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lá, seja bem-vindo a bordo!
A Azul é a companhia aérea da América do
Sul que detém a maior universidade corporativa do continente. Somente em 2019, serão
quase 30 mil treinamentos ministrados lá.
Investir tanto assim em educação corporativa é motivo de orgulho para todos nós aqui
na empresa. É por isso que a UniAzul é tão
prestigiada e querida por toda a companhia.
Ao longo deste ano, pretendemos contratar mais de 2.300
Tripulantes e todos eles vão passar, ao menos um dia, em
nossa instituição de formação. Tenho certeza de que todos
eles, quando saem de lá, já sentem um carinho especial
pela UniAzul.
Se você já chegou a Viracopos vindo pela Rodovia
Santos Dumont, certamente já viu o prédio da nossa
universidade. É lá que os pilotos e comissários que estão
servindo você neste voo, além dos agentes que o atenderam
no aeroporto ou no call center, aprenderam como é o jeito
Azul de servir e encantar.
Assim como qualquer outra área aqui na companhia, a
UniAzul respira inovação e está o tempo todo se reinventando para tornar os treinamentos cada vez mais modernos, sempre dentro das exigências dos órgãos reguladores.
Neste ano, por exemplo, introduzimos novos conceitos,
ferramentas e conteúdos. Além de mudarmos os formatos

de alguns cursos, sempre pensando em oferecer aos
nossos Tripulantes o que há de melhor. Outra novidade
que está agradando muito a nossos times e tem trazido
ótimos resultados são os treinamentos à distância. Em
2019 vamos oferecer mais de 9.500 cursos nesse formato
e queremos ampliar ainda mais esse número no ano que
vem. Com essa modalidade de curso, permitimos aos
nossos times se capacitarem, estudarem e treinarem com
mais eficiência e qualidade de vida, já que eles fazem
tudo isso nos locais onde trabalham.
Mais do que uma universidade corporativa, a UniAzul
é o local onde reforçamos a nossa cultura organizacional,
já que nossos instrutores são responsáveis também em
transmitir para os seus colegas essa paixão em servir e
em encantar.
Sem toda essa estrutura física e capacidade técnica dos
Tripulantes que gerem a UniAzul, a companhia não teria
chegado tão longe em tão pouco tempo. Nos próximos
dois anos, pretendemos levar a aviação regional a dez novas
cidades brasileiras. Junto com nossos aviões chegarão
também novas possibilidades para os desenvolvimentos
social e econômico de todas as regiões do Brasil.
Obrigado por escolher a Azul e boa leitura!
Abraço,
John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas
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A UniAzul respira inovação e está o tempo
todo se reinventando para tornar os treinamentos
cada vez mais modernos
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NA TERRA DOS
HERMANOS
Se no futebol a rivalidade entre brasileiros e
argentinos sempre foi notória, no turismo a
história é bem diferente. Tanto que somos os
turistas estrangeiros que mais visitam Buenos
Aires. Nossa reportagem de capa traz um roteiro para conhecer a capital portenha em seus
dois lados, mostrando as atrações clássicas e o
lado mais alternativo. Entre os destinos nacionais, uma matéria em Fortaleza, cidade que encanta com um
belíssimo litoral, um povo acolhedor e ótima gastronomia.
No caderno Estilo de Vida, a reportagem sobre hotelaria fala
da tendência que tem ganhado cada vez mais força no mundo,
os poshtels. São empreendimentos baratos e charmosos, que
oscilam entre os albergues e os hotéis butique. Além disso, mostramos as delícias do Puro, restaurante carioca que renovou seu
cardápio com receitas criativas e releitura de pratos que há anos
fazem sucesso na casa, comandada pelo chef Pedro Siqueira.
Na seção Executiva, a entrevistada é Joyci Lin, CEO da GO
Eyewear, uma das principais fabricantes de óculos de marca
do Brasil. Já o Made in Brazil traz a história da Alme, sexta
grife do Grupo Arezzo & Co. Criada há quase dois anos, já tem
mais de 300 pontos de venda espalhados pelo País e provou que
é possível unir design e conforto em sapatos femininos. A edição
conta ainda com uma entrevista com Cristiano Santos, profissional que dá palestras no Brasil e no mundo sobre como usar o
LinkedIn a nosso favor.
Desejo uma ótima leitura!
Rogério G. Sfoggia
PUBLISHER

Fim de tarde em Puerto
Madero, em Buenos Aires

1
2
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COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Alexandre Avilla / As duas faces de uma cidade p.32

Depois de quinze anos sem pisar em Buenos Aires, o fotógrafo
paulistano voltou à capital argentina. “Tinha a memória de uma
capital mais clássica. Foi surpreendente chegar lá e encontrar uma
cidade mais viva e cheia de jovens ocupando os espaços culturais.”
Onde encontrá-lo: alexandreavilla.com.br

2. Tom Alves / Natureza como lar p.56

Mineiro de BH, já rodou o mundo capturando imagens. Desta vez, não
precisou ir muito longe para produzir as fotos da Serra do Cipó. “Foi
como, literalmente, fotografar o meu quintal já que frequento desde
criança e, há quatro anos, me mudei para lá”
Onde encontrá-lo: @tomalvesfotografia

3. Marina Azaredo / Visão de negócio p.102

Viajante inveterada, a jornalista gaúcha acaba de fincar raízes em
Berlim, onde pretende descobrir novos lugares e histórias a serem
contadas. Antes de partir, teve a chance de entrevistar Joyci Lin, CEO
da GO Eyewear. “Ela é chinesa e foi para o Brasil ainda criança. Foi
inspirador entrevistá-la a poucos dias de me mudar de país.”
Onde encontrá-la: @marinaazaredo
OUTROS COLABORADORES

FOTO Anna Carolina Negri, Angelo Dal Bó, Marcus Steinmeyer
ILUSTRAÇÃO Estúdio Espaço Ilusório
BUENOS AIRES

FOTO D E C A PA
Alexandre Avilla
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ERRATA: Diferente do que foi publicado na edição de setembro (77), a escova Sonic Generation
hidroativa, da Edel White, não libera jatos d’água e de enxaguantes bucais. Ela possui um efeito
hidrodinâmico que faz com que a mistura de pasta de dentes se desloque entre os dentes.

Fotos: Alexandre Avilla e Arquivo Pessoal

BASTIDORES

28
UM DESTINO,
DOIS ESTILOS

Foto: Getty Images

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

LOUNGE

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

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

voeazul.com.br

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

Um roteiro para curtir
a ótima gastronomia
de Lisboa e sua agitada
vida noturna
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A nova parceria entre
a Azul Cargo e o
Mercado Livre

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

As melhores fotos feitas
por Clientes da Azul durante
suas viagens

NEWS

PARADA EM
SÃO PAULO

Avenida
Paulista, em
São Paulo

A Azul oferece, agora, o serviço
de stopover em São Paulo, em
que é possível estender em até
três dias a conexão de seus voos
tanto na ida quanto na volta em
viagens domésticas ou internacionais. A novidade é oferecida
nos aeroportos de Viracopos,
Guarulhos e Congonhas. O
Cliente pode inserir pacotes
completos da Azul Viagens e
aproveitar as atrações da capital
paulista. A taxa de embarque do
aeroporto de parada é adicionale o embarque deve ocorrer
no mesmo terminal de parada.
“Poder disfrutar dessa possiblidade de parada é uma oportunidade incrível para quem viaja
de Azul”, afirma John Rodgerson,
presidente da empresa.

Paixão por voar.
Acesse o nosso
site e embarque
nessa moda.
.com.br

NOVA PARCERIA ENTRE A
AZUL CARGO E O MERCADO LIVRE
A unidade de cargas da companhia aérea passa a ser a única a prestar
serviços para o maior site de vendas da América Latina
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em 24 horas em cidades distantes de um país com dimensões
continentais como o nosso”, afirma Izabel Reis, diretora da
unidade de cargas da Azul.
O comércio eletrônico é uma das apostas da Azul Cargo
Express. Desde o ano passado, a receita sobre os serviços de
e-commerce da empresa cresceu mais de 300%, percentual que
exige esforços diários da empresa, segundo a executiva da
Azul. “Os Clientes que compram pela internet são exigentes
e querem que suas encomendas cheguem com segurança,
integridade e rapidez. Para atender esse público, vamos trabalhar com o Mercado Livre para garantir a entrega porta a
porta em todas as cidades do País, um desafio que somente a
Azul Cargo consegue realizar em tão pouco tempo, diante
da extensa presença da Azul no Brasil e com o apoio das 250
lojas da nossa unidade de cargas que atendem mais de 3.500
municípios no País”, diz Izabel.

DE ARARAQUARA A CAMPINAS
Fotos: Divulgação Azul e Getty Images

A

Azul Cargo Express tem mais um importante parceiro
comercial na sua lista de Clientes: o Mercado Livre.
A empresa, maior marketplace da América Latina, já
trabalhava com a unidade de cargas da Azul desde o começo
de 2019 e, diante dos ótimos resultados dessa parceria, assinou
um novo acordo comercial. Isso torna a Azul Cargo Express
a empresa prioritária responsável pelas entregas aéreas das
compras realizadas no site do Mercado Livre.
A unidade de cargas da Azul passa a ser a única transportadora aérea a prestar serviços diretos para o Mercado Livre. O
modelo de negócios da Azul, que é a única companhia aérea
a voar para 104 cidades brasileiras, também foi primordial
para o alinhamento comercial das empresas. “Somente nesses
primeiros meses, nosso novo parceiro já representa mais de 10%
do nosso negócio e tem potencial para crescer mais. Queremos
construir juntos algo inédito no Brasil, que é realizar entregas

A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, estará de volta à
aviação comercial a partir de 17 de dezembro. Esta é a data do voo
inaugural da Azul entre o aeroporto Bartholomeu Gusmão e o de
Viracopos, em Campinas. A princípio, as operações ocorrerão quatro vezes
na semana, sempre durante o dia, porém, após a certificação do aeroporto
para voos noturnos, a companhia terá voos diários para o município.
“Estamos somente aguardando as adequações técnicas do terminal para
termos voos todos os dias entre Araraquara e Campinas, nosso maior
centro de distribuição”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas.
AZUL
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VARIEDADES

NOVA YORK A SEUS PÉS
O observatório do Empire State Building, em Nova York, está de cara nova.
Depois de quase dez meses de reforma, o último andar do prédio reabriu as
portas – agora, sem as paredes e estruturas que atrapalhavam a vista da cidade.
O 102º andar ganhou paredes de vidro que vão do chão ao teto e garantem uma
experiência 360º a mais de 380 metros de altura. Para chegar até lá, é preciso
fazer uma paradinha no mirante do 86º andar e pegar carona num elevador
panorâmico que leva até o topo. Os ingressos custam a partir de US$ 58.

VINHO
DO MÊS

Ξ esbnyc.com

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
BARBERA D’ASTI DOCG 2017
Produtor: Cà del Profeta
Região: Piemonte, Itália
Preço: R$ 139,00

MATEMÁTICA
DA VIDA
É possível explicar a vida e os sentimentos
com equações? Na opinião de Ella, personagem principal da peça Cálculo Ilógico, sim. Escrito e protagonizado
por Jéssika Menkel, o espetáculo se inspira em drama real vivido
pela atriz e autora de 28 anos. A história acompanha uma jovem
que, após a perda do irmão, busca novas maneiras de compreender a realidade, sempre usando a matemática. A peça, que estreou
em outubro do ano passado em São Paulo, teve três temporadas
no Rio e uma em Portugal. Concorre ao Prêmio Cesgranrio, um dos
principais do Brasil, nas categorias melhor espetáculo, texto, atriz
e direção, para Daniel Herz. No mês passado, ganhou uma versão
em livro, pela editora Urutau.

AVENTURA
INFANTIL

Vinho elaborado 100% com a uva
Barbera, vinda do município de Asti, na
região italiana de Piemonte. O produtor
desse belo vinho é o jogador de futebol
Hernanes, o Profeta, que jogou na
Itália entre 2010 e 2016. Foi quando
desenvolveu o amor pelo bebida,
chegando comprar uma vinícola! Esse
tinto tem cor rubi intensa, com intensos
aromas de frutas e flores, como violeta.
À boca é harmonioso, de médio corpo,
com ótimo frescor conferido pela
típica acidez dessa uva, o que o torna
ideal para acompanhar carnes, frios,
cogumelos e queijos envelhecidos.

Boa notícia para os pequenos viajantes:
acaba de ser lançado Vovô Já Foi para
Londres (Ed. Callis, 48 págs., R$ 36,90),
quarto livro da série Vovô Conhece o
Mundo, da escritora infantil Fernanda
Braz. Nesse volume, os irmãos Luca e
João embarcam para Londres e recebem
do avô alguns mistérios para serem
desvendados na capital inglesa. O livro
também conta com mapas e um encarte
para as crianças testarem o que conheceram com a leitura.

Ξ sitedovinho.com.br

MAR ADENTRO

Como surgiu a ideia da peça?
Foi nos tempos da faculdade. Uma professora minha me fez uma provocação. Ela me perguntou se, em vez de construir personagens, conseguia me desconstruir. Pensei onde poderia buscar em mim material
para transformar em arte. Acabei indo para a morte do meu irmão. O
que eu falaria para ele hoje?

Como foi a temporada em Portugal?
Foi incrível. Ali, diante da emoção do público português, percebi como
o texto é universal. Já recebemos convites para voltar e nos apresentar
em Lisboa, Porto, Madri e Montevidéu.
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Fotos: Divulgação

Por que a matemática entrou na história?
Ele morreu em 31 de dezembro de 1999. Eu pensei na numerologia disso. Era final de ano, virada para os anos 2000. E essa virada foi muito
impactante para mim e para minha família. Percebi que a matemática
nem sempre segue uma lógica exata.

Uma experiência de observação da vida marinha, sem a
necessidade de mergulho. Essa é a proposta da Hidronave
Sambaquática, uma lancha com uma espécie de lupa no
assoalho, por onde os passageiros podem apreciar toda
a biodiversidade marinha em um passeio por Angra
dos Reis, no Rio. A novidade é operada pela H2Ondas,
empresa de turismo náutico parceira do hotel Samba
Angra dos Reis, e possui capacidade para até 30 pessoas.
“Essa embarcação foi projetada para ações militares
russas e só foram fabricados 30 exemplares no mundo.
No Brasil são apenas três, uma em Ubatuba (SP), outra
em Fernando de Noronha (PE) e esta em Angra dos Reis
(RJ). É realmente um passeio exclusivo e imperdível”,
diz Fred Carvalho, CMO da rede Samba. Os hóspedes
contam com 25% de desconto e as saídas, com roteiro
determinado no início do passeio de acordo com o clima,
são da marina privativa do hotel. Ξ sambahoteis.com
AZUL
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Dan Torrance terá de
encarar o terror para ajudar
Abra (no detalhe)

PATTI SMITH
VEM AÍ

NO UNIVERSO
DOS MUSICAIS
FOTOGRAFIA No dia 13 de
novembro o MIS (Museu da
Imagem e do Som) de São Paulo
inaugura a exposição Musicais
no Cinema. A partir de
fotografias, vídeos, cartazes, documentos de produção, figurinos
e depoimentos, a mostra reúne
filmes musicais de diferentes
partes do mundo, destacando
marcos para o gênero, como
Cantando na Chuva (1952),
Amor, Sublime Amor (1961),
Duas Garotas Românticas (1967) e La La
Land (2017). O projeto
arquitetônico do evento
sugere uma imersão na
atmosfera de cada filme.

MÚSICA Dez horas ininterruptas

de música e bandas que nunca
se apresentaram em São Paulo
fazem da sétima edição do
Popload Festival uma das mais
importantes já realizadas desde
sua criação. O evento, que será
realizado no dia 15 no Memorial
da América Latina, contará com
atrações como Tove Lo, Hot Chip,
The Raconteurs e Patti Smith,
lenda do punk que faz show pela
primeira vez na capital paulista.
Ξ popload.com.br

Ξ mis-sp.org.br

DE VOLTA AO OVERLOOK

ENTREVISTA

22

com Ewan McGregor

COMO FOI ATUAR COM UMA ATRIZ NOVATA?
O interessante de trabalhar com uma pessoa
nova é compartilhar a mesma responsabilidade, independentemente do quanto cada
um já atuou. Quando estamos no set, temos
o mesmo compromisso de fazer um personagem crível, encontrar a cena juntos. Foi o que
fizemos. Kyliegh é uma atriz muito talentosa.

FOI DIFÍCIL CONSTRUIR A VERSÃO ADULTA DO
PERSONAGEM DAN TORRANCE?
Não. A gente só conhecia o Danny como um
molequinho. Quando você vê um menino de
5 anos e depois vê sua versão de 40 e poucos anos, há bem pouco em comum entre
ambos. Então criei o personagem a partir
do livro de Stephen King e do roteiro.

VOCÊ JÁ TINHA ASSISTIDO A O ILUMINADO?
Quando foi lançado, em 1980, eu tinha só
9 anos, mas me lembro que diziam que era
o filme mais assustador de todos os tempos. Tinha uns 18 quando vi. É interessante
assistir novamente agora porque ainda é
muito assustador. Desta vez eu vi com um
olhar mais técnico, focando nas escolhas
de Stanley Kubrick, na trilha, na câmera.

CHEGOU A ENCONTRAR STEPHEN KING?
Infelizmente não o conheci pessoalmente. A
gente tinha a esperança de que ele visitasse o set – e ele foi convidado! Minha única
relação com ele são livros que li. O primeiro
foi Christine, quando eu ainda fazia escola
de atuação, e fiquei bem assustado. Na verdade não leio muitos livros de terror. Não
sou muito chegado em passar medo (risos).

AZUL

LUTE COMO UMA GAROTA
CINEMA Nova adaptação da série policial Charlie's Angels para os cinemas,
As Panteras acompanha o perigoso e movimentado cotidiano de Sabina
Wilson (Kristen Stewart), Jane Kano (Ella Balinska) e Elena Houghlin (Naomi
Scott). Desta vez, elas embarcam numa perigosa missão global, a fim de
impedir que um novo programa de energia se torne uma ameaça para a
humanidade. Ξ ESTREIA DIA 14

A cantora
Patti Smith

SUCESSO
REENCENADO
TEATRO Considerado um dos principais sucessos dos palcos brasileiros, o
musical O Despertar da Primavera,
que estreou em 2009, arrebatou
prêmios e revelou uma série de talentos que dominariam a cena artística
nacional nos anos seguintes. Uma
década depois, o espetáculo volta,
desta vez no Theatro Net Rio, a
partir do dia 1º. Baseada na obra
de 1891 do dramaturgo alemão
Frank Wedekind, a peça aborda um
grupo de adolescentes que vivenciam
situações de descoberta pessoal, despertar sexual e opressão, entre outras
questões. Ξ theatronetrio.com.br

CLÁSSICOS DO ROCK

Fotos: Divulgação

CINEMA Em Doutor Sono, o diretor Mike Flanagan (da série
A Maldição da Residência Hill) operou quase um milagre:
conseguiu filmar a continuação de O Iluminado com referências ao
clássico de Stanley Kubrick e ao mesmo tempo agradar ao autor, Stephen King, que
odeia a versão de Kubrick. Na trama, Dan Torrance (Ewan McGregor) ainda luta
contra os traumas do terror que enfrentou 40 anos atrás no Hotel Overlook. Ao
conhecer a menina Abra Stone (Kyliegh Curran), uma “iluminada” como ele, percebe
que terá de encarar mais horrores para salvá-la de um destino cruel. Ξ ESTREIA DIA 7

Cena de La La Land; no detalhe, o
filme Duas Garotas Românticas

MÚSICA Depois de edições bemsucedidas no Sul e no Nordeste, o Prime
Rock Festival ganha sua primeira edição em
Belo Horizonte. O evento, que será realizado
no dia 23 na Esplanada do Mineirão, vai
reunir alguns dos principais nomes do rock
nacional. Entre as atrações, nomes como
Paralamas do Sucesso, Jota Quest (foto),
Nando Reis e Blitz. Além disso, Dado VillaLobos e Marcelo Bonfá tocam canções da
Legião Urbana, relembrando com o público
hits eternizados pelo grupo brasiliense, como
Pais e Filhos e Faroeste Caboclo.
Ξ sympla.com.br/prime-rock-festival
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DA VINCI
INTERATIVO
EXPOSIÇÃO Novo espaço cultural de São

Paulo, o MIS Experience será aberto ao
público a partir do dia 2 de novembro, com
a exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos
de um Gênio. O espectador viverá uma
experiência imersiva para conhecer a vida e
o legado de Da Vinci. A mostra interativa
apresenta 18 áreas temáticas que contam a
trajetória do renascentista e trazem réplicas
de máquinas projetadas pelo artista italiano.
Ξ saopaulo.sp.gov.br

PRÍNCIPE DO POP
MÚSICA Um dos principais nomes do pop internacional, Shawn Mendes
vem ao Brasil para três apresentações da turnê Shawn Mendes Tour.
O cantor canadense faz show nos dias 29 e 30, no Allianz Parque, em
São Paulo, e no dia 3 de dezembro, no Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.
No palco, ele apresenta sucessos de sua carreira como Stitches, Treat
You Better e Believe. Ξ livepass.com.br/event/shawn-mendes

MÚSICA Depois de comemorar 15 anos em
2018, o festival pernambucano TNT Energy
Drink apresenta: No Ar Coquetel Molotov
ganha mais uma edição neste ano, que
acontece dia 16 de novembro, no Caxangá
Golf Country Club, em Recife. Entre as
atrações nomes como Black Alien, Liniker
e os Caramelows, Lia de Itamaracá (foto),
a rapper Drik Barbosa e o DJ Gui Boratto.
Ξ coquetelmolotov.com.br
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Fotos: José de Holanda e Divulgação

NO EMBALO DO RECIFE

INSTAZUL

W RESIDENCES
SÃO PAULO.
DESCUBRA UM
NOVO ESTILO
DE MORAR.

