RIO DE JANEIRO
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AS NOVIDADES DOS PARQUES
DE TAMPA E ORLANDO

UM ROTEIRO DE PRAIAS, RESTAURANTES E PASSEIOS CONFIRA OS CAFÉS MAIS
PARA CURTIR O VERÃO NA CIDADE MARAVILHOSA INSTAGRAMÁVEIS DO MUNDO

Férias?
Tá pedindo
Azul.
A experiência de voar Azul é única: você viaja
pensando que vai ser incrível e volta tendo certeza.
Embarque com a melhor companhia aérea
da América Latina, segundo o TripAdvisor.

voeazul.com.br

Ligue para 4003-1118 ou
consulte o seu agente de viagens.
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OS MELHORES CARROS
PEDEM O COMBUSTÍVEL COM A MAIOR
OCTANAGEM* DO MERC ADO.

GASOLINA PODIUM.

Tecnologia máxima em combustível para carros e motoristas exigentes.
Alta estabilidade, proteção para o motor e menor impacto ambiental.
Exclusiva nos Postos Petrobras.
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Cartão de Crédito Porto Seguro
Visa agora com Apple Pay.
Faça suas compras
sem tirar o cartão da carteira.

Safári no
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Fotos: Leo Lemos e Divulgação

Mais simplicidade e rapidez para o seu dia a dia.
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UM ANO DE MUITAS CONQUISTAS

Neste ano também ampliamos ainda mais a nossa malha
aérea. Começamos a voar para o Porto, em Portugal. Aqui
no Brasil, inauguramos voos em Toledo, Pato Branco e
Guarapuava, no Paraná; Aracati, no Ceará; Araraquara,
em São Paulo; e Macaé, no Rio de Janeiro. Isso sem
contar com as novas rotas regulares para Buenos Aires e
Bariloche, a partir de Campinas, e para Fort Lauderdale,
com saídas de Belo Horizonte.
2019 também foi o ano em que aceleramos o nosso plano
de renovação de frota. Foram 29 os novos aviões que chegaram para tornar a sua viagem ainda mais confortável e
agradável. E uma dessas novidades foi o novíssimo Embraer
E195-E2, o maior avião a jato já produzido no Brasil.
Eu e todos os Tripulantes da Azul estamos muito confiantes que 2020 será um ano ainda melhor. Queremos fazer mais
a partir de janeiro. Faço questão de deixar você por dentro
de cada nova conquista que alcançarmos. Afinal, sem a sua
confiança e preferência em voar com a gente, não teríamos
conseguido voar tão alto e tão longe neste ano. Vamos,
todos nós, ajudar o Brasil a voar ainda mais alto em 2020.
Espero que você e sua família tenham um ótimo final
de 2019 e aproveitem toda a conveniência que a nossa
malha aérea oferece para que neste verão você conheça
novos lugares incríveis que o Brasil tem a oferecer.
Boas festas e bons voos!
John Rodgerson
Presidente da Azul

Foto: Anna Carolina Negri
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Com uma simples atitude o seis virou nove.
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O

?
O
R
I
HE IO

C
IN
NÚN A
D
A
E
SEUVIERPEOENSTSDAACAOBQEUÇE.

Eu e todos os Tripulantes da Azul estamos muito
confiantes que 2020 será um ano ainda melhor

