fue
complicado cuando me hice cargo de la
presidencia: Seguro se preguntaban “¿Qué
van a hacer estos dos niños aquí?”, Para
tranquilizar a todos, celebramos reuniones
y compartimos nuestros objetivos. Era la
primera vez que se hablaba abiertamente
de ganancias, una palabra que antes era un
tabú. Permitimos que todos los empleados
puedan aclarar sus dudas.
¿Cómo entró Tramontina en el segmento de
electrodomésticos de cocina?
De las navajas, mi padre comenzó a producir cuchillos, luego vinieron las herramientas
básicas. ¿Sabe quién le hacia la propaganda a él? Los padres. Ellos eran reconocidos
como autoridades en los municipios agríco-

844.855 m

2

es el área total de las 10 fábricas

20 %

¿Qué tan importante es el mercado externo
para la marca?
Nuestra primera exportación de línea de
cuchillería fue a Chile en 1969. Hoy, el 30%
de nuestras ventas son exportación. Vendemos a 120 países y tenemos nuestras propias estructuras en 16, pero solo centros de
distribución y oficinas de ventas. Las diez
fábricas están en Brasil.

de los empleados de Tramontina trabajan
hace más de 20 años en la empresa

¿En qué momento la empresa empezó a enfocarse en el segmento de lujo?
Siempre quise ver nuestra marca en magazines como Mappin, Mesbla y Macy’s, en los
Estados Unidos, y en las tiendas elegantes,
como Mickey. Pero no teníamos producto
para ello. A principios de la década de 2000,
pasé por las vallas publicitarias de Tramontina y llegué a la conclusión que ninguna
línea serviría como regalo de bodas. Entonces creamos Tramontina Design Collection,
lanzada en 2006, con acabados y embalajes
sofisticados y, principalmente, nuevos canales de venta. Eran básicamente artículos de
cocina. Primero se produjeron ollas, cuchillos, cubiertos y campanas extractoras. Posteriormente, muebles de design.

licitaria con Antônio Fagundes. Él hablaba
de un modo cariñoso y el comercial tuvo un
gran éxito y se convirtió en la olla más vendida de todos los tiempos.

¿Cómo se crean los productos hoy?
Nada es centralizado, cada fábrica tiene
autonomía de creación. Nuestro ritmo de
lanzamientos es ajetreado, un nuevo producto cada tres días. También desarrollamos a todo momento nuevas líneas. En mayo,
lanzamos productos de belleza para el Día
de la Madre: tijera, cortaúñas, lija, alicate.
No teníamos nada para vender en las farmacias, necesitábamos inventar algo
¿Cuál es el mayor éxito de todos los tiempos?
La olla Solar, que se encuentra en el rango de
precio medio [la menor, para 1,1 litro, cuesta R$ 204 en el e-commerce de la marca]. A
pesar de ser cuarentona, tuvo éxito hace 25
años, cuando realizamos una campaña pub-

97 %

de los brasileños conocen la marca,
según la encuesta Datafolha de 2016

¿Y cuál es el sueño de consumo de la línea
de ollas?
Lyon, que la llamamos olla - horno [cocotte,
tiene 10 cm de diámetro, cuesta R$ 319],
fabricada en aluminio forjado con un acabado interno antiadherente. Hornea pastel
y pizza en la propia cocina.
¿Falta ingresar a algún segmento?
Queremos estar en cada habitación de la
casa. Ahora vamos a lanzar una línea de
porcelanas de alta gama para la mesa.
Nuestro enfoque son los hoteles y restaurantes, incluido el mercado internacional.
La fábrica estará en Recife y ya está en construcción. Estará lista en 2021.
¿Por qué invertir en el mercado minorista
abriendo sus propias tiendas?
Cuando supe que la Copa Mundial se celebraría en Río de Janeiro, quise aumentar
la visibilidad de nuestros productos entre
los turistas. Abrimos la primera T Store
en Casashopping y fue un éxito. Resultó
ser una motivación para que ellos mejoren
sus puntos de venta y aumenten el mix de
productos. Hoy, tenemos nueve T Stores en
Brasil, que venden cerca de 2.000 artículos.
¿La tienda de Carlos Barbosa es diferente?

Esta es nuestra T Store Factory, única con
4.000 m². Ofrece todos los ítems que fabricamos. No vendemos con descuento, los
precios son los mismos que cobran nuestros
clientes. En meses como julio y diciembre,
durante las épocas de vacaciones, 1.300
autobuses turísticos paran aquí. Recibimos
300.000 personas por año.
¿Quién es el cliente de Tramontina?
Encuestas recientes nos han demostrado que
la marca es muy querida por los consumidores más viejos. Los jóvenes, sin embargo, lo
saben a través de sus padres y abuelos. Para
conquistarlos, creamos el proyecto Sabor
das Músicas, lanzado en mayo, que habla el
idioma de ellos. Una aplicación, desarrollada con Spotify, invita a los usuarios a jugar
de combinar músicas y recetas.
¿Cómo es su rutina laboral?
Llego todos los días a las 9 a.m., almuerzo
en casa y a las 7 p.m. estoy en casa otra vez.
También me gusta viajar para visitar clientes
y acabo de conocer cinco estados: Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins y Amapá. Soy
responsable por las áreas de marketing y por
RR.HH. corporativo. Nuestros empleados
tienen una relación muy fuerte con nosotros.
¿Es posible mantener la proximidad con más
de 8.000 empleados?
¡Sí! La ciudad es pequeña, siempre vamos a
los mismos lugares. Tramontina patrocina
el equipo de fútbol de salón de la ciudad,
Associação Carlos Barbosa de Futsal, que
fundé en 1976. Cuando vamos a ver los partidos, decimos groserías juntos. Allí, no soy
el presidente, soy otro más. Nos está yendo
bien, por séptima vez somos campeones sudamericanos.
¿Ya ha pensado en la sucesión?
Sí. Somos finitos y una empresa no puede depender de una sola persona. Su cultura debe
prevalecer. Creo que voy a estar solo dos o
tres años más al frente de los negocios. No
tengo condiciones de seguir las nuevas tecnologías, necesito personas más jóvenes, que
lleguen con otro espíritu y aporten nuevas
ideas. Pero, por supuesto, sin renunciar a
nuestros valores.
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RAIO X

CLOUD GATE
CONHECIDA COMO O FEIJÃO, É A
ESCULTURA MAIS FAMOSA DE CHICAGO
por Junior Ferraro

A obra foi criada pelo artista indiano Anish
Kapoor e erguida no Millennium Park, em
Chicago, entre 2004 e 2006.
Foi batizada de Portão das Nuvens porque
80% de sua superfície reflete o céu, formando
uma espécie de portal.
Ganhou o apelido de O Feijão (The Bean) dos
moradores, por conta de seu formato.
A escultura é composta de 168 placas de aço
inoxidável. Por ser extremamente polido, seu
exterior não tem costuras visíveis.

Foto: Unsplash

O Feijão pesa 99,5 toneladas, tem 21 m de
comprimento, 13 de largura e 11 de altura.
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