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

LANÇAMENTO

A PARTIR DE AGORA, VOCÊ JÁ PODE
FAZER PARTE DE UM GRUPO SELETO
COM ACESSOS EXCLUSIVOS.
Uma concepção sofisticada de moradia com lazer
exclusivo, independente, e design de interiores
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.

Lagoinha | Brasil por Alezio Silva

RESIDENCES
DE 53 A 102 m2

Ouro Preto | Brasil por Fernanda Chaves

VENHA CONHECER
OS DECORADOS.
Rua Funchal, 65 - a 300 m
do Shopping JK Iguatemi.*

Fotos: Arquivo Pessoal

wresidencessp.com.br
T: +55 11 2478-3007

Stenil de las Bodegas | Espanha por Renata Gregolini

Búzios | Brasil por Sabrina Muniz

GANHE PONTOS NO TUDOAZUL!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós em alta resolução pelo
e-mail plataformaazul@voeazul.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

26

AZUL

A incorporação imobiliária do empreendimento HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STAY encontra-se registrada sob o R.19 em
17/9/2019, na matrícula nº 108.072 do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. 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. Perspectiva artística da fachada. Todas as
imagens do empreendimento são apenas para fins ilustrativos e estão sujeitas a alteração.

UM DESTINO, DOIS ESTILOS

DESBRAVANDO LISBOA
Selecionamos algumas das melhores opções para você
explorar a rica gastronomia da capital portuguesa ou
para se jogar na noite lisboeta por Junior Ferraro

PARA CURTIR

Fotos: Divulgação

PARA COMER

Inaugurado há poucos meses, o JNcQUOI Ásia
(foto) tem 950 m2 divididos em quatro ambientes. A
culinária é um mix de cozinhas asiáticas, dos niguiris
do sushi bar ao pato assado cantonês servido no salão
principal, debaixo de um imenso dragão dourado.

A porta não tem placa – apenas um sapo vermelho grudado do lado da campainha. Toque e espere o
enigmático Rodrigo abrir a porta do Red Frog, eleito
um dos melhores bares de Portugal. Prove um dos
(lindos!) coquetéis autorais, como o Old Crew, à base
de conhaque, rum e manteiga de coco.

Quer um bom e barato em Lisboa? A dica é o
Stasha. Localizado no Bairro Alto, oferece cozinha
internacional, mas brilha mesmo é nas opções lusitanas, como o polvo à lagareiro ou o bacalhau à Braz.

LISBOA
5 noites no
VIP Inn Berna,
com traslado
Saída em
9/2/2020
(de Viracopos)

O Bairro do Avillez tem menus diferentes em cada
ambiente. Na área da Taberna, prove o sanduíche de
leitão com picles de algas. No Páteo, o forte são os frutos do mar, como lagostas e camarão-tigre na brasa.
Com mesas disputadíssimas, a Cervejaria Ramiro
serve frutos do mar frescos, como carabineiros (camarões vermelhos) e amêijoas à Bulhão Pato. Termine sua refeição com o sanduíche prego do lombo.

O Mercado do Campo de Ourique é um dos mais
frequentados pelos lisboetas. Tem mais de 20 quiosques
de comidas, doces e bebidas, além de algumas apresentações musicais nos fins de semana.
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10x de

378,90
R$ 3.789,00
R$

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Esta dica vai para os cervejeiros de coração: a Musa,
no badalado bairro de Marvila, reúne um bar e a
fábrica de sua cerveja artesanal – com rótulos como
Born in the IPA ou Twist and Stout. Além disso, rola
uma programação musical, com espaço para dançar.
Um antigo bordel do começo do século 20, no Cais
do Sodré, abriga um dos bares mais descolados de
Lisboa. A Pensão Amor tem uma pegada de cabaré,
com uma boa carta de drinques, shows burlescos,
apresentações de jazz, livraria erótica e cartomancia.

Considerada uma das melhores discotecas de Portugal, a LuxFrágil (foto) ocupa um prédio de três
andares, com diversos ambientes, onde se toca música eletrônica – tanto com DJs residentes quanto
com convidados de outros clubes europeus. O programa inclui assistir ao nascer do sol na varanda.

D ESTIN O S

>tudoazul.voeazul.com.br

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.
É só fazer o seu cadastro para começar a aproveitar. Além de

46
FORTALEZA
Foto: Angelo Dal Bó

TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.

As atrações imperdíveis
da capital e do litoral do
Ceará, conhecida por ter
lindas praias como a do
Mundaú (foto), a alguns
quilômetros da cidade

resgatar passagens nacionais e internacionais, você pode garantir
milhares de produtos e participar de promoções exclusivas.

32
BUENOS AIRES

56
GRANDE ANGULAR

64
CHECKLIST

Fomos até a capital argentina
para conferir suas novidades e
suas atrações clássicas

Um ensaio clicado por Tom
Alves na Serra do Cipó, interior
de Minas Gerais

Estradas que impressionam
pela beleza da paisagem por
onde passam

BUENOS AIRES

AS DUAS FACES
DE UMA CIDADE
por Junior Ferraro | fotos Alexandre Avilla

Visitamos Buenos Aires para ver de
perto os clássicos portenhos e conferir
o lado mais alternativo da animada
capital argentina

Paisagem portenha no
bairro de Palermo; na
pág, anterior, o Obelisco
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B

rasileiros e argentinos podem ser rivais
históricos no futebol. No turismo, porém, não poderiam ser mais parceiros.
Só no ano passado, mais de 770 mil
brasileiros foram a Buenos Aires, destino que recebe voos diretos da Azul a
partir de Viracopos (Campinas) e Belo
Horizonte. Somos a maior nacionalidade entre os 2,7 milhões de turistas
internacionais de 2018 – e, só no primeiro trimestre deste ano, houve um
crescimento de 40% de brasileiros.
Somos muitos e somos tradicionalistas. Segundo Denise Fevre, gerente de
imprensa e relações públicas do turismo
de Buenos Aires, os brasileiros se atêm
aos clássicos da cidade, como tomar vinho, ver um show de tango, comer carne... “Na verdade, isso representa apenas
20% de toda a nossa oferta de lazer. Vocês precisam explorar mais o lado B de
Buenos Aires. É uma cidade supervanguardista, com novidades constantes.”
De olho nessa dica, fomos até a capital
argentina para conferir de perto os clássicos que são nossos queridos e desbravar
uma Buenos Aires mais alternativa.

AS CORES E AS HISTÓRIAS

Metrópole com cerca de 3 milhões de
habitantes, a Cidade Autônoma de Buenos Aires – nome oficial da capital federal
argentina – foi fundada em 1536. Quando completou 400 anos, ganhou um monumento com 67 metros de altura que
viria a ser uma de suas atrações turísticas
mais procuradas. Trata-se do Obelisco,
localizado no cruzamento das avenidas
9 de Julio e Corrientes. É um cenário
quase obrigatório para uma selfie, inclusive à noite, quando o monumento
branco ganha uma iluminação colorida.
34
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BUENOS AIRES
EM N Ú M ER O S

100

espaços verdes,
incluindo a Reserva
Ecológica Costanera
Sur, com 350 ha.

160

museus, o que faz de
Buenos Aires a capital
latino-americana com
mais opções culturais

Fachada de um dos
restaurantes no Caminito, em
meio aos convetillos coloridos
Trecho dos Bosques
de Palermo, onde fica
o Rosedal; na pág.
anterior, fachada do
Museu Malba

18

estádios de futebol,
com mais de 10 mil
lugares. Um recorde
mundial

380

livrarias. A cidade
tem uma média de
25 livrarias por 100
mil habitantes

AZUL
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Desde abril, você pode chegar ao
Obelisco caminhando a pé pela Avenida
Corrientes nas pistas da esquerda, que, a
partir das 19h, transformam-se em vias
peatonais. As noites no trecho central
da Corrientes ficaram animadíssimas,
com pedestres caminhando em frente
das fachadas iluminadas de teatros, livrarias e restaurantes. Inclusive das disputadas pizzarias, como a histórica Güerrin,
fundada em 1932 por um imigrante
genovês. Prove um pedaço de pizza de
muçarela, acompanhado de fainá, uma
massa à base de farinha de grão-de-bico,
água e azeite, tomando uma boa cerveja.
A dez minutos a pé dali, ainda no coração da cidade, fica o Palácio Barolo,

um dos edifícios mais icônicos de Buenos Aires. Erguido em
1923 pelo empresário italiano Luis Barolo, o prédio foi projetado pelo arquiteto Mario Palanti, inspirado no livro A Divina
Comédia, de Dante Alighieri. O edifício, até hoje exclusivamente comercial, tem 100 metros de altura, o mesmo número de cantos do livro, e 22 andares, a quantidade de estrofes
dos versos da obra. Vale a pena fazer uma visita guiada no
lindo interior do prédio. O Palácio é dividido em Inferno,
Purgatório e Céu – no topo há um farol com vista 360º da
cidade. A guia vai parando em andares representativos e contando as histórias de cada detalhe arquitetônico. Às quartas e
aos sábados, o programa inclui a leitura de poemas de Jorge
Luis Borges. Tente fazer a visita no fim de tarde para observar
o magnífico entardecer do terraço superior e depois tomar
um drinque, com jazz ao vivo, no Salón 1923, no 16º andar.
A meia hora do Centro fica La Boca, um dos mais antigos
bairros, que guarda duas atrações muito procuradas por brasi

AO AR LIVRE

Um ícone turístico portenho, a região de Puerto Madero
também é um dos locais mais queridos dos argentinos. Pudera:
de um lado, há um passeio com muitas opções de bares, restaurantes, sorveterias e até baladas. No outro, mais residencial,
você chega ao maior espaço verde da capital federal, a Reserva
Ecológica Costanera Sur, com 350 hectares. Buenos Aires,
aliás, é uma metrópole arejada. São cerca de 100 espaços verdes, incluindo o Parque Centenário, o Jardim Japonês e os
Bosques de Palermo – onde fica o famoso Rosedal. Perfeito
para curtir caminhando ou de bike.
Em sentido horário:
Pizzaria Güerrin; a
charmosa livraria Dain
Usina Cultural, em
Palermo; e o hall do
Palácio Barolo

Um dos passeios de Puerto Madero,
com a Ponte da Mulher ao fundo
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leiros: La Bombonera, estádio do
clube de futebol Boca Juniors, e o Caminito, rua repleta de casas coloridas,
restaurantes, lojas de souvenir e tango
ao ar livre. As casas de madeira e ferro
são chamadas de conventillos, moradias
coletivas das famílias de imigrantes espanhóis e italianos do fim do século 18. É
um roteiro mais óbvio, que deve ser feito
só durante o dia. Mas tem suas surpresas,
como a churrascaria El Gran Paraíso:
na parte superior, há quartos com móveis e peças originais, como um pequeno
museu, e um terraço com vista do bairro.

Salão do restaurante Don Julio;
na pág. anterior, a Paul French
Gallery, em Palermo, onde
há floricultura, café e loja de
decoração

A CULTURA E AS EXPERIÊNCIAS

Por falar em museu, Buenos Aires está
bem servida nesse quesito. São cerca de
160 entidades espalhadas na cidade, com
temas que vão desde tango e futebol
até ciências naturais e Evita, a icônica
ex-primeira dama nas décadas de 40 e
50. O mais famoso é o Malba (Museu
de Arte Latino-americana de Buenos
Aires), parada obrigatória para turistas e
um dos maiores orgulhos dos portenhos
– entre as mais de 500 obras de seu acervo, está o quadro Abaporu, da brasileira
Tarsila do Amaral.
Não deixe de conhecer também o
Museu de Arte Moderna de Buenos
Aires, também chamado de El Moderno ou Mamba. A fachada impressiona.
O museu fica no descolado bairro de
San Telmo, em um bonito edifício do
século 19, reformado recentemente,
com estrutura de ferro, grandes janelas e
tijolos aparentes. A coleção conta com 7
mil obras de arte contemporânea, desde
a década de 40 até o século 21. Nas sete
salas de exibição, há quadros de Pablo
Picasso e Salvador Dalí e esculturas de
León Ferrari e do portenho Luis Terán.
Já o Centro Cultural Recoleta fica
em um prédio de 1716, que já foi convento, quartel e asilo. Há exposições,
programas para jovens de 13 a 17 anos,
teatro e extensa agenda cultural, que
aborda desde mangás a hip hop. Aproveite para visitar o Cemitério da Recoleta, conhecido por seus mausoléus imponentes – incluindo o de Eva Perón.
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TRAGA NA
MALA
COMPRAS QUE
NÃO PODEM
FALTAR

VINHO

A bebida é uma
instituição nacional.
Não faltam lojas
especializadas na
cidade. A dica é visitar
algum supermercado
de bairro, onde há
ótimos rótulos com
preços convidativos.

ALFAJOR

OS SABORES E AS NOITADAS

A gastronomia é uma das riquezas
da capital argentina. E a grande protagonista é a parrilla: os grossos nacos
de carne são acomodados por cima de
grelhas móveis, que se inclinam sobre as
brasas de lenha dura. A gordura escorre
por canaletas e o corte fica bem suculento. Deu água na boca? Então corra para
o Don Julio, apontado como uma das
melhores churrascarias de Buenos Aires
– e que acaba de conquistar o 4º lugar
na lista dos 50 melhores restaurantes da
América Latina. Além das carnes de preparo impecável, tem serviço atencioso,
ambiente encantador e uma adega fantástica, com 15 mil garrafas de vinho.
Se procura uma casa de carnes mais
moderna, vá ao Corte Comedor, no
bairro Núñes. Aberto há pouco mais
40
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de um ano, o espaço começou como um açougue gourmet,
depois ganhou um restaurante. O chef uruguaio Santiago
Garat, discípulo de Francis Mallmann, é um dos sócios. Em
um ambiente clean, as carnes são preparadas na churrasqueira
aberta para o salão, pilotada por Jonathan, um parrillero com
pinta de modelo hipster. Entre as especialidades da casa estão o
delicioso bife de fraldinha e a suculenta costela. Não deixe de
provar os croquetes de assado com bechamel, o merguez (linguiça) de cordeiro e o imbatível molho chimichurri da casa.
Quem estiver em San Telmo deve reservar um tempo para
almoçar na Pulpería Quilapán. O inusitado restaurante ocupa
um casarão do século 18, que já foi taberna, refeitório e salão
de baile. O cardápio é bem argentino, com vários itens preparados em um enorme forno de barro. Aposte nas costelas de
vitelo, nas empanadas fritas e no bife à milanesa com ovos estalados e batatas crocantes. O vinho da casa é servido em simpáticos pinguins de cerâmica, que viraram símbolo da Pulpería.
Outro ícone da nova gastronomia de Buenos Aires é o
Mishiguene. Ali o chef Tomás Kálika executa receitas judaicas com toques autorais, como o Gefilte Fish, peixe enrolado

Acima, a Ciudad
Cultural Konex;
na pág. ao lado,
vista do Centro
Cultural Kirchner e
de Puerto Madero
a partir do rooftop
do Trade Skybar

São muitas marcas
e preços. Um
dos melhores é o
Cachafaz, que tem
versões clássicas,
cobertas com
chocolate, e outras
com recheios de
mousse ou doce de
leite e coco ralado.

COURO

Buenos Aires tem
uma excelente oferta
de roupas e acessórios
de couro. Na região
da Calle Murillo, há
lojas com preços mais
atrativos. Compras
em espécie têm
descontos polpudos!
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em lâminas de cenoura e ovas de peixe; o
Borscht, feito com ossobuco de novilho e
beterraba em três cocções; e os Varenikes,
raviólis de batata com manteiga, cebola
confitada e torresmos de pele de frango.
Não faltam também opções alternativas para curtir a noite portenha, além das
tradicionais casas de tango. Um dos bares mais descolados é o Uptown & The
Bronx, um speakeasy subterrâneo que
recria uma estação do subway de Nova
York. Após passar pela catraca e por um
vagão de metrô, você dá de cara com um
salão com pé-direito bem alto, animado
por um DJ. Além de drinques criativos,
serve comida variada, de hambúrguer a
sushi. Recomenda-se fazer reserva.
Vá do subterrâneo para as alturas. O
Trade Skybar é o rooftop mais disputado
da capital argentina. Inaugurado em ju-

nho, fica no topo de um edifício comercial, o Comega, e tem
um projeto deslumbrante, todo em art déco. São três ambientes: um restaurante envidraçado, no 19º andar; um omakasê com menu degustação de crudos, no 20º; e um terraço a
céu aberto, no 22º piso, com uma estupenda vista de 360º, de
Puerto Madero ao Obelisco. Fica a dica: ali nossa equipe provou o melhor negroni de toda a viagem.
E para entender melhor como se divertem os hermanos
mais descolados, você tem de conhecer a Ciudad Cultural
Konex. O centro está instalado desde 2006 em uma antiga
fábrica de azeites, no bairro Abasto, distante do eixo turístico
mais tradicional. Com um grande espaço aberto, tem uma rica
programação diária de shows, teatro, congressos e festas, com
preços muito acessíveis. O evento mais disputado ocorre às segundas-feiras, há 13 anos, infalivelmente. Trata-se do show
do La Bomba del Tiempo, grupo de percussão que atrai mais
de 1.500 espectadores por semana – já foi visto por mais de 3
milhões de pessoas. É uma catarse rítmica, regada a cerveja,
batucada e muita dança. Mais uma prova de que brasileiros e
argentinos têm muito mais em comum do que imaginamos.

Fachada do Centro
Cultural Recoleta; à
esq, a obra Últimos
Recursos, de Luis
Terán, exposta
no Museu de Arte
Moderna

Congonhas e Santos Dumont:
voe com benefícios de verdade
pela melhor companhia aérea
da América Latina.*
*Segundo o site TripAdvisor.
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BUENOS AIRES

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ HOTEL CASA SUR BELLINI
casasurhotel.com/bellini
Ξ 562 NOGARO HOTEL
562nogarohotel.com
ONDE COMER
Ξ PIZZERIA GÜERRIN
pizzeriaguerrin.com
Ξ PARRILLA DON JULIO
parrilladonjulio.com.ar
Ξ CORTE COMEDOR
Instagram: @cortecomedor
Ξ PULPERÍA QUILAPÁN
pulperiaquilapan.com
Ξ MISHIGUENE
mishiguene.com
PASSEIOS
Ξ UPTOWN & THE BRONX
uptownba.com
Empanadas fritas
da Pulpería
Quilapán; ao
lado, parrilla do
Corte Comedor;
abaixo, detalhe do
animado speakeasy
Uptown & The
Bronx

Ξ TRADE SKYBAR
tradeskybar.com
Ξ CIUDAD CULTURAL KONEX
cckonex.org
Ξ MALBA
malba.org.ar
Ξ PALÁCIO BAROLO
palaciobarolo.com.ar
Ξ MAMBA
museomoderno.org
Ξ CENTRO CULTURAL RICOLETA
centroculturalrecoleta.org

COMO IR

A Azul leva você até Buenos Aires, com
voos diretos partindo de Viracopos
(Campinas) e Confins (BH). Consulte as
opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

10x de

173,70
R$ 1.737,00

R$

sem juros

ou

BUENOS AIRES
3 noites no
562 Nogaro,
com city tour
clássico em
Buenos Aires.
Saída em
6/2/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

44

AZUL

FORTALEZA

DE LESTE
A OESTE
por Giovanna Forcioni | fotos Angelo Dal Bó

Terra de sol, vento e forró,
Fortaleza é o ponto de partida
para conhecer o melhor do
litoral cearense

Falésias da Praia do
Morro Branco
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FORTALEZA

E

ntra ano, sai ano e Fortaleza continua
como um dos destinos preferidos dos
brasileiros para passar as férias. Na última temporada, a capital cearense disparou na frente até do Rio de Janeiro, de
Porto Seguro e de Gramado, segundo o
Ministério do Turismo. É fácil entender
o porquê: além de ser uma das maiores
capitais do País, Fortaleza fica numa posição estratégica, bem no meio do litoral cearense. De um lado estão as dunas
que levam até Jericoacoara. De outro,
ficam as falésias e as areias coloridas de
Morro Branco. Praias tranquilas? Tem.
Praias agitadas? Tem também. Cabelos
ao vento? O tempo todo.
Em uma primeira vez no Ceará, é
difícil não cair na tentação chegar ao

aeroporto e já pegar a estrada. Faz sentido que a maioria
desembarque na capital já de olho nas outras praias mais distantes. Porém, passar uns dias em Fortaleza é fundamental
para entrar no clima. Não faltam na cidade opções para conhecer um pouco mais da cultura e das tradições cearenses.
Depois de visitar o centro de arte Dragão do Mar e curtir
o arrasta-pé no Pirata, reserve um tempinho para conferir
a arquitetura arrojada do Theatro José de Alencar, um dos
edifícios mais bonitos da cidade. Toda a estrutura foi construída a partir de peças de ferro fundido trazidas da Escócia.
A pouco mais de um quilômetro dali fica o Mercado Central, endereço certo para conhecer o artesanato regional e
comprar lembrancinhas. Mas, para ter uma experiência autêntica, vá direto ao Mercado dos Peixes. É lá que os locais
se reúnem para ver o sol se pôr entre as velas do Mucuripe.
Os quiosques são abertos cedinho, antes das 7h da manhã,
e funcionam até o fim do dia, quando você pode escolher e
comprar seu próprio peixe, preparado e servido na hora.