lá, seja bem-vindo a bordo!
Estamos chegando ao fim de 2019 e quero
começar agradecendo a você, Cliente Azul,
por ter escolhido a nossa empresa para voar
hoje. E agradecer aos nossos mais de 14 mil
Tripulantes – como chamamos todos os nossos
colaboradores – a paixão, o empenho e a dedicação em fazer da experiência de quem voa
conosco a melhor do mundo!
Dezembro é um mês especial em todo o Brasil. É quando
a maioria de nós pode parar um pouco as atividades do
dia a dia e aproveitar as celebrações de fim de ano. E foi
pensando nisso que colocamos à sua disposição mais de
40 mil voos ao longo deste verão. E veja só que marca
legal: teremos quase mil voos em um único dia para fazer
com que você chegue às suas férias com a gente. Seja qual
for a sua preferência de viagem, você pode ir de Azul.
Estamos em mais de 100 cidades no Brasil, além de disponibilizarmos voos para EUA, Europa e América do Sul.
Porém, antes que 2019 acabe, quero aproveitar e relembrar todos os voos incríveis que tivemos juntos neste
ano. O primeiro grande marco de que eu quero falar foi
a entrada da Azul na ponte aérea, com 14 voos diários
entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont.
Poder oferecer para milhares de Clientes a oportunidade
de voar de Azul pela primeira vez é motivo de orgulho
para todos nós da empresa.

MiLLHOUSE.COM.BR

CARTA DO PRESIDENTE

Os Bancos são ótimas instituições para alguns tipos de serviços, mas quando o assunto é investimento, nada substitui um
especialista financeiro focado em uma única coisa, o seu resultado. Não importa quanto dinheiro você tem, encontraremos
o melhor investimento para cada objetivo. Agora, se você já sabe investir, pode fazer tudo sozinho pelo nosso site ou pelo
APP. Visite no nosso site e compare a diferença entre “investir” no banco e investir de verdade, você irá se surpreender.
ABRA SUA CONTA. É fácil e de graça.

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas
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Capitais e Regiões Metropolitanas: 4020-6710
Demais Regiões: 0800 580 6710
Ouvidoria: 0800 724 3080

Invista melhor. Invista de verdade.
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seu poder uma carta atualizada e datada, em papel timbrado, assinada por pessoa que conste do expediente.
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BASTIDORES

VIVA MOMENTOS INESQUECÍVEIS EM SUA
PRÓPRIA CASA DE FÉRIAS EM ORLANDO
A MELHOR OPÇÃO DE INVESTIMENTO NOS EUA

UM CLÁSSICO NÃO
SAI DE MODA
Dezembro chegou e nós só temos o que comemorar. 2019 foi o ano em que aperfeiçoamos os
projetos gráfico e editorial da revista, completamos 80 edições no ar e realizamos viagens
inesquecíveis. Tão especiais que decidimos
Praia de Ipanema e
fazer um balanço dos destinos que mais marMorro Dois Irmãos
caram a nossa equipe, como Bonito, Porto,
Bariloche, São Miguel do Gostoso e Miami.
Já na reportagem de capa, montamos um guia para curtir o verão no Rio de Janeiro, destino que recebe voos diretos da Azul
na ponte aérea Congonhas-Santos Dumont. Além das atrações e
belezas naturais, a cidade realiza o maior Réveillon do mundo,
na Praia de Copacabana. Um clássico que não envelhece nem
sai de moda.
Na seção Estilo de Vida, um dos destaques é a reportagem feita
no Balcão do Remanso, em Belém do Pará. Visitamos o luxuoso
Casana Hotel, no litoral cearense, onde a hospedagem se transforma numa experiência memorável. Em Bem-Estar, falamos
sobre a importância de um café da manhã equilibrado e saudável
para termos mais qualidade de vida no dia a dia.
Em Executiva, trouxemos uma entrevista com Iuri Miranda,
CEO do Burger King Brasil. Ele fala sobre o fast-food no País e
sobre os planos da empresa para o futuro. Já em Made in Brazil,
mostramos o sucesso do Sem Parar, sistema de pagamentos que
está mudando a dinâmica do mercado brasileiro. Definitivamente o futuro é agora!
Boa leitura e feliz ano novo!
Junior Ferraro

DIRETOR DE REDAÇÃO

Fotos: Leo Lemos e Arquivo Pessoal

Casas de 3 e 4 suítes ao lado da Disney
e possibilidade de renda com a locação.