Passeio de jangada
em Canoa Quebrada;
abaixo, um dos
toboáguas do
Beach Park; na pág.
anterior, pôr do sol
na Praia do Mucuripe

As praias mais centrais — Iracema,
Mucuripe e Meireles — reúnem boa
parte dos hotéis, como o completíssimo Gran Marquise, tem um calçadão
movimentado e uma vida noturna agitada, mas o mar, apesar de azul, não é
dos melhores para banho. Para dar um
mergulho, o negócio é seguir adiante
e conseguir um lugar em uma das barracas — que mais parecem clubes — da
Praia do Futuro. Tem de tudo: piscina, música ao vivo, show de humor,
lojas… Se disputar espaço na areia não
faz muito seu estilo, aí sim é hora de
cair na estrada e seguir viagem.

LITORAL LESTE

Pegando a BR-116 são menos de
30 km até o primeiro pit stop, em
Aquiraz. Até o século 18, a cidade foi
a capital oficial do Ceará e hoje guarda
um pouco desse passado no charmoso Centro Histórico. Mas esse não é o
motivo pelo qual ela está na lista de favoritos dos turistas. A grande atração,
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na verdade, está na praia de Porto das Dunas: é lá que
fica o Beach Park, um dos maiores parques aquáticos do
País. Já da rodovia dá para avistar ao longe os mais de 40
metros de altura do Insano, escorregador cartão-postal do
parque. A novidade é que quem não arrisca a descida no
brinquedo agora também tem a chance de sentir o gostinho
de como é ir de zero a 100 km/h em cinco segundos. Em
setembro, o parque lançou o Insano Virtual, um simulador
que imita a experiência de descer no toboágua — com direito a água corrente e tudo.
De Aquiraz em diante, os coqueirais à beira da praia começam a dividir espaço com um outro tipo de paisagem. Aos
poucos, surge uma sequência de falésias que vai margeando o
litoral até chegar ao Rio Grande do Norte. Do lado cearense,
entram no top 3 as praias do Morro Branco, das Fontes e
Canoa Quebrada. Há até quem encare um bate e volta e
tente conhecer todas num único dia, mas é quase uma maratona — rodar 180 km na ida, ficar algumas horinhas com o pé

Passeio de bugue na Praia do Morro
Branco; acima, Praia da Lagoinha, em
Paraipaba; na pág. ao lado, lagoa na
Praia do Diogo
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nalmente chega-se à cidade de Trairi. É de lá que saem os
passeios de catamarã nas águas salobras do Rio Mundaú, com
parada para tomar banho e observar os caranguejos no mangue. Na volta pela CE-163, sentido Fortaleza, a experiência
é de dirigir, literalmente, entre as dunas e o mar, até chegar
às piscinas naturais da Praia de Flecheiras. A vila tem bons
restaurantes, como o Maré Alta, especializado em pratos como
a moqueca de arraia. Quando Manoel Freitas começou a tocar
o negócio por lá, a ideia era montar um bar para os pescadores
locais. Com o tempo, a demanda mudou e vieram os planos
de abrir um restaurante para receber os viajantes. Os turistas
continuam chegando. Mas Trairi ainda guarda uma das características mais marcantes do litoral nordestino: o sossego.

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ GRAN MARQUISE
granmarquise.com.br
ONDE COMER
Ξ DALLAS GRILL
dallasgrill.com.br
Ξ COCO BAMBU
cocobambu.com
Ξ PIRATA BAR
pirata.com.br
Ξ LUPUS BIER
lupusbier.com.br
Ξ ANTÔNIO COCO
antoniococo.com.br
Ξ MARÉ ALTA
85 99621 8297
Ξ VELAS DO CUMBUCO
85 3318 7562
PASSEIOS
Ξ VITORINO TURISMO
vitorinotur.com.br
Ξ BEACH PARK
beachpark.com.br

COMO IR

A Azul leva você até Fortaleza com voos
diretos a partir de várias cidades.
Consulte as opções no site ou por
telefone. MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR
na areia e fazer o mesmo trajeto para voltar para Fortaleza. Se tiver tempo, prefira fazer tudo com mais calma. Em
Morro Branco, a graça é conhecer o Monumento Natural das
Falésias e caminhar entre os paredões coloridos até chegar à
praia, onde ficam bugueiros esperando para levar os turistas até
a próxima parte do passeio. De lá, o roteiro segue para a vizinha Praia das Fontes, com suas pequenas grutas, e termina nas
dunas e nas lagoas de água doce da Praia do Uruaú. Cerca de
70 km adiante, Canoa Quebrada é a mais badalada do trio. O
vilarejo entrou no radar dos turistas graças a suas falésias avermelhadas e sua vibe meio hippie. Com o tempo, foi ganhando
fama e se transformou em um dos destinos mais procurados de
todo o estado — mas nada que tire o charme da natureza dali.

LITORAL OESTE

Se as praias a Leste de Fortaleza são para quem gosta de agito, as do lado Oeste definitivamente são para relaxar e desacelerar. A única que foge (um pouco) à regra é a
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Praia do Cumbuco, queridinha dos
praticantes de esportes aquáticos. Seguindo a CE-090, você percebe que está
chegando quando as pipas de kitesurfe
começam a pontilhar o céu. Os ventos
constantes fazem da região um dos melhores lugares do mundo para aprender
a modalidade, especialmente na ponta
da praia, onde o Rio Cauípe encontra
o mar. Mas não é só isso. Um dos jeitos
mais divertidos de conhecer Cumbuco é percorrendo as dunas da região e
se arriscando nas tirolesas e nos toboáguas que aparecem no caminho — tudo
no melhor estilo “com emoção ou sem
emoção” dos bugueiros cearenses.
O trecho mais bonito de estrada aparece 115 km mais à frente, quando fi-

Piscina do hotel
Gran Marquise; à dir.,
lagostas no Mercado
dos Peixes

10x de

162,90
R$ 1.629,00
R$
ou

sem juros

FORTALEZA
7 noites no
Hotel Villa
Smart, com
café da manhã
e traslado.
Saída em
1º/2/2020
(de Guarulhos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Fachada do Theatro José de
Alencar; abaixo, à dir., pargo
assado do restaurante Velas do
Cumbuco; à esq., cajus expostos
no Mercado Central

AZUL
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HOTSPOT
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CALDAS NOVAS
Considerada uma das maiores estâncias
hidrotermais do mundo, Caldas Novas
combina parques aquáticos e atrações para
toda a família a menos de 170 km de Goiânia

1. Hot Park O maior parou da noite, também dá para
que aquático da região está a
aproveitar a quadra de tênis, o
por Giovanna Forcioni | ilustração Estúdio Espaço Ilusório
26 km do centro de Caldas
campo de futebol e o spa que
Novas. O Hot Park fica dentro
ficam dentro do parque.
do Rio Quente, um complexo de parques e
2. Parque das Fontes Esqueça os tobo- Ξ rioquente.com.br/explorar/diversao/
hotéis. Quem se hospeda por lá não preci- águas e as atrações radicais. No Parque das parque-das-fontes
sa pagar nada a mais para entrar e conhe- Fontes a ordem é relaxar. Como o próprio
cer os mais de 50 mil m² de atrações. Entre nome diz, é ali que brotam as nascentes de
3. diRoma Acqua Park Inaugurado na
as mais famosas estão a Praia do Cerrado, águas quentinhas que abastecem o com- década de 90, é a opção para quem quer
uma praia artificial com águas quentes, e plexo. Ao todo, são oito piscinas termais, curtir com crianças pequenas. Além da
o Xpirado, o único brinquedo temático do com temperaturas que chegam até 37,5°C. variedade de lanchonetes e restaurantes,
parque. O visitante acompanha a história Apesar de também ficar dentro da estru- conta com estrutura de brinquedoteca e
de uma vila de pescadores que sofreu uma tura do Rio Quente, o Parque das Fontes piscinas cobertas. Em 2010 passou por uma
série de ataques de piranhas e, em segui- é mais exclusivo que o HotPark: ele só é ampliação e ganhou um rio lento, um barco
da, encara uma descida de 32 metros até aberto para hóspedes e funciona 24 horas pirata e um vulcão, de onde saem três tocair no lago. Também é aberto para não por dia. Além de poder curtir as piscinas, as boáguas. Mas é preciso se programar antes
hóspedes. Ξ rioquente.com.br/hot-park
duchas e os ofurôs a qualquer hora do dia de comprar os ingressos: o parque fecha
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para manutenção às quintas-feiras.
Ξ diroma.com.br/diroma-acqua-park

4. Water Park É o mais central dos parques da cidade, pertinho da maioria dos
flats e hotéis. Apesar de ser menor que os
concorrentes, tem boa variedade de toboáguas e piscinas infantis. Os destaques são
o Lazy River, que dá a volta no parque, e
o Big Bucket, um balde que derrama água
toda vez que atinge sua capacidade máxima. Ξ privediversao.com.br/water-park
5. Náutico Praia Clube
A 9 km do centro de Caldas Novas, fica instalado às margens do Lago Corumbá – onde
os visitantes podem até fazer passeios de

escuna. É uma boa pedida para quem prefere estar em meio à natureza e curtir atrações menos “radicais”, como a piscina de
ondas. A área infantil é temática, inspirada
nas histórias de piratas.

ta em boias, num escorregador em formato
de pista de skate. O AquaRampa, todo colorido, é o campeão de cliques nas redes
sociais. Ξ lagoaparquesehoteis.com.br

Ξ privediversao.com.br/nautico

6. Lagoa Termas Parque
Foi onde os bandeirantes, no século 18,
descobriram a Lagoa do Pirapitinga, primeira fonte de água quente da região. O
terreno virou um complexo com hotel, parque aquático e praia artificial. Hoje o Lagoa
Termas Parque mescla bem a quantidade
de atrações para crianças e adultos. Para
quem gosta de adrenalina, o Hot Half é
uma das melhores opções: a descida é fei-

10x de

111,10
R$ 1.111,00

R$

sem juros

ou

CALDAS NOVAS
3 noites no
Enjoy Alta Vista,
com café da
manhã, traslado e
ingressos limitados
para o Privé Diversão
Saída em
13/2/2020
(de Confins)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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GRANDE ANGULAR

NATUREZA
COMO LAR
Há quase cinco anos, o
fotógrafo Tom Alves trocou
Belo Horizonte pela Serra do Cipó.
Foi atrás das belezas cênicas e
hídricas da região, além da
vida pacata no sertão de Minas
Gerais. Neste ensaio, ele registrou o
cenário que se tornou sua casa

Campo de sempre-vivas, as
flores-símbolo da Serra. Na
década de 50, o paisagista Burle
Marx classificou a Serra do
Cipó como o Jardim do Brasil,
tamanha a sua riqueza florística

GRANDE ANGULAR

Em noites de lua nova, basta se
distanciar alguns quilômetros das
luzes do vilarejo e o espetáculo
celeste é garantido. Entre os meses
de abril e setembro, a Via Láctea é
facilmente avistada a olho nu

Amanhecer visto do alto da Serra,
por volta dos 1.500 metros de altitude.
Inúmeras opções de trilhas curtas
ou médias, e até mesmo algumas
travessias de até cinco dias, são
oferecidas na região

Os monjolos são
frondosas árvores
encontradas nas
matas ciliares. No
inverno, suas folhas
caem e voltam na
próxima estação
chuvosa

GRANDE ANGULAR

Chega-se à Cachoeira do
Tombador (foto) com uma
caminhada de 11 km. Ao longo da
trilha, outras cascatas também
podem ser visitadas, como a
das Andorinhas e a do Gavião.
São dezenas de quedas-d’água
abertas para visitação no Parque
Nacional da Serra do Cipó

A região está inserida na
única cordilheira do Brasil,
a Serra do Espinhaço.
Nas partes mais altas, a
vegetação dominante é o
Campo Rupestre, com seus
peculiares afloramentos
rochosos e sua flora de
altíssima importância para a
biodiversidade do Cerrado

NATAL
8 dias/7 noites

Transforme
seu sonho
em viagem.

Saída: 15/02/2020

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

4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
Ingressos ilimitados aos parques Clube
Privé, Náutico Praia Clube e Water Park

(Viracopos)

à vista

R$

R$

181,90

1.819,00

Saída: 01/02/2020

Grand Palladium Imbassaí
Resort & Spa
8 dias/7 noites all inclusive |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
Passeio à Praia do Forte
Origem: Goiânia

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

187,00

1.870,00

Saída: 15/01/2020

90,70

907,00

FORTALEZA
7 dias/6 noites

Saída: 28/12/2019

383,80

LISBOA

6 dias/5 noites

3.838,00

Saída: 28/01/2020

Hotel Estação 101 – Itajaí

Gran Marquise

VIP Inn Berna

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

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

6 dias/5 noites |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Origem: Viracopos

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

133,40

1.334,00

JOÃO PESSOA

Saída: 29/01/2020

8 dias/7 noites

Origem: Viracopos

Origem: Guarulhos

5 dias/4 noites |
City tour por Buenos Aires

IMBASSAÍ

10x sem juros de

5 dias/4 noites

Alma del Plata

Saída: 13/02/2020

Privé Boulevard Suíte Hotel

Origem: Confins

BUENOS
AIRES

10x sem juros de

4 dias/3 noites

D Beach Resort

BETO CARRERO WORLD

5 dias/4 noites

CALDAS NOVAS

8 dias/7 noites

Saída: 08/02/2020

510,00

5.100,00

PORTO DE GALINHAS
8 dias/7 noites

Saída: 22/02/2020

Hotel Nord Class Tambaú

Pousada Aguamarinha

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

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

Origem: Confins

428,40

4.284,00

ORLANDO &
ST. PETE CLEARWATER

7 noites (Orlando)
2 noites (Clearwater) Saída: 25/02/2020
Coco Key Water Resort (Orlando)
Magnuson Hotel Clearwater Central
(Clearwater)

7 noites (Orlando)/2 noites (Clearwater)

Origem: Uberlândia

Origem: Recife

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

193,00

1.930,00

268,00

2.680,00

467,30

4.673,00

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, Buenos Aires e Lisboa, e quádruplo em caso de voos
internacionais para Orlando, para voos da Azul partindo de Belo Horizonte/CNF, Campinas/VCP, Guarulhos/GRU, Goiânia/GYN, Uberlândia/UDI e Recife/REC, com eventual
conexão. Condições válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 28/12/2019 e completadas até 29/02/2020, e viagens internacionais de ida e volta iniciadas
em 28/01/2020 e completadas até 05/03/2020. 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$ 4,27 (dólar) e R$ 4,70 (euro) do dia 25/09/2019. Os preços em dólar (US$) e euro (EUR) serão convertidos em real
(R$) pelo câmbio do dia da compra. Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard e American Express considerando exclusivamente
o valor da tarifa anunciada, não incluídos taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio.

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
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. *Para Beto Carrero World e Caldas Novas, 1 criança de até 5 anos free. As imagens são
meramente ilustrativas.

CHECKLIST

PÉ NA
ESTRADA
por Giovanna Forcioni

ROTA 66
ESTADOS UNIDOS
Quando a rota foi inaugurada, nos anos
1920, o traçado original tinha 3.940 km de
extensão. A estrada começava em Chicago
e ia até Los Angeles, atravessando oito
estados norte-americanos. Por cruzar o
país no sentido Leste-Oeste, ganhou o
apelido de “rua principal da América”. Com
o tempo apareceram outras autoestradas
interestaduais, alguns trechos da 66 foram
desativados e ela, literalmente, saiu dos
mapas. Mas ainda hoje dá para conhecer
alguns pontos que permaneceram como
eram há quase um século. Na divisa entre
os estados do Texas e do Novo México, por
exemplo, fica a cidade fantasma de Glenrio.
Ela existiu até os anos 1970, mas, com o fim
do movimento da estrada, os habitantes
foram embora. Só sobraram 17 edifícios
abandonados, que os viajantes podem avistar
ainda hoje ao passarem por lá.

Para muitos viajantes,
a graça de pegar a estrada está
em curtir as paisagens
e as histórias que aparecem no
caminho. Selecionamos algumas
rodovias no mundo com trajetos
tão ou mais impressionantes
que o destino final

SERRA DO RIO DO RASTRO
Saindo do litoral, existem algumas formas de
se chegar à Serra Catarinense. A mais famosa
delas é seguir de carro até a cidade de Lauro
Muller e subir a SC-390. É fácil entender o
porquê da fama: para chegar até o destino
final, o motorista precisa encarar mais de 200
curvas – algumas delas bastante sinuosas.
No trecho mais “emocionante”, elas vão
contornando a montanha e formando um
verdadeiro zigue-zague. São 30 km de pista de
mão dupla sem direito a acostamento. Quem
quiser fazer uma paradinha para as fotos
precisa disputar lugar em um dos recuos que
aparecem do lado direito. Mas, para ver a
estrada do alto e ter noção da sua dimensão
e de seu desenho, o segredo é seguir viagem
até Bom Jardim da Serra. Lá existe um mirante
de onde dá para enxergar a pista se perdendo
em meio às montanhas.
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Fotos: Anna Carolina Negri e Getty Images

BRASIL

AZUL

65

CHECKLIST

RUTA 40
ARGENTINA
Quem atravessa a Ruta Nacional 40 de ponta a
ponta consegue conhecer quase todo o território
argentino. Considerada a maior estrada do país, ela
vai da Patagônia até a fronteira com a Bolívia. No
começo, em Cabo Vírgenes, a atração são os pinguins
caminhando na praia. Seguindo mais 375 km adiante,
chega-se aos pés Cordilheira dos Andes, a grande
estrela da rota. É ela que acompanha os motoristas
até o fim dos 4.700 km que faltam. No caminho, na
província de Salta, fica o Abra del Acay, ponto onde os
viajantes têm a experiência de dirigir
a quase 5 mil metros de altitude.

TIANMEN MOUNTAIN ROAD
CHINA
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GREAT OCEAN ROAD
AUSTRÁLIA
Fotos: Getty Images

O Parque Nacional Tianmen Mountain
está na lista de destinos turísticos
mais famosos da China. É lá que fica a
Tianmen Cave, um arco natural formado
a mais de 1.500 metros de altura. O jeito
mais fácil de chegar lá é pegando a 99
Bends, uma via com 99 curvas construída
entre as montanhas. Do começo da
estrada até a base da escadaria que leva
ao arco, são 11 km. Ônibus costumam
fazer o sobe e desce dos turistas, sem
paradas no caminho. Ao todo, são cerca
de vinte minutos para atravessar todo o
trajeto. Para quem não tem coragem de
encarar a estrada, a opção é chegar até
o topo da montanha usando o teleférico
do parque, que tem mais de sete
quilômetros de extensão.

Quando os soldados australianos voltaram da Primeira Guerra Mundial, decidiram fazer uma homenagem aos colegas que
morreram no confronto. A ideia foi construir uma rodovia no litoral do estado de Victoria, ligando as cidades de Torquay e
Allansford. As obras começam em 1919 e só terminaram 13 anos depois. Hoje a rodovia é uma das principais rotas turísticas
da Austrália, com praias desertas e formações rochosas em todo o percurso. A mais famosa delas é chamada Doze Apóstolos,
um conjunto de pedras calcárias que surge de dentro da água e alcança mais de 40 metros de altura. Mas é preciso atenção
ao dirigir por lá, já que, assim como no Reino Unido, as vias australianas são de mão inglesa.
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ATLANTIC ROAD
NORUEGA
No início do século 20, os noruegueses se depararam com o desafio de criar uma forma de conectar a
ilha de Averøy ao continente. O objetivo inicial era construir uma linha ferroviária sobre o oceano, mas
a ideia logo foi abandonada. O planejamento foi retomado nos anos 1970, quando começaram a pensar
em construir uma estrada que também interligasse as ilhotas no meio do caminho. Mais de 120 milhões
de coroas norueguesas foram gastas para construir os pouco mais de 8 km de via, mas o reconhecimento
pelo trabalho veio: em 2005, depois de 16 anos de sua inauguração, a Atlantic Road foi considerada pela
indústria local como “a construção norueguesa do século”.
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ICEFIELDS PARKWAY
CANADÁ
Duas das paisagens mais famosas do Canadá
são ligadas pela rodovia. Quem viaja aos
parques nacionais de Banff e Jasper, no
estado de Alberta, costuma aproveitar a
ida para conhecer também os 232 km da
Icefields Parkway. O grande atrativo da rota é
contemplar cada um dos lagos, cachoeiras e
geleiras que aparecem no caminho. Para não
perder nenhum detalhe da paisagem, a dica
é baixar um guia interativo (gypsyguide.com)
que funciona a partir do sinal de GPS. Conforme
você vai se deslocando, ele conta a história
dos lugares em que está passando e indica as
paradas obrigatórias no caminho.

SEVEN MILE BRIDGE
ESTADOS UNIDOS
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Congonhas e Santos Dumont:
voe com benefícios de verdade
pela melhor companhia aérea
da América Latina.*
Fotos: Getty Images

Existem duas pontes que conectam
o continente às ilhas de Florida
Keys. A mais antiga delas, erguida
em 1912, já não está mais aberta
para carros. Enquanto isso, a mais
nova assumiu o posto de principal
rota entre a cidade de Marathon e
a pequena ilha de Little Duck Key.
Como foi construída muito próxima
do nível da água, a sensação é
de estar dirigindo sobre o mar.
Há 38 anos ela recebe a Seven
Mile Bridge Run, uma corrida de
rua que atravessa todos os seus
10,9 km de extensão. O evento
acontece em comemoração ao
aniversário de inauguração da via,
sempre no mês de abril.

*Segundo o site TripAdvisor.

voeazul.com.br

ESTI LO
D E V ID A

complexo. Mas quando duas cabeças se somam, o resultado vai muito além do 1+1.
A gente quer te ouvir. E entender como podemos te ajudar, seja no que for. Ou quando for.
Porque uma história não se escreve só no presente. É ontem. É hoje. E, acima de tudo,
é como vamos construir juntos o amanhã.

Foto: Bárbara Lopes / Divulgação

Vamos conversar. Vamos encontrar soluções para os nossos desafios. O país está mais

82
GASTRONOMIA
O novo cardápio do Puro,
um dos restaurantes
preferidos dos cariocas.
Entre os destaques,
entradas como a linguiça
da casa servida com picles
de legumes e mostrada
(em destaque na foto)

newholland.com.br
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88
BEM-ESTAR

98
VITRINE

O luxo e o conforto do hotel
Grand Palladium Imbassaí, no
litoral baiano

Testamos e elegemos as
melhores academias de hotéis
no Rio de Janeiro

Uma seleção de
utensílios para quem ama
fazer e beber café

HOTELARIA

LAZER À
BAIANA

NAS
REDONDEZAS
ATRAÇÕES PARA CURTIR NA
VIZINHA PRAIA DO FORTE

Com dez anos de história, o
Grand Palladium Imbassaí, a
100 km de Salvador, firma-se
como um dos resorts de luxo
mais disputados do País

RELAX À BEIRA-MAR
Apesar do nome, a praia é conhecida por
suas águas calmas, mornas e cristalinas.
Vale a pena caminhar até lá apreciando o
cenário paradisíaco. À tarde, a dica é passear
nas ruas da cidade, que concentram grifes de
luxo, bares e restaurantes.

por Anna Paula Ali

PROJETO TAMAR
Uma das 26 bases do projeto espalhadas
no País, a unidade da Praia do Forte conta
com um museu marinho. Outra atividade
bastante popular é a soltura de filhotes
de tartaruga na época de reprodução, entre
setembro e março.

N
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CASTELO GARCIA D’ÁVILA
Primeira grande edificação portuguesa no
Brasil, começou a ser construído em 1551 e
serviu como base de defesa da região por
mais de três séculos. Foi abandonado em
1835, tornando-se uma grande ruína.
Cadeiras e barracas exclusivas
do hotel na Praia de Imbassaí;
abaixo, um dos quartos

Fotos: Divulgação

Lobby do Grand
Palladium; acima
piscina e parque
aquático com a
Praia de Imbassaí
ao fundo

os anos 2000, o Palladium Hotel
Group, gigante espanhol de resorts all inclusive, decidiu incluir o
Brasil em sua rota de expansão mundial.
O objetivo era se instalar em um lugar
que atraísse tanto visitantes em busca
de sombra e água fresca quando turistas
que estivessem atrás de agito.
O lugar escolhido foi a Praia de Imbassaí, no município de Mata de São João,
a 100 km de Salvador. Depois de alguns
anos de obras, nascia, em 2010, o Grand
Palladium Imbassaí Resort & Spa, primeiro resort all inclusive de luxo da rede
no Brasil. Hoje, quase dez anos depois de
sua abertura, o hotel firmou-se como um
dos mais famosos e disputados do País.
Construído em uma área de 57 mil
m², o empreendimento fica entre dois
lugares badalados: a Praia do Forte e a
Costa do Sauípe, a poucos metros dos
bares, restaurantes e baladas desses dois
destinos. Basta caminhar em um trecho
curto de areia, escolher o melhor ponto
para se acomodar e saborear um drinque
observando o vaivém de gente descolada.
Prefere descanso à beira-mar? Já na
entrada do lobby é possível contemplar
o céu azul e os coqueiros da Praia de Imbassaí, cenário paradisíaco que convida
a momentos de ócio e relaxamento. A
praia fica no encontro entre o Rio Imbassaí e o mar. Então, é possível alternar
banhos de águas doce e salgada.
Ao todo, são 654 acomodações, distribuídas em 11 vilas. Os espaçosos apar-

tamentos são equipados com camas king size e queen para os
solteiros, além de contar com varanda privativa e banheira.
A oferta gastronômica é bastante diversificada, com dez
bares e seis restaurantes. Destaque para as três casas em estilo
show cooking, em que chefs preparam suas receitas na frente dos
clientes. O Sumptuori serve uma moderna e criativa culinária
japonesa, enquanto o Portofino dedica-se à gastronomia do
Mediterrâneo, com ótimas opções de peixes. Já o Bahia & Brasa
Rodízio oferece carnes e especialidades da cozinha gaúcha.
Entre as opções de lazer, há atividades e atrações para todas
as idades. O parque aquático com brinquedos e toboáguas,
por exemplo, mantém as crianças entretidas o dia inteiro. Já os
adultos podem tirar uma pequena folga do agito e da energia
dos pequenos em uma piscina exclusiva ou no Zentropia Spa
& Wellness. O espaço oferece tratamentos de beleza e massagens relaxantes, além de terapias como banho turco. Mimos e
facilidades que mostram por que o Grand Palladium Imbassaí
continua mais adorado e disputado do que nunca.
Ξ GRAND PALLADIUM IMBASSAÍ palladiumhotelgroup.com
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MIAMI // ESTADOS UNIDOS

Parece pegadinha, mas é real: dá para se hospedar a duas quadras de Miami Beach,
em um hotel projetado por dois famosos designers de interiores norte-americanos,
pagando menos de US$ 20 por noite. Desde que abriu as portas em 2012, o Freehand
Miami trouxe um novo conceito de hospedagem para a cidade. Repaginou o prédio
onde ficava o antigo Indian Creek Hotel e trouxe um toque de modernidade tanto para a
estrutura quanto para o modo de receber os viajantes. Agora, o novo espaço conta tanto
com quartos compartilhados com até oito camas quanto com acomodações quádruplas
com cozinha e escritório exclusivos. Todos os hóspedes, independentemente do tipo de
serviço escolhido, podem provar o café da manhã servido gratuitamente todos os dias.
O burburinho se concentra no Broken Shaker, bar que serve coquetéis à beira da piscina
do hotel. A rede também tem unidades em Nova York, Los Angeles e Chicago.
Ξ freehandhotels.com

S ELIN A

SÃO PAULO // BRASIL

A primeira unidade abriu em 2014, no Panamá. De lá para cá, a marca soube surfar
na onda das redes sociais e, mirando os nômades digitais, conseguiu desembarcar
em mais de 15 países espalhados nas Américas e na Europa. O primeiro endereço
brasileiro foi inaugurado neste ano, no Rio de Janeiro. Pertinho da Escadaria Selarón,
entre Santa Teresa e Lapa, o Selina Lapa conta com mais de 400 camas, além de
espaço de coworking e rooftop, onde acontecem festas e eventos semanalmente.
Depois, foi a vez de São Paulo entrar para a lista. O Selina Madalena traz o espírito
do bairro para dentro das acomodações, com grafites e obras de artistas locais,
como Hanna Lucatelli. São várias as opções, que vão de quartos comunitários com 15
camas a um loft com decoração especial. Os hóspedes têm ainda cinema, biblioteca
e cozinha comunitária à disposição. Nos próximos meses, a rede também deve
inaugurar unidades em Florianópolis e Paraty. Ξ selina.com

ISSO NÃO É
UM HOSTEL...

...nem albergue, tampouco hotel butique.
Com quartos compartilhados, bares
descolados e decoração autoral, os
poshtels lançam mais uma tendência
na hotelaria: receber bem e oferecer
experiências, sem pesar no bolso
por Giovanna Forcioni
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THE INDEPENDENTE
LISBOA // PORTUGAL

Construído no século 20 para ser a
residência oficial do embaixador da Suíça
em Lisboa, o prédio onde fica o hostel
passou por uma completa transformação
ao longo dos anos. Ficaram o pé-direito
alto e os detalhes de mármore, mas a
decoração ganhou um estilo mais easy
going, com móveis coloridos e de cortiça.
São 11 dormitórios capazes de receber
até 90 hóspedes por vez, graças às
treliches desenhadas especialmente para
o projeto do The Independente. Apesar
da arquitetura requintada, o esquema
de funcionamento é bem parecido
com o dos albergues tradicionais: não
há serviço de quarto, nem frigobar e
muito menos piscina, spa ou academia.
Quem quiser se divertir por lá pode
escolher entre provar o menu dos dois
restaurantes da casa, assistir a uma
sessão de cinema no lounge ou contratar
um tour com guias locais, que levam para
passeios temáticos na região.

J O & J O E THE HOUSE OF SANDMAN

PARIS // FRANÇA

Em 2016, a rede francesa Accor tirou do papel um plano de criar uma
marca jovem e que atendesse às demandas da geração millenium.
Depois de uma pesquisa de mercado, nasceu o primeiro endereço
Jo&Joe na França. A apenas 20 minutos do Arco do Triunfo, a unidade
parisiense segue a fórmula da maioria dos poshtels: quartos
compartilhados, decoração autoral, programação cultural e tarifas
mais baixas. As paredes são cobertas com desenhos coloridos de
artistas locais e internacionais. O clima alto-astral continua na área
externa, em um jardim de 400 m2 onde acontecem shows, sessões
de karaokê e até aulas de ioga. A rede também tem uma unidade em
Hossegor, a 755 km de Paris. Ξ joandjoe.com

VILA NOVA DE GAIA // PORTUGAL

Ξ theindependente.pt/hs/

O primeiro branded hostel do mundo leva o jeitinho português no
DNA. Depois de mais de dois séculos de história, a Sandeman –
famosa marca de vinhos do Porto – resolveu apostar suas fichas
no mundo da hotelaria e emprestar seu nome para um novo
empreendimento em Vila Nova de Gaia. O antigo prédio da vinícola
deu lugar a um complexo com restaurante, dormitórios e suítes
privativas. Logo no check-in os hóspedes são recebidos com um
drinque de boas-vindas. À noite a programação inclui jogos, shows
e apresentações de DJs. Mas a marca da casa são mesmo os quartos
compartilhados, onde todas as camas têm um design que lembra os
barris de vinhos produzidos na região. Ξ thehouseofsandeman.pt

GENERATOR

Fotos: Divulgação

MIAMI // ESTADOS UNIDOS
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Quando a família Duffy abriu seu primeiro hostel em Londres nos anos 1990 mal
podia imaginar que, quase duas décadas depois, o negócio se expandiria para mais
de dez cidades no mundo. O segredo para chegar lá foi investir em uma hospedagem
pensada para o público jovem, com design moderninho, programação cultural
animada e preços mais amigáveis. Apostar sempre em endereços bem localizados,
perto dos principais pontos turísticos, também ajudou. Em Roma, por exemplo, a
unidade fica a 20 minutos de caminhada do Coliseu; em Barcelona, o Generator está
a pouco mais de 1 km da Casa Batllò. Para quem gosta do agito típico de hostel, mas
prefere uma experiência com um pouco mais de privacidade, também há a opção de
se hospedar em acomodações individuais. Na unidade de Paris, o quarto premium
tem mimos que não devem em nada para os hotéis tradicionais. Os hóspedes têm à
disposição amenities, vouchers para bebidas e até varanda.
Ξ staygenerator.com
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CONCIERGE

CHEIA DE
CHARME
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Ξ pousadadoengenho.com.br

NOVA YORK Desde que o Moxy East Village desembarcou
em Manhattan, em setembro, a região ganhou de uma
só vez três novas opções para comer e beber: um bar
no saguão, um lounge subterrâneo e o mediterrâneo
Cathédrale, comandado pelo chef Ralph Scamardella.
Nos próximos meses, também deve inaugurar
outro bar no rooftop. Com foco no
público jovem, o hotel apostou nas
áreas sociais e no décor inspirado
no estilo descolado do bairro. Os
286 quartos são modestos, mas
todos com vista do skyline da
cidade e acesso ilimitado ao
serviço de streaming da Netflix.
Ξ marriott.com/hotels/travel/
nycot-moxy-nyc-east-village

PARA TODOS OS GOSTOS
RIO DE JANEIRO Os turistas que visitam o Rio de
Janeiro ganharam mais uma opção de hospedagem na
Praia de Copacabana. Desde o ano passado, o Windsor
Califórnia aparece como uma opção para quem procura
conforto e praticidade na região da Avenida Atlântica.
Além da localização privilegiada, pertinho de alguns dos
principais pontos turísticos da cidade, o hotel conta com
uma estrutura com academia, restaurante e piscina na
cobertura. O atendimento também é personalizado: o
check-in é feito em mesas individuais, onde os hóspedes
ganham um drinque de boas-vindas.
Ξ windsorhoteis.com

ESCRITÓRIO MÓVEL

Fotos: Divulgação

Casa na árvore; acima,
uma das cabanas

SÃO FRANCISCO DE PAULA Quem chega à pequena cidade, a 120 km de
Porto Alegre, mal imagina a variedade de atividades que pode encontrar
por lá. Em São Chico, como é carinhosamente chamada pelos moradores, as grandes atrações são as trilhas
e as cachoeiras espalhadas na região.
Para descansar entre uma programação e outra, a Pousada do Engenho
aparece como uma boa opção. Inaugurada na década passada, faz parte
do Roteiros de Charme. Não à toa,
é uma das mais procuradas por casais
que querem curtir a natureza da Serra Gaúcha.
Seguindo a proposta de apostar na
privacidade e na exclusividade, a pousada conta com apenas 15 cabanas instaladas em meio à mata nativa. Todas
são bem equipadas com cama queen
size, banheira de hidromassagem e
lareira. Na maior delas, os hóspedes
podem aproveitar a sauna e o jardim
privativo, e controlar tudo com apenas
um clique. As cortinas, a climatização
e o teto solar são automatizados e podem ser controlados a partir de dois
iPads que ficam à disposição.
O empreendimento também conta com 120 m² de área de lazer, com
piscina, sala de jogos, sauna a vapor,
sala de massagem e ofurô. A pousada
ainda disponibiliza uma casa na árvore, onde casais podem jantar e ter
um momento especial a dois.
A gastronomia é outro ponto forte.
O restaurante é conduzido pelos próprios donos, que vão para a cozinha e
preparam desde receitas mineiras até
clássicos da culinária indiana. Nem é
preciso se preocupar em sair do quarto para conhecer o menu: se o hóspede preferir, os pratos podem ser servidos no próprio chalé. Motivos não
faltam para tornar a estada especial.

NOVIDADE NA BIG APPLE

Conheça três coworkings instalados em hotéis

THE REVOLUTION HOTEL

SCHANI

TRYP

BOSTON // ESTADOS UNIDOS

VIENA // ÁUSTRIA

DUBAI // EMIRADOS ÁRABES

Quem utiliza o coworking também pode
usar a sala de TV e a academia sem desembolsar nada mais por isso. Os planos saem
a partir de US$ 20 por dia. Hóspedes não
pagam. Ξ therevolutionhotel.com

O hotel disponibiliza wi-fi, lockers,
impressoras e um bar que funciona 24/7
para atender os coworkers. Para ter
uma mesa de trabalho fixa é preciso
pagar uma taxa extra. Ξ hotelschani.com

Oferece salas de reuniões, espaços para
eventos e estações de trabalho individuais.
Os membros têm direito a estacionamento
gratuito, descontos em restaurantes e à
piscina do hotel. Ξ trypwyndhamdubai.com
AZUL
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FINO,
ELEGANTE
E SINCERO

CHEF
EMPREENDEDOR
CONHEÇA OUTROS DOIS RESTAURANTES
DE PEDRO SIQUEIRA NO RIO
MASSA
A trattoria de decoração moderna, que fica
no coração da Rua Dias Ferreira, no Leblon,
mostra o poder inventivo do chef. O menu
conta com itens como o fettuccine com creme
de queijo, cogumelos frescos, presunto e
ervilha, e o gôndole recheado de pera e maçã,
com molho cremoso de gorgonzola.

Quatro anos depois de sua
inauguração, o Puro, no
Rio, passou por uma grande
reformulação sem deixar
de lado sua proposta: servir
uma comida afetiva e bem
executada por Bruno Segadilha

Varanda do restaurante,
de frente para o Jardim
Botânico; acima, pão de
queijo recheado com pernil
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Fotos: Bárbara Lopes e Tomas Rangel

Q

uando abriu as portas do Puro,
em 2015, Pedro Siqueira, 41, tinha como objetivo servir uma
comida afetiva, que lembrasse o
tempero da avó, uma gaúcha de 95 anos,
que despertou nele a paixão pela gastronomia. Tudo isso sem deixar de lado
as técnicas avançadas que aprendeu ao
longo da carreira e com passagens por
lugares como o Taillevent, em Paris, e o
Fasano Al Mare, no Rio. “O nosso nome
já diz tudo. Aqui, oferecemos uma culinária genuína, sincera”, diz. A aposta deu
certo e, em pouco tempo, o restaurante
ganhou um lugar de destaque entre os
mais prestigiados do Rio de Janeiro. Mas
Pedro não queria descansar em cima
de seu sucesso. No final do ano passado decidiu que era hora de repaginar o
negócio. Reformou a casa, localizada na
arborizada Rua Visconde de Caraí, no
Jardim Botânico, e atualizou o cardápio.
Logo na entrada é possível perceber
o resultado dessa mudança. A decoração está mais clean, com ambientes espaçosos. “Quebramos uma parede no
primeiro andar para ganhar claridade,
aumentamos os espelhos, mexemos na
iluminação e na pintura”, diz o paulistano que, há mais de uma década, trocou a agitação de São Paulo pela atmosfera low profile carioca.

Entre as novidades do menu,
destaque para as releituras de
algumas de suas criações. É o
caso do pão de queijo recheado com pernil, uma das entradas mais populares do Puro,
que ganhou uma deliciosa
mostarda de abacaxi. O antigo ravióli de pupunha transformou-se em uma lasanha de
pupunha com creme de cogumelos, servida com saladinha de ervas e molho cítrico.
Seu famoso nhoque, agora, é
feito com sêmola, o que dá a ele uma textura diferente,
mais firme do que o comum. “São os mesmos sabores e ingredientes, mas com cara nova”. Vale a pena experimentar
também novidades como o ótimo arroz pegado de rabada,
kimchi, ovo estalado e agrião, ou o atum selado com guacamole e saladinha de milho.
Clássico da casa, o polvo grelhado com batata calabresa ao
murro e barriga de porco continua firme e forte, assim como
os bolinhos de arroz carreteiro, acompanhados de maionese de
pimenta biquinho. Entre as sobremesas, a boa e velha mousse
de chocolate se mantém invicta, ao lado de novidades como o
naco de tapioca com caramelo salgado e o bolo gelado de coco,
servido com creme de baunilha e crocante de cuca. Sim, as
influências da avó gaúcha estão mais presentes do que nunca,
mostrando que a proposta de Pedro continua de pé: servir uma
comida fina, elegante e sincera.
Ξ PURO purorestaurante.com.br

Polvo grelhado
com batata
calabresa ao
murro e barriga de
porco; no detalhe,
o chef Pedro
Siqueira

ELLA PIZZARIA
Localizada ao lado do Puro, serve pizzas com
massa de fermentação natural. Destaque
para a Embutido, que leva pesto de pancs,
linguiça artesanal, muçarela, tomate e picles
de funcho, e a de lombo canadense, queijo
scamorza defumado, crocante de Parma e
geleia de pimenta.

Nhoque de sêmola
servido com camarões
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MENU

SUTILEZA COM
MUITO SABOR

Zaru Udon do Kurâ,
com caldo frio, nori e
cebolinha

JAPONESES 3.0

84

AZUL

também é o destaque do Murakami, que serve um
menu degustação diferente a cada dia. Em um balcão para apenas 12 pessoas, o premiado chef Tsuyoshi
Murakami prepara receitas como pargo marinado no
missô, rabanete e minialcaparras ou as vieiras e ostras
cruas, que podem surgir em trios, sendo cada unidade temperada de uma forma. Já no Kinoshita, o chef
Tadashi Shiraishi aposta em pratos quentes como o
steak de gado wagyu, que vai à mesa como um bife
fatiado com minicebola confit caramelada e mostarda
oriental. Tudo isso com um serviço despojado, bem
diferente do atendimento formal dos restaurantes
mais tradicionais.

RECEITAS DE FAMÍLIA

Ξ KURÂ IZAKAYA
11 3045 2154 / kuraizakaya.com.br
Ξ WAFU NUMBER 1
11 2776 0241
Ξ MURAKAMI
11 3064 8868
Ξ KINOSHITA
11 3849 6940 / restaurantekinoshita.com.br

O DRINQUE PERFEITO
BOULEVARDIER FUMÉ
por Cristiano Lanna

Mixologista do Maria e o Boi (RJ)

INGREDIENTES:
Ξ 150 ml de bourbon
Ξ 125 ml de vermute tinto
Ξ 100 ml de Campari
Ξ 25 ml de água mineral
Ξ 4 dashes de Angostura Bitters
Ξ 4 dashes de Peychaud’s Bitters
Ξ 1 pitada de chips de carvalho

PREPARO:
Queime ligeiramente os chips com um
maçarico. Misture os ingredientes, passe para
uma garrafa e deixe na geladeira por um dia.
Peneire, descarte os chips e deixe na geladeira até a hora de servir. Rende quatro porções,
servidas em taças grandes de conhaque.