1
2

3

COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Leo Lemos / De braços abertos p. 34

Nascido e criado em Niterói, o fotógrafo fluminense só teve a
oportunidade de conhecer melhor o Rio nos tempos de faculdade,
quando se mudou para a Cidade Maravilhosa. Foi paixão imediata.
“A cidade sempre revela surpresas e encantos diante de um
olhar curioso de um fotógrafo que passeia sempre com um olhar
estrangeiro.” Onde encontrá-lo: @_leo_lemos

2. Anna Carolina Negri /Inspiração para 2020 p. 48

A fotógrafa paulistana foi responsável pelas imagens de várias
de nossas reportagens, mas destaca o prazer de voltar às serras
catarinenses. “Foi minha segunda vez nesse destino, mas me
surpreendi com novas experiências por lá. O Canion do Funil me
deixou de queixo caído. A beleza e a energia daquele local sem dúvida
foram algo muito especial!” Onde encontrá-la: acnegri.com.br

FOTO D E C A PA
Leo Lemos
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Primeiro empreendimento de luxo
em Orlando assinado pelo escritório
de design italiano Pininfarina.

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

3. Gui Gomes / Inspiração para 2020 p. 48

Parceiro de longa data da revista, o fotógrafo paulista assinou as
imagens de matérias em destinos como Miami, nos Estados Unidos,
e Bariloche, na Argentina, mas destaca a viagem a São Miguel do
Gostoso, no litoral potiguar, como uma das favoritas. “É uma antiga
vila de pescadores que, surpreendentemente mistura muito bem agito
e tranquilidade.” Onde encontrá-lo: @guigomes7

Visite: magicvillagebypininfarina.com

OUTROS COLABORADORES

BRASIL:

ESTADOS UNIDOS:

AMÉRICA LATINA:

+55 (11) 4349-6276

+1 (407) 982-3530

+54 (11) 5219-0381

FOTO Cauê Moreno TEXTO Felipe Prá

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

INCORPORADORA

LO U N G E

>tudoazul.voeazul.com.br

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

30
UM DESTINO,
DOIS ESTILOS

Foto: Helder Ferrer

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

Dicas para curtir os bares
e baladas de Recife e
aproveitar sua rica vida
cultural, em lugares como a
Oficina Cerâmica Francisco
Brennand (foto)

É só fazer o seu cadastro para começar a aproveitar. Além de
resgatar passagens nacionais e internacionais, você pode garantir
milhares de produtos e participar de promoções exclusivas.
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O novo menu criado por
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internacionais da Azul

Uma agenda com exposições,
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culturais em dezembro

As melhores fotos feitas
por Clientes da Azul durante
suas viagens

NEWS

NOVAS AERONAVES

O chef carioca
Felipe Bronze

A Azul acaba de receber duas novas aeronaves, o seu
segundo A330-900neo e o segundo E195-E2.
O A330-900neo, que decolou da sede da Airbus, em
Tolouse, na França, cumpre os voos internacionais do
Brasil para a Europa (Porto e Lisboa) e para os
Estados Unidos (Orlando e Fort Lauderdale).
Já o E195-E2 faz parte da família de aviões
cor-de-rosa da companhia e viajam pelo Brasil espalhando a mensagem da luta contra o câncer de mama.

MACAÉ MAIS PERTO

Importante polo econômico do Rio de Janeiro, Macaé agora está
mais perto. A cidade passa a contar com voos da Azul partindo
do aeroporto do Galeão. Essa será a 106ª base da empresa, o
que a consolida como a maior do Brasil em número de cidades
domésticas servidas. As partidas serão diárias, com escala em
Campos dos Goytacazes, na volta. A saída será de segunda a
sexta, às 10h, chegando a Macaé às 10h50. O retorno será às 11h20,
chegando ao Galeão às 13h20. A rota será operada pelo ATR 72-600
da Azul, que tem capacidade para 70 assentos.