MINEIRO COM VISTA

Fotos: Divulgação

Cidade com a maior comunidade nipônica fora do Japão, São Paulo foi responsável por popularizar a culinária japonesa no Brasil. Itens como sushis, sahismis e
tepans conquistaram o nosso paladar e ganharam um
lugar de destaque na preferência dos brasileiros. Há
alguns anos a gastronomia do País do Sol Nascente
vem ganhando uma abordagem mais contemporânea,
principalmente em casas da capital paulista. É o caso
do Kurâ Izakaya, que faz uma releitura dos antigos
bares japoneses e serve delícias como o udon à carbonara, uma mistura do famoso macarrão japonês com
o molho italiano, ou o Zaru Udon, com caldo frio.
“Os izakayas são o equivalente aos botecos aqui no
Brasil. Quis abrir uma casa que mantivesse esse espírito, mas que apresentasse uma roupagem mais
moderna, com intervenções artísticas e um cardápio
surpreendente”, diz Marcelo Fernandes, sócio da casa.
No Wafu Number 1, outro izakaya, os chefs Osmar
Tanaka, Kazuo Ozaki, Marcelo Tanaka e Marcel Sasaki seduzem com receitas como as colheres de atum,
foie, geminha de codorna e os wafu spaguettis, com
opções como o ótimo Buta no Missô, lâminas de
copa lombo e repolho ao molho missô. A criatividade

RECIFE Delicadeza e leveza
definem O Nosso Bistrô, das
cerâmicas de Caruaru às da
grife portuguesa Vista Alegre, da
decoração clean ao quintal com
plantinhas. Sucesso na Zona
Norte de Recife, a cozinha de
Sofia Mota é depurada. Mesmo
nos preparos robustos, a chef
minimiza açúcares e gorduras
em pratos que perdem calorias,
mas não o sabor. Como o
caldoso arroz de costela suína e
abóbora assada (foto), que tem
metade da gordura da receita
original portuguesa. Os pastéis
de festa são recheados com
carne picadinha e cobertos com
uma fina camada de açúcar de
confeiteiro. Guarde espaço para
as sobremesas, como o sorvete
artesanal de chocolate, farofa de
brownie e calda quente de café
e chocolate. Ξ 81 3127 3627

RIO DE JANEIRO Localizado na Rua Ataulfo de Paiva, no coração
do Leblon, o Benvenuto serve uma autêntica cozinha da Calábria,
na Itália, com pratos de Cristina e Bruna Aló, mãe e filha. No
cardápio, receitas que Cristina, a mãe, aprendeu com a família
e ensinou para Bruna, a exemplo do nhoque com carne estufada
(foto): o lombinho de porco é temperado e marinado em vinho
tinto. As massas, todas produzidas na casa, também brilham
em receitas clássicas como o espaguete carbonara, o talharim à
bolonhesa e o talhararim com molho alfredo. Ξ 21 3648 0007

BRUMADINHO No alto da Serra da
Moeda, o Horizontes Restaurante oferece uma comida mineira com toques
criativos e contemporâneos e uma das
vistas mais bonitas da capital mineira. Criado pela chef Juliana Bhering, o
cardápio tem itens como o ceviche de
banana-da-terra, uma das entradas
mais populares do lugar, e o Arroz
de Frutos do Mato, que nada
mais é do que uma paella
com tons de açafrão, mix
de vegetais, flores e
folhas. Se sobrar espaço, a dica é finalizar
com a rabanada servida com sorvete de
doce de leite e calda
de vinho do Porto.
Ξ 31 97114 7273
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YOO2
Compacta, a academia conta com
equipamentos em ótimo estado, espaço limpo
e muito bem organizado. Ξ yoo2.com

BELMOND COPACABANA PALACE
O espaço oferece instrutor e equipamentos
para pilates, além de bons aparelhos de
musculação. É aberto também ao público,
que pode treinar pagando day use.

TUDO SOBRE
A QUINOA
Um dos alimentos mais saudáveis do mundo,
o grão oferece vários benefícios para a saúde.
A nutricionista Juliana Pizzocolo, especializada em
fisiologia do exercício, fala mais sobre o ingrediente

Ξ belmond.com

FASANO
Destacam-se a boa variedade de halteres e
o Kinesis, um aparelho multifuncional que
possibilita executar vários exercícios.
Ξ fasano.com.br

SHERATON LEBLON
É espaçosa, tem boa variedade de aparelhos e
uma linda vista da praia, além de instrutores
atenciosos. Oferece day use para quem não
está hospedado. Ξ marriott.com

GRAND HYATT
Possui vários aparelhos, amplo espaço e o
melhor vestiário. O público pode aderir
ao membership, que dá direito a treinar na
academia 24 horas.

SEM PERDER
O RITMO

por Leandro Martins*
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iagem, sinônimo de folga da academia, certo? Não necessariamente. É possível sair de casa e manter
a sua rotina normal de exercícios.
E essa é uma demanda que cresce, principalmente nos últimos meses do ano,
quando aperta aquela vontade cultuar
o tão desejado corpo ou mesmo para se
manter saudável. É sempre importante
lembrar que devemos praticar atividades
físicas o ano inteiro, e não apenas nos
meses próximos do verão. Outro ponto que gostaria de ressaltar é que apenas
profissionais qualificados, a exemplo dos
professores de educação física, estão aptos
a montar um plano de exercícios.

* personal trainer e consultor esportivo
Ξ Instagram: @l_eandromartins

De qualquer forma, a boa notícia é que
muitos hotéis oferecem espaços para
treinos cada vez mais bem equipados,
ideais para quem se desloca a trabalho
ou a mesmo a passeio. Para conhecer
melhor os serviços que eles oferecem,
visitei algumas academias de hotéis no
Rio de Janeiro, cidade que, desde a entrada da Azul na ponte aérea, recebe
voos diretos partindo do aeroporto de
Congonhas, em São Paulo. O resultado
foi surpreendente. Fiquei animado com
a estrutura e a qualidade dos serviços
que elas oferecem aos hóspedes e ao público em geral. Confira uma seleção do
que encontrei de melhor.

INTESTINO EM ORDEM

Sua alta concentração de fibras ajuda no controle
glicêmico e melhora o trânsito intestinal. 100 g do
ingrediente fornecem de 10 g a 16 g da substância,
cerca de metade das nossas necessidades diárias.

SEM ALERGIA

Triturado, na forma de farinha, substitui muito bem
a farinha de trigo na preparação de bolos, biscoitos,
pães e massas. Por isso é ideal na preparação de
alimentos para quem tem doença celíaca.
Fotos: Arquivo pessoal, Getty Images e Divulgação

Uma das preocupações de
quem viaja a lazer ou a
trabalho é manter a rotina de
exercícios. Visitamos algumas
academias de hotéis do Rio de
Janeiro para descobrir o que
elas oferecem de melhor

Ξ hyatt.com

ALTERNATIVA VEGETAL

É um dos únicos grãos ricos em aminoácidos
essenciais, moléculas que compõem as proteínas
e que não são produzidas pelo nosso organismo.
Por isso é uma boa alternativa às proteínas de
origem animal.

EFEITO ANTIOXIDANTE

Por ser rica em flavonoides, atua como um
alimento anti-inflamatório e antioxidante. Isso
ajuda a combater os radicais livres, que causam
o envelhecimento celular. É uma boa aliada na
prevenção de doenças degenerativas.

FIQUE ATENTO

Academia do Hotel Fasano; na foto
maior, o espaço do Sheraton Leblon

Antes de consumir, é preciso deixar o ingrediente
de molho por pelo menos 24 horas, trocando
sempre a água. Isso porque o alimento é rico em
fitatos, substâncias que prejudicam a absorção de
outros nutrientes.
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DICAS PARA
SER FELIZ
por Andrea Natal, diretora-geral do
Hotel Belmond Copacabana Palace

MEDITAR

Desde 2003 dedico pelo
menos 20 minutos do meu
dia à meditação. Eu era muito
ansiosa e isso me ajuda
a acalmar a mente.

EXERCITAR-SE

Quando ando de bike, fico
atenta ao que está ao redor,
paisagens, amigos, e o meu
esforço físico, que exige muita
concentração. Pedalo no mínimo
três vezes por semana. Tenho
até um grupo, o Amarildo Bike.

Acima, circuito das
águas do spa; banheira
com hidromassagem;
abaixo, piscina da ala
mais nova do hotel
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Com o passar dos anos a flacidez da pele é inevitável. Para combater e prevenir o problema foi
lançado o Ageless Wonder. Segundo o fabricante,
o aparelho portátil tonifica os músculos faciais e
ajuda a reduzir a flacidez da pele. O equipamento opera com tecnologia de eletroestimulação
muscular, que envia uma sequência de impulsos elétricos por meio de eletrodos sobre a pele,
causando contrações musculares involuntárias.
R$ 1.899 Ξ basall.com.br

CUIDAR DE UM JARDIM

MENOS ESTRESSE,
MAIS QUALIDADE DE VIDA

Adoro ir para a roça,
literalmente. Lá, além
dos bichos, há o verde, uma
paisagem com várias cores e
as flores, que a cada vez estão
diversificadas. As hortênsias são
as minha preferidas.

SEM DESPERDÍCIO

Fotos: Divulgação

O estresse é uma das principais causas de afastamento do
trabalho no Brasil. Cientes disso, empresários e profissionais
de diversas áreas já perceberam a importância de dedicar
um tempo para si e de manter a saúde do corpo e da mente.
Pioneiro em medicina preventiva no Brasil, o Kurotel, centro contemporâneo de saúde e bem-estar, criou programas
e planos específicos para atender as necessidades de quem
trabalha em ambientes corporativos. Um deles é o Bem-Estar
Kur Corporativo, voltado para empresas e associações interessadas em encontros de seus principais executivos e parceiros
de negócios. Uma estrutura perfeita para compatibilizar
trabalho e bem-estar em meio às belezas da Serra Gaúcha.
O plano Corporativo é adaptável e pode ser feito de forma
individual, ou em grupos de até 50 pessoas. Com atividades
personalizadas, oferece aulas de ioga, meditação, um circuito
exclusivo de aparelhos do Centro de Controle do Estresse,
além de uma gastronomia saudável e funcional feita com
produtos orgânicos. Já o Método Kur Detox propõe um detox
digital para quem não consegue se desconectar. O método
conta com atividades de relaxamento, como acupuntura,
mindfull walking e massagens relaxantes. Os profissionais do
spa planejam uma estratégia customizada, com terapias que
ajudam a reestabelecer o equilíbrio entre o corpo e a mente.
Ali, é possível construir relacionamentos com pessoas com
interesses comuns e encontrar a perfeita sintonia entre sociabilidade e bem-estar. Ξ kurotel.com.br

MUSCULAÇÃO FACIAL

Segundo o World Resources Institute
(WRI), todos os anos, cerca de 1,3
bilhão de toneladas de alimentos
são jogados fora em todo o mundo.
Brasil está entre os 10 países que mais
desperdiçam comida, descartando
cerca de 41 mil toneladas de comida.
Diante desse cenário, a apresentadora
Bela Gil lança o livro Bela Cozinha:
da Raiz à Flor, em que mostra
como aproveitar integralmente
os alimentos com dicas simples.
Em quatro capítulos – Petiscos,
Acompanhamentos e Saladas,
Sobremesas e Bebidas – Bela ensina
57 receitas, entre elas como fazer
pimenta do reino com caroço de
mamão e uma salada de beterraba
com casca de melancia.

ALTERNATIVA
SAUDÁVEL

Editora Globo Estilo
R$ 59,90

BRASÍLIA Dono da Bioon Ecomercado,
famosa loja de alimentos e suplementos
naturais de Brasília, o empresário Davi
Neves decidiu investir em um restaurante
com a mesma proposta: servir uma comida
natural de boa qualidade. Para essa nova
empreitada, ele se juntou ao empresário Ruy
Souza e criou o The Plant, casa que investe
em ingredientes orgânicos e produtos locais.
Entre os destaques do cardápio,
nhoque de abóbora e frango ao creme de
queijo minas meia cura, crocante de baru
e tomate confit (foto). Ξ 61 3322 0404
AZUL
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em abril. Tivemos quase seis meses
de treinos. Não era obrigatório, mas
duas vezes por semana fazíamos aula
de spinning na academia Bio Ritmo e
uma vez por mês combinávamos um
treino outdoor nas cidades próximas.
Como era a rotina na estrada?
Saíamos de manhã, por volta das 8h,
e pedalávamos até por volta das 16h.
Como aparecem vários obstáculos
no caminho, ficava complicado para
nós continuarmos sem luz natural.
Quando chegávamos às cidades no
fim da tarde, costumávamos limpar
o equipamento, tomar banho e
descansar para o dia seguinte.
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SÃO LOURENÇO

PASSA QUATRO

GUARATINGUETÁ

CUNHA

Fotos: Divulgação Azul e Getty Images

Como foi a fase de preparação?
A segunda edição do Desafio Azul foi comunicada em
fevereiro. Mas começamos a nos preparar fisicamente só

CARRANCAS

CRUZÍLIA

A empreitada
contou com vários
patrocinadores

Em setembro, 30 Tripulantes encararam o Desafio Azul e pedalaram
mais de 510 km entre Lagoa Dourada (MG) e Paraty (RJ), seguindo o
Caminho Velho da Estrada Real por Giovanna Forcioni

D

MG

ITUTINGA

Ξ Instagram: @desafioazul

TRABALHO (E TREINO) EM EQUIPE
Real, que vai de Minas Gerais até o litoral fluminense. Com
a ajuda de três guias e dois carros de apoio, em setembro,
30 Tripulantes colocaram o pé na estrada. Foram quase
seis meses de preparação e nove dias pedalando entre
Lagoa Dourada (MG) e Paraty (RJ). A seguir, o analista
de comunicação Renato Aranda conta como foi a sua
primeira experiência com o Desafio Azul.

SÃO JOÃO DEL REI

Quais foram os benefícios de ter
uma experiência como essa com o
pessoal do trabalho?
Por mais que já tivéssemos feito
treinamentos juntos, o grupo foi se
conhecendo aos poucos. O respeito,
que nós pregamos como cultura na
Azul acaba também sendo pregado
fora daqui. Na viagem, tivemos
um convívio muito tranquilo,
fomos estreitando bastante os
laços profissionais. Agora, quando
nos encontramos, temos assunto,
criamos uma proximidade maior.

Os 30 Tripulantes que passaram nove dias
pedalando juntos entre Minas e Rio

epois de quase dez anos à frente do setor de tecnologia da
informação da Azul, o diretor Kleber Linhares resolveu
fazer diferente. Para criar uma aproximação maior entre
sua equipe, no ano passado, convidou colegas para sair
do ambiente de trabalho e… pedalar por 235 km. Onze
Tripulantes aceitaram o desafio e percorreram de bicicleta o
trecho entre Ouro Fino (MG) e Aparecida (SP).
A ideia deu tão certo que quiseram repetir a dose. No
começo de 2019, montaram um grupo de organização e
definiram um novo roteiro para a segunda edição do Desafio
Azul: seguir os 510 km finais do Caminho Velho da Estrada

LAGOA DOURADA

PARATY

RJ

SP
AZUL
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MODA

PARTIU PRAIA

A ESTAÇÃO MAIS QUENTE DO ANO ESTÁ CHEGANDO E COM
ELA A MODA BEACHWEAR. CONFIRA ALGUMAS TENDÊNCIAS
QUE VÃO FAZER DIFERENÇA NO SEU LOOK por Anna Paula Ali

1

6
3

2

7. Boardshop de listras, Havaianas - R$ 149,99 - havaianas.com.br
8. Chapéu australiano, Osklen - R$ 347 - osklen.com.br
9. Chinelo Adilette Aqua, Adidas - R$ 99,99 - adidas.com.br
10. Sunga estampada larga beachwear, Track&Field - R$ 159,90 - tf.com.br

8

7

4
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Fotos: Unsplash e Divulgação

5

1. Maiô Sardenha localizado Palmar, BlueMan - R$ 285 - blueman.com.br
2. Canga Antigua , Cia. Marítima - R$ 228 - ciamaritima.com.br
3. Bolsa feminina Alice, VIX Paula Hermanny - R$ 898 - shop2gether.com.br
4. Chinelo Top Verano, Havaianas - R$ 45,99 - havaianas.com.br
5. Biquíni hot pant Mindset canelado com fivela, C&A - R$ 89,99 - cea.com.br
6. Biquíni cortininha, Hope Resort - R$ 149 - hoperesort.com.br

9

10

AZUL

95

BELEZA

DE CARA LIMPA

1

DEMAQUILANTE E ÁGUA MICELAR SÃO INDISPENSÁVEIS
PARA HIDRATAR E REMOVER A MAQUIAGEM.
SELECIONAMOS OPÇÕES PARA LIMPAR A PELE DE
FORMA RÁPIDA E SEM ENXÁGUE por Anna Paula Ali

2

3

6

5
1. Demaquilante bifásico para rostos e lábios, Sephora – R$ 39 – sephora.com.br
2. Demaquilante Stick, VULT – R$ 26,90 – vult.com.br
3. Internal Power Resist - Treatment Softener closed, Shiseido – R$ 269 – shiseido.com.br
4. Lenço demaquilante Purified Skin, Neutrogena – R$ 24,90 – neutrogena.com.br
5. Creme de limpeza facial e Demaquilante de camomila, The Body Shop –
R$ 135 – thebodyshop.com.br
6. Água Micelar Hydrabio H2O, Bioderma – R$ 74,90 – biodermabrasil.com
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Fotos: Unsplash e Divulgação

4

VITRINE

HORA
DO CAFEZINHO
COADO, ESPRESSO, LONGO, CURTO... NÃO IMPORTA O JEITO.

A BEBIDA É DAS MAIS POPULARES DO MUNDO. SELECIONAMOS
ITENS PARA OS FÃS DE CAFÉ FAZEREM BONITO por Anna Paula Ali

1

3

2

7

4

5

1. Cafeteira com sifão automático de inox, KitchenAid - R$ 999,90 - westwing.com.br
2. Cafeteira French Press, Mobly - R$ 229,90 - mobly.com.br
3. Moedor de café feito à mão, Imaginarium - R$149,90 - imaginarium.com.br
4. Porta-cápsulas Arábica transparente, Westwing - R$ 159,90 - westwing.com.br
5. Caneca Happy Corona de cerâmica cortida, Etna - R$19,99 - etna.com.br
6. Moedor de café express by Breville, Tramontina - R$ 1.566,55 - tramontina.com.br
7. Xícara para café com pires Bird, com 6 peças, Blue Gardênia - R$ 318 - bluegardenia.com.br
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Joyci Lin, CEO da GO
Eyewear, conta quais os
desafios da empresa e fala
sobre o mercado de óculos
de marca no País

108
MADE IN BRAZIL

112
5 PERGUNTAS

114
RESUMOCAST

A trajetória de sucesso da
Alme, sexta marca de calçados
do grupo Arezzo

Cristiano Santos, consultor
de marketing digital e mídias
sociais, fala sobre o Linkedin

Livro compara a habilidade
de navegação das andorinhas
com estratégias de negócios

ENTREVISTA

VISÃO DE NEGÓCIO

J

CEO da GO Eyewear há
dez anos, a chinesa naturalizada
brasileira Joyci Lin
atribui o seu sucesso como
executiva às dificuldades
enfrentadas na infância

oyci Lin não teve uma infância
Ia ao banco, negociava com forneconvencional. Aos oito anos,
cedores. Então, desde muito nova eu
por Marina Azaredo | fotos Marcus Steinmeyer
migrou junto com a família
tive que me virar. As dificuldades me
da China para o Brasil e ramoldaram. Tudo serviu de lição para
pidamente teve de aprender português para ajudar os pais, me tornar o que sou hoje. Eu me tornei uma negociadora.
comerciantes no Rio de Janeiro, nos negócios. O resultado foi um início também precoce no mundo do trabalho. Por que os seus pais migraram para o Brasil?
Aos 20 e poucos anos ela já tinha lojas de ramos diversos, do Quando meus pais vieram, a China era comunista. Não tinha
R$ 1,99 aos eletrônicos. Após o nascimento das duas filhas, economia de capital aberto. Saímos de lá no início dos anos
Joyci deu uma guinada na carreira: deixou o varejo e ingres- 1980 e a economia se abriu no final da década. No caso da
sou no mundo corporativo, com um convite para trabalhar minha família, foi um projeto de liberdade, e não questão de
na GO Eyewear, empresa que cria, produz e distribui óculos, dinheiro. Meu pai era diretor de uma fábrica na China. Ele
detentora de marcas como Gucci, Cartier, Yves Saitn Laurent abriu mão dessa posição porque no Brasil nós poderíamos ser
e a best-seller brasileira Ana Hickmann.
livres. Depois, a China cresceu e evoluiu. Minha geração foi a
CEO da empresa há dez anos, Joyci é responsável por um última a vir. Mas não nos arrependemos, porque o Brasil tem
crescimento de 30% ao ano antes da crise e de 10% desde liberdade religiosa, política e social.
2015. A receita, segundo ela, é valorizar mais as pessoas do que
os números. “O que nos motiva e inspira é a possibilidade de Você começou como comerciante e teve diversas lojas no
transformar e influenciar vidas”, afirma. Durante a sua gestão, a Rio. Por que decidiu fechá-las?
GO também deixou de ser primordialmente uma importadora Eu me casei em 1999 e fiquei grávida em seguida. Não tive
e distribuidora para se tornar uma fabricante de óculos, com licença-maternidade. Após um mês já voltei a trabalhar. Leuma fábrica com capacidade mensal de produção de 300 mil vava a minha filha para o trabalho. Depois, quando ela estava
peças em Palmas (TO). Atualmente mais de 90% dos produtos com um ano e um mês, eu engravidei de novo. Aí eu não
são fabricados em território nacional. A seguir, ela fala sobre consegui mais cuidar do negócio. No varejo, você tem que
os desafios de ser imigrante, a conquista do posto de CEO e as estar à frente. Eu vinha do Rio de Janeiro para São Paulo
dificuldades encontradas pelas mulheres no meio corporativo.
para comprar de fornecedores, distribuidores e importadores. Com duas filhas, o negócio foi ficando ruim. E aí veio a
Como a vinda para o Brasil influenciou a sua carreira?
oportunidade de vir para São Paulo, em 2004, para cuidar do
Quando você é um imigrante, precisa se adaptar e ser fle- administrativo e do financeiro da GO.
xível. Meus pais não falavam português. Desde pequena eu
já era intérprete. Eles nunca foram a uma reunião de escola Como conseguiu um emprego no mundo corporativo
porque não sabiam falar. Todas as matrículas era eu quem depois de tantos anos de dedicação ao varejo?
fazia. Eu tinha até que assinar por eles de vez em quando. Meu ex-chefe tinha conhecido meu trabalho por meio de
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Joyci Lin, CEO
da GO Eyewear

ENTREVISTA

Você sempre quis virar CEO? Era um
projeto de carreira?
Eu não almejava essa posição. Mas o antigo CEO saiu e eu acabei assumindo.
Dizem que quando a mulher tem 99%
dos skills necessários, ela ainda não se
acha apta. O homem tem 20% e vai lá
e se vira, porque ele é mais confiante. A
mulher acha que ela tem que ser perfeita para ocupar o lugar. Então ela realmente se empenha mais, se prepara. Eu
tinha acabado de fazer um MBA, senão
acho que nem teria tido coragem de
assumir. Aceitei o cargo interinamente, achando que o conselho arrumaria
outra pessoa. Mas fui ficando, os resultados foram vindo. Fui criando mais
coragem. Acho que isso é herança de
quando eu era criança e tinha que enfrentar certas situações.
Você sentia medo no início?
Imagine os eventos de clientes em Milão, em Paris… A CEO tem que fazer
o papel de relações-públicas, tem que
representar institucionalmente. Eu subia no palco tremendo. Na época eu
não tinha tido aula de oratória. Depois
é que fui me preparando. Fiz coaching
durante quatro anos, o que me ajudou
a ganhar musculatura e confiança. E
eu precisava disso para performar bem
o papel. Hoje acho que a situação da
mulher também está melhor, mas, há
dez anos, foi um desafio.
Por quê?
Eu ia para as reuniões de conselho do
setor, as associações, e só havia homens.
Não havia mulheres. Uma vez fui a um
almoço na Fiesp e no restaurante inteiro só tinha eu de mulher. Cem homens
de terno e gravata, almoçando. Mesmo
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Óculos
produzidos pela
GO Eyewear;
acima, a fábrica
em Palmas

hoje, se você olhar as fotografias dos
eventos de negócios, só tem homens. É
preciso um incentivo para que as mulheres não tenham medo de ser quem
são. Se elas chegaram àquela posição é
porque são competentes – provavelmente mais do que os homens.
Você tem um desempenho ótimo
como CEO, com um crescimento de
30% ao ano. Qual é a receita?
Essa é a média, com exceção dos últimos
três anos de crise, quando o crescimento
médio foi de 10%. Mas até 2015 realmente crescemos 30% ao ano. A primeira
coisa é ter muito garra. Não é sorte, não
é ter um produto totalmente diferente.
É garra e uma equipe leal, que compra
as suas ideias, é engajada, abraça. Além
disso, temos uma rede de relacionamento
muito forte. São mais de 600 colaboradores diretos pelo Brasil e milhares in

13.584 m
é o tamanho da
fábrica instalada em
Palmas (TO)

9

vezes foi o crescimento
da empresa desde que
Joyci assumiu como
CEO, há dez anos

2

Fotos: Divulgação

amigos em comum. Ele me chamou
por causa do meu know-how em produtos importados e porque tinha que
negociar com empresas chinesas. Foi
aí que eu tive de aprender mandarim,
pois tinha abandonado completamente o idioma para aprender português e
ajudar os meus pais.

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

Melhor
Classe
Executiva
América Latina

50

é o número de países
onde a GO Eyewear
distribui seus produtos

voeazul.com.br

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

ENTREVISTA

LINHA DO TEMPO
2 0 0 3 - Nasce a GO Eyewear,
com a primeira coleção de Ana
Hickmann Eyewear.
2 0 0 5 - Aos 29 anos, Joyci Lin começa
a trabalhar na GO para conduzir
o processo de expansão da empresa.
2 0 0 9 - Joyci assume o cargo de
CEO, aos 33 anos. Após apenas um
ano na posição, em 2010, ela faz a
empresa crescer 53%.

SEU CARTÃO
DE CRÉDITO
TAMBÉM É SEU
CARTÃO DE
EMBARQUE.

2 0 1 4 - A GO inaugura sua fábrica
própria no País, localizada em Palmas
(TO), com investimento de mais
de R$ 30 milhões.
2 0 1 7 - Inicia parceria com a Kering
Eyewear, para distribuição de óculos
de grifes como Cartier, Gucci, Bottega
Veneta, Yves Saint Laurent e Puma.

diretos. O que nos motiva e inspira é a
possibilidade de transformar e influenciar
vidas. Não existe uma fórmula mágica. A
essência de uma empresa nunca é a marca. São as pessoas e seus valores.
O que mudou na sua gestão?
Mudamos a cultura da empresa. Ficou
mais a minha cara: mais proficiente,
mais engajada, mais responsável. Uma
visão de todo mundo ser dono e cuidar,
zelar pelo que faz. E promover o resultado como indicador de que estamos no
caminho certo. O ambiente é fundamental, e as pessoas também. Hoje voltou à moda o propósito de humanizar,
mas nós começamos a fazer isso há dez
anos. É preciso valorizar as pessoas acima dos números. E transformar o jeito
de fazer negócios. Em vez de explorar o
cliente, queremos ajudá-lo a construir
o seu negócio. Se ele cresce, também
somos beneficiados.
Qual é o propósito da GO?
Como a GO tem 13 mil pontos de venda e mais de 50 mil pessoas, nós estamos
trabalhando com vidas. Nossos parceiros de negócios estão trabalhando com
os consumidores, com saúde e beleza,
estão ajudando a cuidar do visual e do
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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.

bem-estar das pessoas. É necessário que
o vendedor de uma ótica acolha o consumidor e o trate com carinho.
Qual foi o impacto da crise no
mercado?
Nós achamos que um mercado saudável é aquele que tem vários players. Mas,
durante esses, anos algumas empresas nacionais fecharam as portas por dificuldade. Não foi fácil. É triste porque geravam
empregos e eram empresas sérias, algumas com mais de 20 anos de mercado.
O que motivou a decisão de montar
a fábrica no Tocantins?
Em 2012, vimos que poderíamos ter
problemas de regulamentação. Lembra
quando houve o problema do setor automobilístico de 2012 para 2013? O governo baixou um decreto determinando
que quem não tinha montadora de carros

aqui no Brasil não poderia mais importar os carros. Haveria um teto. Naquele
momento o conselho decidiu implantar
uma fábrica, para não dependermos da
importação. Foi um investimento alto.
Hoje a produção é 100% nacional?
Mais de 90% dos nossos óculos são produzidos em Palmas. Mas algumas marcas ainda são importadas da Itália, da
França e da China.
Qual é a marca líder da GO?
É a Ana Hickmann. É um case muito
vencedor, porque é de uma apresentadora, e não estilista ou cantora, o que
seria mais comum. É uma parceria muito bem-sucedida, que já tem 17 anos.
Ela é muito profissional e íntegra. É
também muito correta como empresária, ponta firme. Todo mundo que tem
parcerias com ela está supersatisfeito.

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

MADE IN BRAZIL

VITÓRIA DO CONFORTO
Sexta marca do grupo Arezzo & Co, a Alme faz sucesso com sapatos de luxo
que não castigam os pés das consumidoras por Bruno Segadilha | fotos Anna Carolina Negri

E

m 2017, Alexandre Birman, presidente da Arezzo &
Co., percebeu que era hora de ampliar os negócios
e encomendou uma pesquisa de mercado. Maior varejista de calçados femininos da América Latina, a
empresa já detinha cinco marcas importantes no País. Por
isso, antes de lançar a sexta, era preciso entender quais necessidades das consumidoras brasileiras ainda não tinham
sido atendidas. A resposta foi reveladora. Grande parte das
entrevistadas acreditava que sapatos elegantes eram sinônimo de dor e sofrimento, enquanto peças mais confortáveis
eram associadas à falta de vaidade. E foi nesse cenário que a
Alme surgiu, em fevereiro de 2018.
Batizada originalmente de Owme, a marca chegou ao mer-
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cado com o objetivo de mostrar que
era possível produzir sapatos elegantes
e confortáveis. Mas não só. A ideia era
também botar por terra o conceito de
que é preciso fazer sacrifícios em nome
da moda. “A nossa consumidora já não
aceita mais sofrer em cima de um salto
agulha nem submeter seus pés a uma
tortura para ficar bonita em uma festa”,
diz Maria Toledo, diretora da marca. A
iniciativa foi certeira. Em seus quase dois
anos de existência, a Alme passou de 63
para 256 pontos de venda, o que inclui

A diretora da
Alme, Maria
Toledo; na pág.
ao lado, alguns
dos sapatos e
sandálias da
marca

250 em lojas multimarcas espalhadas no
País, três lojas próprias em São Paulo, três
franquias e vendas pelo e-commerce.
Para garantir mais conforto, a empresa investiu forte em tecnologia. No
portfólio, nada de calçados estreitos
nem muito altos. Os saltos são feitos em blocos, em oposição ao estilo
agulha, e não ultrapassam seis centímetros. As sandálias têm tiras macias e
solas flexíveis, que se moldam aos pés.
Outro diferencial é a oferta de peças
sem nenhum tipo de couro animal.

“Não é a gente que tem que se
adaptar ao sapato. É o sapato que
tem que se adaptar à gente, ao
nosso estilo e aos nossos valores”, defende Maria. A experiência nas lojas da Alme vai além.
Os vendedores e funcionários
estão preparados para oferecer
massagens, escalda-pés e dar informações sobre bem-estar.
Tudo isso para fazer com que esses espaços se transformem
em verdadeiros oásis urbanos. “Não é só o nosso produto
que é confortável. Nós oferecemos momentos de relaxamento, de reflexão”, diz Maria.

"Não é a gente que tem que se
adaptar ao sapato. É o sapato
que tem que se adaptar à gente"

AZUL
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90

mil

foi o número de
pares vendidos
pela marca em seu
primeiro ano de
existência

52

256

são os pontos
de venda: 250
em multimarcas
espalhadas no País,
três endereços
próprios em São
Paulo, três franquias
e vendas pelo
e-commerce
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Fotos: Anna Carolina Negri e Divulgação

pessoas fazem
parte do quadro
de funcionários
da marca, entre
vendedores,
executivos e equipe
de criação

Maria Toledo na
área externa do
escritório da Alme,
em São Paulo; ao
lado, acima, um
dos itens da marca
e, abaixo, uma das
lojas, em São Paulo

Apesar dessa intenção, a diretora
reconhece que ainda é preciso fazer
alguns ajustes na marca. O primeiro foi a mudança do nome original,
uma junção das palavras inglesas own
e me (possuir e eu). Boa parte do público esbarrava na língua estrangeira e
não entendia a mensagem de que é a
consumidora quem deve ser dona do
seu corpo. “Muita gente pronunciava
errado. Vimos que o nosso produto era
confortável, mas nosso nome não”, explica Maria. Por isso, em agosto, a mar-

ca passou a se chamar Alme, mais fácil de falar, de pronunciar
e de guardar na memória. O novo nome faz referência à ideia
de produto feito com alma, com amor e para todos.
Para o futuro, o plano é permenecer crescendo, mas sem
pressa. No ano que vem, a Alme continuará concentrando
esforços em suas lojas físicas em São Paulo. Depois deve seguir para outras regiões do País. Isso sem nunca perder seu
foco: buscar cada vez mais tecnologia. “Ainda não chegamos ao modelo ideal, e acho que nem vamos chegar, porque
estaremos sempre nos aperfeiçoando”, diz Maria, mostrando
que investir em conforto tem dado o maior pé.
somosalme.com.br
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5 PERGUNTAS

1. É mesmo possível arranjar emprego

Cristiano Santos,
consultor de
marketing digital
e mídias sociais

no LinkedIn?
Acredito que existem boas chances de
uma pessoa conseguir um emprego,
mesmo sem estar procurando. Os usuários estão ali visualizando perfis, interagindo com conteúdos. Outros profissionais podem lhe conhecer por meio de
um post ou mesmo pela busca e por seu
histórico. Além disso, existe uma área
exclusiva para as pessoas se candidatarem a vagas em que é possível visualizar as exigências das empresas, que
habilidades elas solicitam, e até conhecer melhor quais seus pontos fortes e
fracos para uma possível oportunidade.

2. Que conselho você dá para quem

está procurando emprego ali?
A dica de ouro é: preencha o perfil
com o máximo de informações, sempre pensando em palavras-chave que
definam cargos, sua área de atuação,
suas habilidades e experiências. Nesse momento, coloque-se na mente
de quem está buscando alguém no
LinkedIn. É bem provável, por exemplo,
que em vez de procurar “marketing
digital”, o usuário queira algo como
“analista de marketing digital”. Portanto, destaque sempre os cargos e tarefas com palavras-chave para aumentar
suas chances de ser encontrado.

COMO BRILHAR
NO LINKEDIN
Professor e consultor de marketing digital
e mídias sociais, Cristiano Santos conta
os segredos para se destacar em uma das
maiores redes profissionais do mundo

3. O que quer dizer que um perfil é

T

udo começou com uma brincadeira no Facebook.
Era 2011 e a Azul comemorava a marca de 8 milhões
de passageiros transportados com um post na rede
social. Fã da aviação, Cristiano Santos comentou na
publicação: “8 milhões? Acho que é hora de fazer uma promoção relâmpago de passagens por R$ 8. Será um sucesso!”
O comentário reverberou e ele criou um evento chamado
Campanha - Passagem Aérea Azul por R$ 8, que reuniu
quase 30 mil pessoas no Facebook. O movimento cresceu,
a Azul percebeu a agitação nas redes sociais e realizou a
promoção sugerida por ele: vendeu passagens por R$ 8
durante 1 hora. Diante dessa repercussão, a Editora Globo,
onde Cristiano trabalhava como pesquisador de fotografia,
convidou-o para ocupar o cargo de analista de mídias
sociais. Depois de três anos no ramo, ele percebeu que, de
todas as redes sociais, uma ainda despertava muitas dúvidas
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entre os usuários: o LinkedIn. Estudou
a fundo a mídia e começou a dar palestras em faculdades. O sucesso foi tanto
que, em pouco tempo, Cristiano estava
viajando pelo País para ministrar seus
workshops. Em cinco anos, já levou seus
conhecimentos para os EUA e Japão.
Em novembro de 2018 recebeu o reconhecimento chamado LinkedIn Top
Voices como um dos profissionais que
mais geram engajamento e conversas no
LinkedIn. “Acredito que existem boas
chances de uma pessoa conseguir um
emprego mesmo sem estar procurando”,
diz o professor e consultor de marketing digital e mídias sociais.

Fotos:Divulgação e Unsplash

por Bruno Segadilha

“campeão”?
Aquele símbolo de perfil campeão é uma
forma de saber o quanto o seu perfil
está com os campos principais preenchidos. Digamos que é um termômetro
para que um usuário saiba se ele está
deixando o perfil bem completo de informações e campos. Mas eu reforço: não
foque apenas em ter um perfil campeão
de preenchimento. O grande diferencial
é ter um perfil campeão de engajamento.
Portanto, gerar conversas e interagir com
a rede tendo um perfil completo pode
trazer resultados ainda mais efetivos.

4. Qual o maior erro que as pessoas

cometem no LinkendIn?
O principal deles é criar um perfil mais
básico, apenas com algumas informa-

PARA TURBINAR O PERFIL
CRISTIANO SANTOS DÁ DICAS DO QUE
FAZER PARA SER VISTO NO LINKEDIN

ções, e nunca mais acessar. Alguns usuários também costumam dizer que não
estão procurando emprego, então não
precisam “mexer” no LinkedIn no momento. Essa falta de interação pode prejudicar na hora de criar uma interação
real com os usuários para uma parceria
de negócios ou mesmo quando estiver
pensando numa transição de carreira.

5. Quais as consequências de “ma-

quiar” o currículo no LinkedIn?
Assim como em qualquer rede social,
há exageros por parte de alguns profissionais no LinkedIn. Muitos usuários
reclamam de perfis, por exemplo, de
cargos de nível iniciante, mas que o
profissional acaba preenchendo como
se fosse CEO da empresa, com muitos
adjetivos e certo exagero na história
que conta. No caso de uma parceria
ou de uma entrevista de emprego, será
que ali, olho no olho, é possível sustentar aquilo que foi postado no perfil?

✓ INFORMAÇÕES COMPLETAS
Preencha o seu perfil com o máximo
de informações, escolha uma boa foto
e crie um título forte. O título é aquela
frase que fica abaixo do nome. Por isso,
pense nele como seu slogan.
✓ SAIBA SE VENDER
Na área “sobre”, destaque suas principais habilidades, e não apenas as do
último cargo. Escreva preferencialmente em primeira pessoa, como em uma
carta de apresentação.
✓ INTERAÇÃO É TUDO
Comente os posts de outros profissionais. Isso aumenta as chances de outro
usuário se interessar por seu perfil.
✓ PRODUZA CONTEÚDOS
Pode ser um post ou um artigo. O
importante é gerar conversas, informações, debates. Quem não é visto não é
lembrado. Mire no engajamento.
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RESUMOCAST

O SENTIDO DA VIDA
O livro A Bússula e o Leme compara a habilidade de
navegação das andorinhas com estratégias de negócios

DESCUBRA A DIFERENÇA
ENTRE GOSTAR DE VIAJAR
E SER FÃ DE CARTEIRINHA.

| Temporada 2 | Episódio 48
Descobrir o seu propósito significa
encontrar a bússola que vai possibilitar
uma navegação gratificante entre as
estações da sua existência. Primaveras são
boas e trazem abundância. Mas muitos
empreendedores cometem deslizes em
períodos de bonança e acabam pagando
a conta quando o inverno chega.
Adaptabilidade é a característica da
andorinha e, assim como ela, todos
nós podemos adquirir habilidades que
irão aumentar a qualidade da viagem.
O livro ensina que é uma má ideia
gastar energia tentando mudar certas
coisas. Principalmente as crises, os invernos. Às vezes é melhor utilizar as
estações a seu favor, recuperar-se nos
tempos de escassez e aproveitar os períodos de abundância.
A jornada da vida é finita. Aprenda
a dominar as habilidades que irão
maximizar a experiência. Pois tudo é
questão de tempo.

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

A BÚSSOLA
E O LEME
Editora Letra Mais
256 págs.
R$ 27,39

BAIXE AGORA!
Disponível para
iOs e Android

OUÇA MAIS
BUSINESS MODEL
GENERATION Alexander
Osterwalder e Yves Pigneur
Você não precisa mais
daquele documento de várias
páginas para entender as
estratégias definidas por sua
empresa. Utilizando conceitos
visuais e bem intuitivos, este
livro ensina a organizar um
modelo de negócios inovador
por meio de um sistema
composto de nove blocos.
HACKEANDO O PPT
Laís Vargas
Fazer slide ruim é fácil.
Basta usar o templatepadrão do Power Point
encher de textos e abusar
dos bullet points. Esse livro
mostra 100 dicas práticas
para você melhorar suas
apresentações sem precisar
saber nada sobre design.
GESTÃO DO AMANHÃ
José Salibi Neto
e Sandro Magaldi
Hoje em dia o modelo
antigo de gestão ensinado
nas faculdades e em
escolas de negócios já
não serve mais. O conceito
dos dois motores de
crescimento pode fazer
grande diferença no
sucesso do seu negócio.

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.
Fotos: Divulgação

O

que você mudaria na sua vida
se soubesse a data da sua morte?
Todas as coisas grandiosas que
já foram realizadas no mundo
começaram como um propósito
no coração de alguém.
Você pode pensar na sua vida como
um quadro – entre a moldura estão o
dia do seu nascimento e o dia da sua
morte. Viver com propósito é saber
exatamente o que você irá pintar para
que a obra final lhe agrade. Isso mesmo:
é preciso iniciar com o final em mente!
Em A Bússula e o Leme, o juiz de
direito e escritor Haroldo Dutra Dias
faz uma analogia entre a nossa vida e
a da andorinha do Ártico, uma ave
maratonista da migração que percorre
até 71 mil km por ano entre os dois
hemisférios. Os cientistas descobriram
que essa andorinha consegue enxergar
os campos magnéticos da Terra e utiliza
essa habilidade como uma bússola para
se guiar. O pequeno pássaro entende as
estações do ano e percebe quando está
na hora de migrar, acasalar, procurar
abrigo ou alimento.
Assim como uma andorinha, nós, seres
humanos, também podemos aprender a
reconhecer as “estações” da vida. Segundo o autor, não é possível encontrar o seu
norte sem autoconhecimento.