Arthur Campanaro, gerente de planejamento e
qualidade, e Carina Carvalho, gerente de serviços ao Cliente

TRÊS VEZES CAMPEÃ

MENU ESTRELADO
Um dos principais chefs do País, Felipe Bronze é o responsável pelos cardápios dos voos
internacionais da Azul nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro
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tomate e salsa. “Quis dar uma cara bem brasileira aos pratos.
Em vez de um barbecue tradicional, criei um de banana. Já
o rosti de mandioca vem com queijo Minas e carne-seca”,
disse Felipe. A sobremesa é o pudim de leite que Felipe serve
no seu restaurante Pipo em São Paulo. O doce de janeiro e
fevereiro é um brigadeiro de paçoca com flor de sal.
Já na Economy, o menu de dezembro a 9 de janeiro tem
como prato principal a vaca atolada na cerveja preta, servida
com arroz de salsa e farofa de banana. O principal servido de
10 de janeiro até o final de fevereiro é o escondidinho com
purê de laranja cristalizada. Para finalizar, pudim de leite, sobremesa disponível de dezembro a fevereiro.
Outro destaque, servido nos voos para outros países da
América do Sul, é o sanduíche de rosbife, tomate assado e
queijo Minas padrão. Uma delícia que mostra todo talento
e criatividade do chef carioca.

ai157418491649_AF_An Rodapé_Revista Azul 6X16,9_SEQ1__Direita_19_11.pdf

Fotos: RJ Castilho e Divulgação Azul

N

otícia saborosa para os Clientes da Azul. Um dos chefs
mais premiados do País, Felipe Bronze, criou um cardápio especial para a companhia, que será servido nos meses
de dezembro, janeiro e fevereiro nos voos internacionais
da empresa. “Essa parceria com a Azul tem sido especial para
mim. Pouca gente sabe, mas comecei minha carreira trabalhando no catering do meu pai. Então, já era familiarizado com
esse tipo de serviço, de comida, com tantas especificidades”,
disse Felipe, na sede da LSG Sky Chefs, empresa que faz o
catering da Azul, em Guarulhos. Felipe se encontrou com um
grupo de jornalistas para uma degustação das receitas elaboradas para as classes Economy e Azul Business.
Na Azul Business, o prato principal de dezembro a 9 de
janeiro é um rosti de mandioca com queijo Minas padrão e
carne-seca. De 10 de janeiro até o final de fevereiro, costelinha desossada com barbecue de bananada, servida com arroz,

O E195-E2 cor-de-rosa;
acima o A330-900neo

A Azul, o TudoAzul e a Azul Viagens ganharam o Prêmio Época
Negócios Reclame Aqui, que reconhece as empresas que prestam um
bom atendimento e respeitam o consumidor. Na categoria
Companhia Aérea, a Azul recebeu 56.170 pontos, cerca de 10 mil a
mais que a segunda colocada. Já o TudoAzul teve 29.247 pontos, enquanto a Azul Viagens teve 36.033 pontos. “Os constantes treinamentos e melhorias que realizamos estão trazendo ótimos resultados”,
comemora Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes.
1

19/11/2019

14:35

Para chegar

Que tal

caminhou

pouco mais no
seu dia a dia?

ao avião, você

alguns metros

andar um

AZUL

21

VARIEDADES

NATAL À
BRASILEIRA

VINHO
DO MÊS

Mais uma vez a capital pernambucana celebrará o Natal de um jeitinho
bem brasileiro: em vez do Papai Noel,
das renas e dos bonecos de neve,
quem entra em cena são elementos
e personagens da cultura popular
nordestina. Nos dias 23, 24 e 25 de
dezembro, a Praça do Marco Zero do
Recife recebe mais uma vez o tradicional espetáculo Baile do Menino
Deus. Em 2019, o musical completa
36 anos trazendo novidades para o
palco. A montagem deste ano traz um
novo cenário, outros bailarinos e um
grupo de percussionistas e cantores
do terreiro Xambá. As apresentações
são gratuitas e acontecem sempre às
20h. Ξ bailedomeninodeus.com.br/2019/