>voeazul.com.br/clube
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OPINIÃO

ANTIVACINAÇÃO: O IMPACTO
NA SAÚDE DE POPULAÇÕES
por Lessandra Michelin
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danos permanentes por esse movimento antivax: o uso do
tiomerosal (antifúngico utilizado em concentrações mínimas para evitar a contaminação da vacina em frascos multidose), o alumínio (adjuvante para estimular maior resposta
imunológica), o uso de vacinas no período gestacional e a
aplicação de múltiplas vacinas em um mesmo dia. Tais temas já foram exaustivamente esclarecidos, tanto em artigos
científicos como na imprensa leiga.
Mesmo com os esclarecimentos, o movimento antivacinas tem crescido, e as consequências já são evidentes. A
OMS, em seu relato de agosto de 2018, descreve a cobertura
média mundial de 85%, abaixo do necessário para evitar que
doenças imunopreveníveis atinjam populações. No Brasil, o
indicador pactuado compreende quatro diferentes níveis de
coberturas, de acordo com a população-alvo e o tipo de vacina, e mantém a meta média de cobertura maior que 90%
para a maioria das vacinas oferecidas gratuitamente à população, segundo calendários vacinais nacionais.
O motivo da queda na cobertura certamente é multifatorial, desde problemas com abastecimento de insumos até o
impacto de fake news. O que podemos mudar é exatamente o esclarecimento dessas notícias falsas que circulam nas
mídias. Notícias falsas não podem vencer a argumentação
científica. Assim, convocamos todos para atualizarem seus
calendários de vacinação, e também de seus filhos. Há calendários vacinais específicos para cada faixa etária e atividade profissional, como também há para destinos diferentes
dos viajantes. Procure infectologistas para informações sobre imunizações.
LESSANDRA MICHELIN é diretora da Sociedade
Brasileira de Infectologia

Filmes na TV, serviço
de bordo e cobertor.
Só faltava o sofá.
O SkySofa é uma exclusividade da Azul. São quatro poltronas
que se transformam em um sofá superconfortável para sua família.
Disponível nos voos para Estados Unidos e Europa.*

Melhor
aérea da
América
Latina
Foto: Divulgação

vacinação é uma arma importante na prevenção de doenças infecciosas com impacto
em mortalidade de populações. A hesitação
das pessoas em vacinar-se ou em vacinar
seus filhos coloca a saúde de todos em risco.
Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) identifica isso como uma das 10
principais ameaças globais para a humanidade. Apesar do consenso científico de que
as vacinas são seguras e eficazes, questionamentos infundados quanto à sua segurança ainda ocorrem.
O medo da imunização é antigo. A vacinação em massa
por inoculação do agente infeccioso data de 1721, quando
foi criado o termo variolação, na Inglaterra, introduzida por
Lady Mary Wortley Montagu. O início do uso da vacina
antivaríola e as campanhas de vacinação compulsória geraram medo e revolta na população. No Brasil, o início de
movimentos antivacinas se confundiu com problemas políticos e administrativos. Em novembro de 1904, por causa
de uma campanha de saúde pública mal explicada, liderada pelo renomado funcionário de saúde pública brasileiro
Oswaldo Cruz, cidadãos e cadetes militares iniciaram um
movimento no Rio de Janeiro chamado Revolta da Vacina.
Para completar a má fama das vacinas, em 1998 ocorreu
a publicação de um artigo fraudulento escrito por Andrew
Wakefield, que originou questionamentos sobre a segurança da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola). O
texto, um dos alicerces dos movimentos antivax, relata casos
de 12 crianças, a maioria com transtornos do espectro do
autismo, com início logo após a administração da vacina.
Além do autismo, outras substâncias e indicações de vacinas são frequentemente apontados como causadores de

*Disponível nas aeronaves Airbus A330.

Notícias falsas não podem vencer a argumentação
científica. Assim, convocamos todos para atualizarem seus
calendários de vacinação, e também de seus filhos

voeazul.com.br

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

U N IV ER S O
A ZU L
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
Foto: Getty Images

O operador de atendimento
ao Cliente Fernando
Porto conta como foi sua
experiência nos Alpes suíços,
lugar conhecido por suas
imponentes montanhas
nevadas (foto)
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Informações para um voo
seguro, entretenimento de
bordo e nossos mapas de rotas

Reportajes sobre Buenos
Aires, Fortaleza, además de
la entrevista del més

Fatos e curiosidades
sobre o Auditório Ibirapuera,
em São Paulo

EXPERIÊNCIA AZUL

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

C H EC K -IN

GIRO PELOS ALPES
Um roteiro com bate e volta a partir de Genebra, na Suíça

App check-in

Web check-in

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

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

Aeroporto

Bagagem

TudoAzul

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

Fique atento 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.

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

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.

AZUL EXPERIENCE

E

m agosto deste ano, consegui realizar um sonho antigo:
levar minha esposa e meu filho para a nossa primeira
viagem para fora do País. Foram dois anos e meio planejando até finalmente conseguirmos embarcar para a Europa. Aproveitamos que tenho um primo que mora na Suíça e
montamos um roteiro passando por alguns destinos da região.
A nossa viagem começou, na verdade, na França. Saímos do Brasil, voamos até Paris e de lá seguimos até Lyon.
A cidade fica só a 150 km de Genebra, onde iríamos nos
hospedar. Não gosto de lugares muito turísticos e, por
isso mesmo, pedi ajuda ao meu primo para montar uma
programação em que pudéssemos vivenciar a rotina local.
Genebra é uma cidade diplomática. É lá que fica a sede da
Organização das Nações Unidas (ONU). Tudo é muito regrado, os estabelecimentos têm horários de funcionamento
bem rígidos, quase nada funciona 24h. Mas a limpeza das
ruas e a educação das pessoas são impressionantes.
A saída foi usar Genebra como base para fazer bate e
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volta e pequenas viagens na região. Pegando estradas,
conseguimos visitar castelos, lagos e cidades históricas
sem precisar fazer longos deslocamentos. Na própria
Suíça conhecemos Lucerna, uma cidadezinha que ainda guarda construções medievais, e Interlaken, que fica
localizada entre lagos e montanhas. Mas Lugano foi o
lugar do país que mais me marcou. Por ficar bem pertinho da fronteira com a Itália e ter bastante influência da
cultura italiana, as pessoas são mais abertas e receptivas.
Por incrível que pareça, um dos bate e volta mais rápidos que fizemos foi até Chamonix-Mont-Blanc, que
fica na França. De Genebra até lá leva-se mais ou menos
uma hora de estrada. Chamonix é famosa pelos alpes e
pelas estações de esqui. Passamos o dia por lá e pegamos
-8 °C quando estávamos nas montanhas. A cidade é linda e cara. Mas valeu cada centavo.
Fernando Porto Operador de Atendimento ao Cliente

Fotos: Arquivo Pessoal e Getty Images

Lago na região de
Genebra

App check-in

Web check-in

Airport

Luggage

TudoAzul

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

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

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

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

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

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

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

FA LE C O M A G ENTE
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

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

BARRA FUNDA

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
VIRACOPOS B. FUNDA*

B. FUNDA* VIRACOPOS

ELDORADO

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
ELDORADO VIRACOPOS

AEROPORTO DE

TERMINAL

SÃO PAULO

SHOPPING

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

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
BARRA FUNDA* VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS B. FUNDA*

B.FUNDA* VIRACOPOS
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BARRA FUNDA* | Embarque na Plataforma 8 do Terminal Turístico
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ônibus com parada no Shopping Eldorado| buses stopping at Eldorado Shopping
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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.

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

V A NTA G EN S

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

-

-

-

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

Clube TudoAzul

-

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 cartão 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)

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

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 PLA NO S
Ξ Acúmulo de

Ξ Acesso antecipado

Ξ Bônus extra ao

pontos
mensalmente

e descontos
exclusivos em
promoções

transferir pontos
do cartão de crédito

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

Ξ Sem preocupação

Ξ Os melhores planos

com a validade
dos pontos

com upgrade
de categoria

RESGATES
Chegou a hora de usar!
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
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CONHEÇA MAIS VANTAGENS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/CLUBE
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ENTRETENIMENTO A BORDO

TV AO VIVO

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

40

39

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
HERÓIS DA LAMA

42

VEJA COMO USAR O
AZULPLAY A BORDO

NBA

41

OS RONI

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).

VÍTIMAS DIGITAIS

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

LISTA DE CANAIS
1 Canal do Cliente
7 Record
14 CNT
19 Record News
20 RBI
23 TV Brasil
25 NBR
37 SporTV3
38 SporTV2
39 SporTV
40 Gnews
41 GNT
42 Multishow
43 Universal
48 Ratimbum
57 Studio
58 Space
60 TNT
61 TNT Séries
70 TCM
84 TBS
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85 Comedy Central
91 TLC
95 ZOOMOO
96 Disney Xd
97 Disney
98 Gloob
100 Nickelodeon
101 Cartoon
110 CNN
115 Bandeirantes
160 Cultura
175 NHK
176 RAI
178 TV5 Monde
179 TV Espanha
180 Deutsche Welle
191 Woohoo
500 Globo SP
501 Globo RJ
502 Globo Eptv Campinas
503 Globo BH

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

Se você quer utilizar este
serviço de entretenimento
em notebooks, é necessário
adquirir o Microsoft®
Silverlight® browser plug-in
e a versão mais atual do
Internet Explorer. Habilite
o plug-in antes do voo por
meio do site:
voeazul.com.br/azulplay
Acesse o menu do aplicativo
e selecione o filme ou
série que deseja assistir.
São centenas de horas de
conteúdo em seu próprio
celular ou tablet. Agora
coloque seus fones de
ouvido, relaxe na poltrona
e bom divertimento!

AZUL
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APLICATIVO AZUL

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

Novo layout e novas funcionalidades. Confira as novidades:

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

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

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

PLAYLI ST DE NO VEMBRO: #SÓCLÁSSICOS
Ξ Sultans of Swing | Dire Straits
Ξ Sweet Home Alabama | Lynyrd Skynyrd
Ξ Brown Eyed Girl | Van Morrison
Ξ Superstition | Stevie Wonder
Ξ Miss You | The Rolling Stones
Ξ Unchain My Heart | Joe Cocker
Ξ Don’t Look Back In Anger | Oasis

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

Ξ Change The World | Eric Clapton

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

Ξ Hotel California | Eagles

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

O Superplayer é o player de streaming musical brasileiro responsável
por criar playlists baseadas em momentos e atividades do seu dia.
Combinando alto conhecimento musical e de tecnologia, o Superplayer
também desenvolve projetos específicos para artistas, bandas e parceiros
comerciais. Você pode acessar o Superplayer gratuitamente e também
fazer assinaturas para ouvir as músicas de forma ininterrupta*.
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* Cliente Azul tem dois meses
gratuitos no plano Super
Premium do Superplayer.
Com ele você tem acesso a
todo o conteúdo do serviço
de streaming por meio de seu
dispositivo móvel. Acesse o
site superplayer.fm/azul

*Função disponível de acordo com disponibilidade do voo.

Ξ Here Comes The Sun | The Beatles

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

Antecipação de voo

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

Comprar Passagens
Além da opção de parcelar em até 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.

Informações sobre horários e pontos
de partidas.

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

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

M A PA D E R OTA S

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de 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 São Paulo – Shopping Jardim Sul
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
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Ξ Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão
Ξ Limeira – Pague Menos
Ξ Sorocaba - Esplanada Shopping
Ξ Piracicaba - Piracicaba Shopping
Ξ Presidente Prudente – Espaço SP
Minas Gerais
Ξ Belo Horizonte - Minas Shopping
Ξ Belo Horizonte - Shopping Boulevard
Ξ Belo Horizonte - Shopping Cidade
Ξ Belo Horizonte - Shopping Estação BH
Ξ Contagem - Itaú Power Shopping
Ξ Belo Horizonte – Belvedere One
Ξ Divinópolis - Centro
Ξ Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

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

Paraná
Ξ Curitiba - Shopping Curitiba
Ξ Londrina - Centro

Guiana Francesa
Ξ Caiena - Aeroporto Internacional

Goiás
Ξ Goiânia - Flamboyant Shopping Center

Estados Unidos
Ξ Orlando – Grand National

AZUL
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A ZU L EN
ESPAÑOL

Foto: Alexandre Avilla

La fachada de
Palacio Barolo,
edificio inspirado
en la obra Divina
Comedia, de
Dante Alighieri

136
BUENOS AIRES

140
FORTALEZA

144
ENTREVISTA

Descubra los clásicos
e las novedades de la capital
argentina

Un recorrido por las playas más
increíbles de la capital y de la
costa de Ceará

Entrevista
Joyci Lin, CEO de
GO Eyewear

BUENOS AIRES

Uno de los paseos de Puerto
Madero, con el Puente de la
Mujer al fondo

L

os brasileños y los argentinos pueden ser rivales históricos en el fútbol. En turismo, sin embargo, son
más que socios. Solo el año pasado, más de
770.000 brasileños fueron a Buenos Aires,
que recibe vuelos directos de Azul desde
Viracopos (Campinas) y Belo Horizonte.
Somos la mayor nacionalidad entre los 2,7
millones de turistas internacionales de 2018,
y solo en el primer trimestre de este año hubo
un aumento del 40% de visitantes brasileños.
Somos muchos y somos tradicionalistas.
Según Denise Fevre, gerente de prensa y
relaciones públicas del turismo de Buenos
Aires, los brasileños se apegan a los clásicos de la ciudad, como beber vino, ver un
espectáculo de tango, comer carne... “De
hecho, esto representa solo el 20% de toda
nuestra oferta de ocio. Ustedes necesitan
explorar más a fondo el lado B de Buenos
Aires. Es una ciudad súper vanguardista,
con constantes novedades.”
Teniendo en cuenta este consejo, fuimos a la
capital argentina para ver los clásicos queridos por los brasileños y explorar una Buenos
Aires más alternativa.
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el programa incluye la lectura de poemas de
Jorge Luis Borges. Vale la pena visitar en la
última hora de la tarde para ver la magnífica puesta de sol desde la terraza superior y
luego tomar un cóctel, con jazz en vivo, en el
Salón 1923, en el piso 16.
A media hora del Centro se encuentra La
Boca, uno de los barrios más antiguos, que
alberga dos atracciones muy buscadas por
los brasileños: La Bombonera, estadio del
club de fútbol Boca Juniors, y el Caminito,
una calle repleta de casas coloridas, restaurantes, tienda de suvenires y tango al aire
libre. Las casas de madera y hierro se llaman
conventillo, viviendas colectivas de las familias de inmigrantes españoles e italianos de
finales del siglo XVIII. Es un itinerario más
obvio que solo debe hacerse durante el día.
Pero tiene sus sorpresas, como la churrasquería El Gran Paraíso: en la parte superior, hay
habitaciones con muebles y piezas originales,
como un pequeño museo y una terraza con
vistas al barrio.

LAS DOS CARAS
DE UNA CIUDAD
Visitamos Buenos Aires para
ver de cerca los clásicos porteños y
descubrir el lado más alternativo de
la animada capital argentina
por Junior Ferraro | fotos Alexandre Avilla

LOS COLORES Y LAS HISTORIAS
Metrópolis con alrededor de 3 millones de
habitantes, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, nombre oficial de la capital federal
argentina, fue fundada en 1536. Cuando
cumplió 400 años, ganó un monumento de
67 metros de altura que se convertiría en una
de las atracciones turísticas más buscadas. Se
trata del Obelisco, ubicado en la intersección
de las avenidas 9 de Julio y Corrientes. Es un
escenario casi obligatorio para una selfie, incluso de noche, cuando el monumento blanco recibe una iluminación colorida.
Desde abril, uno puede llegar al obelisco caminando por la Avenida Corrientes a través
de los carriles izquierdos, que a partir de las
19:00 horas se transforma en vías peatonales. Así, las noches en el tramo central de
Corrientes se volvieron muy animadas, con

peatones caminando entre las fachadas iluminadas de teatros, librerías y restaurantes.
Incluso las disputas pizzerías, como la histórica Güerrin, fundada en 1932 por un inmigrante genovés. Pruebe un pedazo de pizza
de mozzarella, acompañado de fainá, una
masa de harina de garbanzo, agua y aceite
de oliva, y una cerveza.
A diez minutos a pie, todavía en el Centro,
se encuentra el Palacio Barolo, uno de los
edificios más emblemáticos de Buenos Aires.
Construido en 1923 por el empresario italiano Luis Barolo, el edificio fue diseñado por
el arquitecto Mario Palanti, inspirado en
el libro La Divina Comedia, de Dante Alighieri. El edificio, hasta hoy exclusivamente
comercial, tiene 100 metros de altura, el mismo número de cantos del libro, y 22 pisos, la
cantidad de estrofas de los versos de la obra.
Vale la pena una visita guiada en el hermoso
interior del edificio. El Palacio está dividido
en Infierno, Purgatorio y Cielo: en la parte
superior hay un faro con una vista de 360º de
la ciudad. La guía se detiene en pisos representativos y cuenta las historias de cada detalle arquitectónico. Los miércoles y sábados,

LA CULTURA Y LAS EXPERIENCIAS
Hablando de museos, Buenos Aires está
bien servido en este sentido. Hay aproximadamente 160 entidades alrededor de la capital, con temas que van desde el tango y el
fútbol hasta las ciencias naturales y Evita,
la icónica ex primera dama de los años 40 y
50. El más famoso es Malba (Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires), una parada obligada para los turistas visitantes y
uno de los mayores orgullos de Buenos Aires: entre las más de 500 obras

Paisaje porteño en el barrio de Palermo;
abajo, la fachada del Museo Malba; al
lado, parte de los bosques de Palermo,
donde se encuentra el Rosedal

AZUL
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de la colección está la pintura Abaporu, de
la brasileña Tarsila do Amaral. No deje de
conocer también el Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires, también conocido como El
Moderno. La fachada impresiona: el museo
se encuentra en el barrio de San Telmo, en
un hermoso edificio recientemente reformado del siglo XIX con estructura de hierro,
grandes ventanales y ladrillos a la vista. La
colección cuenta con 7.000 obras de arte
contemporáneo desde la década de los 40
hasta el siglo XXI. En las siete salas de exhibición, hay pinturas de Pablo Picasso y
Salvador Dalí, y esculturas de León Ferrari
y del porteño Luis Terán.
Por otro lado, el Centro Cultural Recoleta
se encuentra en un edificio de 1716 que ya
ha sido un convento, cuartel y asilo. Tiene
exposiciones, programas para jóvenes de
13 a 17 años, teatro y una extensa agenda
cultural, que abarca desde mangas hasta
música hip hop. Aproveche la oportunidad
para visitar el Cementerio de la Recoleta,
conocido por los mausoleos imponentes –
inclusive el de Evita Perón.