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
NINA PINOT GRIGIO ROSATO
Produtor: Botter Vini
Região: Vêneto País: Itália
Preço: R$ 66,00

Ξ bonovino.com.br

Qual é o caminho que os alimentos percorrem até chegar à nossa mesa? Foi com essa pergunta na cabeça que o fotógrafo Adriano
Fagundes, o jornalista Xavier Bartaburu, a curadora Fernanda Cunha
e o assistente Alexandre Gimenes caíram na estrada para mapear os
bastidores da produção de alimentos de São Paulo. O objetivo era
conhecer a diversidade do terroir do estado e descobrir quem eram
os personagens por trás da comida que comemos. Foram três meses
visitando fazendas, agroflorestas, vilas pesqueiras e hortas urbanas
para conhecer de perto a história e o trabalho dos pequenos produtores paulistas. O resultado foi 5 mil km percorridos e 200 páginas
contando essa experiência
no belíssimo livro Paisagens
Gastronômicas. Em formato
de ensaios fotográfico e literário, a obra descreve a dinâmica de trabalho de quem se
dedica a produzir alimentos
saudáveis em pequena escala e retomar a cultura de uma
alimentação orgânica.

PAISAGENS
GASTRONÔMICAS
Same Same
200 págs.
R$ 69,90
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MURAIS DE BUENOS AIRES

VIAGEM PELOS SABORES

Cidade de muitos museus, livrarias e centros culturais, Buenos Aires tem algumas
surpresas quase escondidas. Uma delas é o bairro Coghlan, região em forma de
pentágono, com casas charmosas, pracinhas e um obelisco de tijolos aparentes, com
35 metros de altura. Outra atração que vale a visita ao bairro é o colorido circuito
de murais de artistas argentinos e internacionais, pintados nas fachadas de casas
e de empresas. São cerca de 20 obras espalhadas nas ruas tranquilas de Coghlan,
como a impressionante Mujer Africana, da dupla de artistas Primo, o rinoceronte hiper-realista pintado por Ice, o colorido pavão do chileno Ren e a Coruja com
Chifres, de Paul Mericle (foto). Os tours podem ser agendados no site abaixo.
Ξ turismo.buenosaires.gob.ar

ai157417906937_AF_An Rodapé_Revista Azul 6X16,9_SEQ2_Direita_19_11.pdf

Na hora do
Fotos: Alexandre Avilla e Divulgação,

Você já deve ter ouvido falar e
provavelmente bebido algum Pinot
Grigio. Essa uva tem sua casca levemente
avermelhada, porém sempre produz
vinhos brancos, já que as cascas são
eliminadas no processo de elaboração.
Este “vino rosato” é diferente exatamente
por causa disso; deixa as cascas em
contato com o mosto (suco da uva)
durante 12 horas, tempo suficiente para
uma discreta extração de cor, que resulta
nesse rosado leve e brilhante! Tem um
bouquet persistente e floral, com notas
de acácia. É seco, equilibrado e macio
graças ao seu corpo delicado. Acompanha
muito bem todos os pratos à base de
peixe, fica excelente com carnes brancas
em preparação mais delicada e é um
excelente aperitivo!

embarque, você

respeitou
as prioridades
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DOR E SUPERAÇÃO

NEURÓTICA, EU?

TEATRO Depois de uma temporada de sucesso
no Rio de Janeiro, o espetáculo A Cor Púrpura
– O Musical estreia no Theatro NET São
Paulo, no dia 6. Baseado no livro de Alice
Walker e no filme de Steven Spielberg, o espetáculo traz Letícia Soares no papel de Celie,
mulher negra que sofre abusos do pai e do
marido, no início do século 20. Com o apoio de
amigas corajosas, ela busca a própria voz e o
paradeiro da irmã. Ξ theatronetsaopaulo.com.br

CINEMA Dona Hermínia está de
volta. No filme Minha Mãe é Uma
Peça 3, a divertida personagem
vivida por Paulo Gustavo precisa
lidar com a nova vida dos filhos,
agora já adultos e donos de seus
narizes. Juliano (Rodrigo Pandolfo)
está prestes a se casar com o
namorado e Marcelina (Mariana
Xavier) está grávida, o que deixa a
grande matriarca angustiada. Para
piorar a situação, Carlos Alberto
(Herson Capri), seu ex-marido,
resolve se reaproximar, disposto a
reviver o passado. Ξ ESTREIA DIA 26

COMO VIVIA O BRUXO?