LOS SABORES Y LA VIDA NOCTURNA
La gastronomía es una de las riquezas de la
capital argentina. Y la gran protagonista es
la parrilla: los gruesos trozos de carne se acomodan sobre las rejillas móviles, que se inclinan sobre las brasas de leña dura. La grasa
corre por los canales y el corte es muy jugoso.
¿Se le hizo la boca agua? Entonces, corra a
Don Julio, conocido como una de las mejores
churrasquerías en Buenos Aires, y que acaba de obtener el 4º lugar en la lista de los
50 mejores restaurantes de América Latina.
Además de las carnes impecablemente preparadas, cuenta con una excelente atención,
un ambiente encantador y una fantástica
bodega con 15.000 botellas de vino.
Si estás buscando una churrasquería más moderna, vaya al Corte Comedor, en el barrio
de Núñez. Inaugurado hace poco más de un
año, comenzó como una carnicería gourmet
y después se volvió restaurante. El chef uruguayo Santiago Garat, discípulo de Francis
Mallmann, es uno de los socios. En un ambiente clean, las carnes se preparan en la
parrilla abierta al salón, conducida por

Vista del Centro
Cultural Kirchner y del
Puerto Madero desde
el rooftop del Trade
Skybar; al lado, Paul
French Gallery, en
Palermo, donde hay
una tienda de flores,
cafeter’ia y tienda de
decoracion
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Jonathan, un parrillero con aspecto de modelo hípster. Entre las especialidades de la
casa se encuentran el delicioso bife de vacío
y la costilla jugosa. Tienes que probar las
croquetas de asado con bechamel, el merguez (chorizo) de cordero y la imbatible salsa chimichurri de la casa.
Cuando estés por San Telmo debes tomarte un tiempo para almorzar en la Pulpería
Quilapán. El inusual restaurante ocupa una
mansión del siglo XVIII que ya ha sido una
taberna, un comedor y un salón de baile. El
menú es muy argentino, con varios artículos preparados en un gran horno de barro.
Pruebe las costillas de ternero, las empanadas fritas y bife rebozado con huevos fritos
y papas crujientes. El vino de la casa se sirve
en agradables pingüinos de cerámica, que se
convirtieron en un símbolo de la Pulpería.
Otro símbolo de la nueva gastronomía de
Buenos Aires es el Mishiguene. Allí, el chef Tomas Kálika realiza recetas judías con toques
propios como Gefilte Fish, pescado envuelto
en láminas de zanahoria y huevas de pescado; el Borscht, hecho con osobuco de novillo

y remolacha en tres cocciones; y los Varenikes, ravioles de papa con mantequilla, cebolla
confitada y chicharrones de piel de pollo.
También hay muchas opciones alternativas
para disfrutar la noche de Buenos Aires, además de las tradicionales casas de tango. Uno
de los bares más de onda es Uptown & The
Bronx, un speakeasy subterráneo que recrea
una estación del metro de Nueva York. Después de pasar el torniquete y por un vagón
del metro, uno se topa con un salón animado con un DJ que tiene una altura libre bien
alta. Además de bebidas creativas, se sirve
una variedad de comidas, desde hamburguesas hasta sushis. Hay que hacer reserva.
Del subterráneo a las alturas. El Trade Skybar es el rooftop más disputado de la capital
argentina. Inaugurado en junio, el nuevo
bar se encuentra en la cima de un edificio
comercial, el Comega, y tiene un diseño impresionante, en estilo art deco. Hay tres ambientes: un restaurante acristalado en el piso
19º; un omakase con menú de degustación
de crudo en el piso 20º; y una terraza al aire
libre en el piso 22º con una impresionante
vista de 360 grados de Buenos Aires desde
Puerto Madero hasta el Obelisco. Queda el
aviso: allí nuestro equipo probó el mejor negroni de todo el viaje.
Y para comprender mejor cómo se divierten
los hermanos más de onda, hay que conocer
la Ciudad Cultural Konex. El centro se encuentra instalado desde 2006 en una antigua fábrica de aceites de oliva en el barrio
de Abasto, lejos del eje turístico más tradicional. Con un gran espacio abierto, cuenta
con una rica programación diaria de espectáculos, teatro, congresos y fiestas, a precios
muy accesibles. El evento más disputado ocurre los lunes, hace 13 años, infaliblemente. Se
trata del espectáculo La Bomba del Tiempo,
un grupo de percusión que atrae a más de
1.500 espectadores por semana, ha sido visto
por más de 3 millones de personas. Es una catarsis rítmica, regada con cerveza, tambores
y mucho baile. Otra prueba de que los brasileños y los argentinos tienen mucho más en
común de lo que pensamos.
AL AIRE LIBRE
Ícono turístico de Buenos Aires, la región de
Puerto Madero es también uno de los lugares

El Obelisco

más queridos de los argentinos. Sin dudas:
por un lado, hay un paseo con muchas opciones de bares, restaurantes, heladerías e incluso fiestas. Por el otro, más residencial, se llega
al espacio verde más grande de la capital
federal, la Reserva Ecológica Costanera Sur,
con 350 hectáreas. Buenos Aires, por cierto,
es una metrópolis aireada. Hay alrededor de
100 espacios verdes, incluido el Parque Centenario, el Jardín Japonés y los Bosques de Palermo, donde se encuentra el famoso Rosedal.
Perfecto para caminar o andar en bicicleta.

10 cuotas de

173,70
R$ 1.737,00
R$

sin intereses

o

BUENOS AIRES
3 noches en
562 Nogaro,
con city tour
clássico en
Buenos Aires.
Salida el
6/2/2020
(de Viracopos)

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181

AZUL
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... Si disputar espacio en la arena no es su
estilo, entonces, es el momento de tomar la
carretera y continuar el viaje.

de Ceará y hoy guarda un poco de este pasado en el encantador Centro Histórico. Pero
no es por eso por lo que está en la lista de
favoritos de los turistas. La gran atracción,
de hecho, es la playa de Porto das Dunas: allá
es donde se encuentra Beach Park, uno de los
parques acuáticos más grandes del país. Desde la carretera, se puede ver los más de 40
metros de altura del Insano, el tobogán que
es la tarjeta postal del parque. La novedad
para aquellos que no quieren arriesgarse a
bajar por el tobogán, también pueden sentir
la sensación de ir de cero a cien a 100 km/h
en cinco segundos. En septiembre, el parque
lanzó el Insano Virtual, un simulador que
imita la experiencia del descenso por el tobogán acuático, que lanza agua corriente.
A partir de Aquiraz, los cocoteros a la orilla
de la playa comienzan a compartir espacio
con otro tipo de paisaje. Gradualmente,
aparece una secuencia de acantilados que
recorre la costa hasta llegar a Rio Grande
do Norte. En el lado de Ceará, se encuentran
en el top 3 las playas de Morro Branco, das
Fontes y Canoa Quebrada. Hay personas
que deciden hacer un viaje de ida y vuelta y
tratan de conocerlas a todas en un solo día,
pero es casi un maratón, recorrer 180 km a
la ida, estar algunas horas con el pie en la
arena y regresar a Fortaleza. Si tienes tiempo, es mejor hacerlo con más calma.
En Morro Branco, la diversión es conocer el
Monumento Natural de los Acantilados y
caminar entre los paredones coloridos hasta
llegar a la playa, donde hay buggies esperándolo para llevarlo a la siguiente parte del
paseo. Desde allá, el itinerario va a la cercana
Praia das Fontes, con sus pequeñas cuevas,
y termina en las dunas y lagunas de agua
dulce de Praia do Uruaú. 70 km más adelante, Canoa Quebrada es la que tiene más
movimiento. El pueblo entró en el radar de
los turistas gracias a sus acantilados rojizos y
su ambiente medio hippie. Con el tiempo, ha
ganado fama y se ha convertido en uno de los
destinos más buscados en todo el estado, pero
nada que le quite el encanto de la naturaleza.

COSTA ESTE
Yendo por la BR-116, son menos de 30 km
hasta la primera parada, en Aquiraz. Hasta
el siglo XVIII, la ciudad era la capital oficial

COSTA OESTE
Si las playas al este de Fortaleza son para
aquellos que les gusta el ajetreo, al lado oeste definitivamente están las playas para

DE ESTE A OESTE
Acantilados de Praia do
Morro Branco

A

ño tras año, Fortaleza sigue siendo uno de los destinos favoritos
de los brasileños para vacaciones.
La temporada pasada, la capital de Ceará
fue la más visitada, incluso más que Río de
Janeiro, Porto Seguro y Gramado, según el
Ministerio de Turismo. Es fácil entender la
razón: además de ser una de las capitales
más grandes del país, Fortaleza se encuentra
en una posición estratégica, justo en el medio de la costa de Ceará. Por un lado, están
las dunas que llevan hasta Jericoacoara. Por
el otro, están los acantilados y las arenas
coloridas de Morro Branco. ¿Playas tranquilas? Hay. ¿Playas más activas? También hay.
¿Cabellos al viento? Siempre.
La primera vez en Ceará, es difícil no sen-
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Tierra de sol, viento y forró,
Fortaleza es el punto de
partida para conocer lo mejor de
la costa de Ceará

por Giovanna Forcioni | fotos Angelo Dal Bó

tirse tentado de llegar al aeropuerto y ya
tomar la carretera. Tiene sentido que la mayoría de las llegadas a la capital ya tienen
programados itinerarios a otras playas más
distantes. Sin embargo, pasar unos días en
Fortaleza es esencial para ir ambientándose.
No faltan opciones en la ciudad para conocer un poco más sobre la cultura y tradiciones de Ceará. Después de visitar el centro de
arte Dragão do Mar y disfrutar del “arrasta-pé” [danza de la región noreste de Brasil]
en el Pirata, reserve un momento para ver la
audaz arquitectura del Teatro José de Alencar, uno de los edificios más bellos de la ciu-

dad. Toda la estructura fue construida con
piezas de hierro fundido traídas de Escocia.
A poco más de un kilómetro de distancia se
encuentra el Mercado Central, la dirección
correcta para conocer la artesanía regional
y comprar suvenires. Pero para una experiencia auténtica, diríjase directamente al
Mercado dos Peixes. Allá es donde los lugareños se reúnen para ver la puesta de sol entre las velas de Mucuripe. Los quioscos abren
temprano antes de las 7 de la mañana y funcionan hasta el final del día y usted puede
elegir y comprar su propio pescado, que se
prepara y se sirve al instante.
Las playas más céntricas, Iracema, Mucuripe y Meireles, reúnen a la mayoría de los
hoteles (como el completísimo Gran Mar-

Atardecer en Praia do Mucuripe; arriba,
paseo en balsa en Canoa Quebrada

quise), un paseo marítimo con mucho movimiento y una animada vida nocturna, pero
el mar no es uno de los mejores para nadar.
Para zambullirse en la plaja, lo mejor es seguir adelante y conseguir un lugar en una de
los quioscos, que se parece con un club, de la
Praia do Futuro. Hay de todo: piscina, música en vivo, espectáculo de humor, tiendas
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Paseo en buggy en Praia do Morro Branco,;
arriba, laguna en la Praia do Diogo

relajar. La única que escapa (un poco) de
la regla es la Praia do Cumbuco, preferida por los practicantes de deportes acuáticos. Yendo por la CE-090, uno nota que
está llegando cuando las cometas de kitesurf comienzan a aparecer en el cielo. Los
vientos constantes hacen que la región sea
uno de los mejores lugares del mundo para
aprender este deporte, especialmente en la
punta de la playa, donde el Rio Cauípe se
encuentra con el mar. Pero eso no es todo.
Una de las formas más divertidas de conocer Cumbuco es dar un paseo por las dunas
de la región y aventurarse en las tirolesas y
toboganes de agua que aparecen en el camino, todo en el mejor estilo “con emoción
o sin emoción” de los buggies de Ceará.
El tramo más hermoso de la carretera
aparece 115 km más adelante, cuando finalmente se llega a la ciudad de Trairi. De
allá salen los paseos en catamarán a través de las aguas salobres del Río Mundaú,
deteniéndose para bañarse y observar los
cangrejos en el manglar. En el camino de
regreso a través de la CE-163 hacia Fortaleza, la experiencia es conducir, literalmente,
entre las dunas y el mar, hasta llegar a las
piscinas naturales de Praia de Flecheiras.
El pueblo tiene buenos restaurantes, como
Maré Alta, especializado en moqueca de
raya. Cuando Manoel Freitas comenzó
a administrar el negocio allá, la idea era
establecer un bar para los pescadores locales. Con el tiempo, la demanda cambió y
surgieron los planes de abrir un restaurante
para recibir a los viajeros. Los turistas continúan llegando. Pero Trairi todavía guarda una de las características más llamativas de la costa noreste: la tranquilidad.

10 cuotas de

162,90
R$
R$ 1.629,00

R$
R$
or
o

sin intereses

Fachada del Teatro José
de Alencar; arriba, uno de
los toboganes de agua del
Beach Park

FORTALEZA
7 noches en
Hotel Villa Smart,
con desayuno y
transferencia.
Salida el
1/2/2020
(de Guarulhos)

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181
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ENTREVISTA

VISIÓN DE
NEGOCIO

mente el idioma para aprender portugués y
ayudar a mis padres.

CEO de GO Eyewear hace 10 años,
la china naturalizada brasileña,
Joyci Lin, atribuye su éxito
como ejecutiva a las dificultades
enfrentadas en su infancia

¿Siempre tuviste la intención de ser CEO?
¿Era un proyecto de carrera?
No anhelaba esta posición. Pero el antiguo
CEO se fue y terminé asumiendo el control.
Dicen que cuando una mujer tiene el 99% de
los skills necesarios, ella todavía no se juzga
apta. El hombre tiene un 20% y va allá y se
las arregla, porque él tiene más confianza.
La mujer piensa que tiene que ser perfecta
para ocupar el lugar. Entonces ella realmente trabaja más duro, se prepara. Acababa de
hacer un MBA, de lo contrario no creo que
hubiera tenido el coraje de asumir el control.
Acepté el puesto interinamente, pensando
que el directorio contrataría a otra persona
para el cargo. Pero me termine quedando y
los resultados fueron llegando. Me sentí más
segura. Creo que esto es herencia de cuando
era pequeña y tuve que enfrentar ciertas situaciones.

por Marina Azaredo | fotos Marcus Steinmeyer

J

oyci Lin no tuvo una infancia convencional. A la edad de ocho años,
emigró con su familia de China a
Brasil y rápidamente tuvo que aprender
portugués para ayudar a sus padres, comerciantes en Río de Janeiro. El resultado fue un
inicio también precoz en el mundo del trabajo. Con un poco más de 20 años ya tenía tiendas de diversos segmentos, desde tiendas de
$ 1,99 hasta de productos electrónicos. Después del nacimiento de sus dos hijas, Joyci
hizo un gran cambio en su vida profesional:
dejó el comercio minorista y entró al mundo
corporativo con una invitación para trabajar en GO Eyewear, una compañía que crea
produce y distribuye anteojos, propietaria de
marcas como Gucci, Cartier, Yves Saitn Laurent y el bestseller brasileño Ana Hickmann.
CEO de la compañía hace diez años, Joyci
es responsable por un crecimiento del 30%
anual antes de la crisis y del 10% desde 2015.
La receta, según ella, es valorar a las personas más que a los números. “Lo que nos motiva e inspira es la posibilidad de transformar
e influenciar en las vidas”, afirma. Durante
su gestión, GO también dejo de ser principalmente una importadora y distribuidora
para convertirse en una fabricante de anteojos, con una fábrica con una capacidad
de producción mensual de 300.000 piezas
en Palmas (TO). Actualmente, más del 90%
de los productos se fabrican en el territorio
nacional. A continuación, comenta sobre los
desafíos de ser inmigrante, el logro del puesto
de CEO y las dificultades que enfrentan las
mujeres en el medio corporativo.
¿Cómo la llegada a Brasil ha influenciado tu
carrera?
Cuando uno es inmigrante, necesita adap-
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Joyci Lin, CEO
de GO Eyewear

tarse y ser flexible. Mis padres no hablaban
portugués. Desde temprana edad yo ya era
intérprete. Ellos nunca fueron a una reunión de la escuela porque no sabían hablar.
Yo misma hacia las inscripciones en la escuela. Incluso tenía que firmar por ellos de
vez en cuando. Iba al banco, negociaba con
los proveedores. Así que desde muy joven
tuve que arreglármelas. Las dificultades me
moldearon. Todo ha sido una lección para
convertirme en lo que soy hoy. Me convertí
en una negociadora.
¿Por qué emigraron sus padres a Brasil?
Cuando vinieron mis padres, China era comunista. No tenía una economía de capital
abierto. Salimos de allá a principios de la
década de 1980 y la economía se abrió a fines de la década de 1980. En el caso de mi
familia, fue un proyecto de libertad, y no
una cuestión de dinero. Mi padre era director de una fábrica en China. Él renunció a
este puesto porque en Brasil podríamos ser libres. Después, China creció y evolucionó. Mi
generación fue la última a venir. Pero no nos
arrepentimos, porque Brasil tiene libertad
religiosa, política y social.

Su inicio fue como comerciante y tenía
varias tiendas en Río. ¿Por qué decidió
cerrarlas?
Me casé en 1999 y enseguida quedé embarazada. No tuve licencia de maternidad. Después de un mes volví a trabajar. Llevaba a
mi hija al trabajo. Luego, cuando ella tenía
un año y un mes, quedé embarazada nuevamente. Entonces ya no podía ocuparme del
negocio. En el comercio minorista, uno tiene
que estar al frente. Venía de Río de Janeiro
a São Paulo para comprar de proveedores,
distribuidores e importadores. Con dos hijas,
el negocio no iba bien. Y luego surgió la oportunidad de venir a São Paulo en 2004 para
cuidar del sector administrativo y financiero
de GO.
¿Cómo logró un trabajo en el mundo corporativo después de tantos años de dedicación
al comercio minorista?
Mi exjefe había conocido mi trabajo a través de amigos en común. Me llamó debido a
mi know-how sobre productos importados
y porque tenía que negociar con compañías
chinas. Entonces tuve que aprender mandarín porque había abandonado completa-

¿Tenías miedo al principio?
Imagínate eventos de clientes en Milán, París ... La CEO tiene que desempeñar el papel
de relaciones públicas, tiene que representar
institucionalmente. Subía al escenario temblando. En esa época no había tenido clase de
oratoria. Después me fui preparando. Durante cuatro años hice coaching, esto me ayudó
a ganar musculatura y confianza. Y lo necesitaba para desempeñar bien el papel. Hoy
creo que la situación de la mujer también
está mejor, pero hace diez años era un desafío.
¿Por qué?
Iba a las reuniones del consejo del sector,
las asociaciones, y solo había hombres. No
había mujeres. Una vez fui a almorzar en
Fiesp y en todo el restaurante era la única
mujer. Cien hombres con traje y corbata
almorzando. Incluso hoy, si uno mira las
fotografías de los eventos de negocios, solo
hay hombres. Se necesita un incentivo para
que las mujeres no tengan miedo de ser
quienes son. Si ellas han alcanzado aquella
posición es porque son competentes, probablemente más que los hombres.
Usted tiene un excelente desempeño como

13.584 m

2

es el tamaño de la fábrica
instalada en Palmas (TO)

9

veces la compañía creció desde que Joyci
asumió el cargo de CEO hace diez años

50

es el número de países donde GO
Eyewear distribuye sus productos

CEO, con un crecimiento del 30% anual.
¿Cuál es la receta?
Este es el promedio, excepto en los últimos
tres años de crisis, cuando el crecimiento
promedio fue del 10%. Pero hasta el 2015 realmente crecimos un 30% al año. Lo primero
es tener las agallas. No es suerte, no es tener
un producto totalmente diferente. Es la agalla de un equipo leal, que compra tus ideas,
se compromete y abraza la idea. Además,
tenemos una red de relaciones muy fuerte.
Son más de 600 empleados directos en todo
Brasil y miles indirectos. Lo que nos motiva e
inspira es la posibilidad de transformar e influenciar en las vidas. No existe una fórmula
mágica. La esencia de una compañía nunca
es la marca. Son las personas y sus valores.
¿Qué ha cambiado en su gestión?
Cambiamos la cultura de la compañía. Se
parece más conmigo: tiene más suficiencia,
es más comprometida y más responsable.
Una visión de todos ser dueño y cuidadores,
velando por lo que hacen. Y promover el resultado como un indicador de que estamos
en el camino correcto. El medio ambiente es
fundamental y las personas también. Hoy
el propósito de la humanización ha vuelto
a estar de moda, pero comenzamos a hacerlo hace diez años. Necesitamos valorar
a las personas por encima de los números.
Y transformar la forma de hacer negocios.
En lugar de explorar al cliente, queremos
ayudarlo a construir su negocio. Si él crece,
también nos beneficiamos.

¿Cuál es el propósito de GO?
Como GO trabaja con 13.000 puntos de venta y más de 50.000 personas, estamos trabajando con vidas. Nuestros socios de negocios
están trabajando con los consumidores, con
salud y belleza, están ayudando a cuidar de
aspecto y del bienestar de las personas. Se necesita que el vendedor de una óptica reciba al
consumidor y lo trate con cariño.
¿Cuál fue el impacto de la crisis en el mercado?
Creemos que un mercado saludable es aquel
que tiene varios players. Pero, durante estos
años, algunas compañías nacionales cerraron sus puertas debido a dificultades. No
fue fácil. Es triste porque generaban empleos y eran compañías serias, algunas con
más de 20 años en el mercado.
¿Qué es lo que motivó la decisión de implementar la fábrica en Tocantins?
En el 2012, vimos que podríamos tener
problemas de reglamentación. ¿No sé si
se acuerda cuando hubo un problema en
la industria automotriz de 2012 a 2013?
El gobierno emitió un decreto determinando que aquellos que no tenían una
ensambladora de automóviles aquí en
Brasil no podían importar los automóviles. Habría un límite máximo. En ese
momento, el consejo decidió la implantación de una fábrica, para que no dependamos de las importaciones. Fue una
gran inversión.
¿Hoy la producción es 100% nacional?
Más del 90% de nuestros anteojos se producen en Palmas, Estado de Tocantins. Pero algunas marcas todavía se importan de Italia,
Francia y China.
¿Cuál es la marca líder de GO?
Es la marca Ana Hickmann. Es un case
ganador, porque es de una presentadora, y no de un estilista o cantante, lo que
sería más común. Es una asociación muy
exitosa que ya tiene 17 años. Ella es muy
profesional y honesta. También es muy
correcta como empresaria y una persona
de confianza. Todos los que tienen asociaciones con ella están muy contentos.
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RAIO X

AUDITÓRIO
IBIRAPUERA
CONHEÇA A ESTRUTURA DE UM DOS
PRINCIPAIS ESPAÇOS CULTURAIS
DE SÃO PAULO por Junior Ferraro
O auditório foi projetado por Oscar
Niemeyer no início dos anos 1950. Só
saiu do papel, porém, quase 50 anos
depois – foi inaugurado em 2005.
O espaço tem 7 mil m2 de área
construída. É um bloco único,
de concreto, pintado com tinta
impermeabilizante branca.
A única cor na parte externa do
auditório é o vermelho da escultura
que sai da porta principal. Por causa
do tom e do formato, a obra ficou
conhecida como Labareda.
No foyer, também branco, há uma
passarela em caracol que leva ao
auditório. Ao fundo, há uma escultura
de Tomie Ohtake, uma grande onda
vermelha. A cor foi escolhida pela
artista sem ela saber que seria a
mesma da entrada.

Foto: Gerardo Lazzari

A sala de concertos tem capacidade
para 800 pessoas. No fundo do palco
há uma porta de 20 m que dá para o
parque. Quando aberta, aumenta a
capacidade para quase 15 mil pessoas
na área externa.
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