ARTES PLÁSTICAS Um dos principais autores da literatura brasile-

ira, Machado de Assis é o tema da exposição Machado de Assims,
em cartaz até o dia 12 no Farol Santander, em São Paulo. A mostra
traça uma linha histórica do escritor, conhecido como Bruxo do
Cosme Velho, desde o menino órfão que vendia doces na infância
até se tornar um dos maiores nomes da literatura nacional, conhecido por seu profundo envolvimento com questões sociais.

Paulo Gustavo,
caracterizado como
Dona Hermínia; abaixo,
Mariana Xavier
Modis verio
quunt estrum
ad qui sectur

Ξ farolsantander.com.br

ENTREVISTA

Fotos: Divulgação

BARULHINHO NOVO
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com Mariana Xavier

COMO É VIVER A PERSONAGEM MARCELINA
PELA TERCEIRA VEZ?
É sempre uma farra. E também uma caixinha de surpresas, porque a criatividade do
Paulo Gustavo não tem limites. Acho que
o tema “família” é infinito, ainda mais em
comédia, quando colocamos uma lente de
aumento nas situações, brincamos com
tudo. É interessante também voltar e poder
atender às expectativas do público que,
depois que cada filme foi lançado, fica perguntando se vai ter o próximo, e quando
vai ser. Existem fãs muito fiéis dessa franquia, pessoas que são viciadas no filme,
sabem de cor as falas.

O QUE ELA TE ENSINOU ESSES ANOS TODOS?
Ao longo dos filmes a Marcelina amadureceu e ganhou autoestima. É uma trajetória
parecida com a minha. Ela é mais jovem
que eu, mas digo que crescemos juntas,
porque encontramos nosso lugar no mundo, descobrimos o nosso valor, o que gostamos de fazer.
ELA APRENDEU A VIVER FORA DO PADRÃO
DITO NORMAL?
Sim. E isso tem muito a ver com a mensagem que tento passar no meu canal de
YouTube, nas minhas redes sociais: temos
que ser o nosso próprio padrão. Não exis-

A cantora Natalia
Garcez do Tali on Pills

te uma fórmula única de felicidade. Existe
a nossa maneira de ser feliz. O filme fala
também de uma coisa muito bonita, que é
a aceitação da Dona Hermínia em relação à
sexualidade do Juliano. É um assunto que,
mais do que nunca, precisa ser abordado.
É POSSÍVEL IMPOR LIMITES ÀS MÃES?
Não sei se é possível, mas é necessário. É
importante para os dois. Para o filho, que
tem que criar asas e ir buscar a felicidade
dele, e para as mães, que precisam se livrar
da carga social que essa função exige e se
reencontrar com a mulher que existe dentro
delas e que tantas vezes fica esquecida.

Para guardar

sua mala, você

levantou
alguns quilos

MÚSICA Principal evento sul-americano de música experimental, o Novas Frequências chega à sua 9ª edição.
O evento será realizado entre os dias 1º e 8 de dezembro
em diversos espaços da cidade, como Oi Futuro Flamengo, MAM – Museu de Arte Moderna e Cine Joia. Ao todo
serão 29 atrações de 14 países desenvolvendo uma
programação diversa, que inclui shows, performances,
instalações, cortejos e caminhadas sonoras. Entre os
destaques está a apresentação do multi-instrumentista
australiano
Oren
Ambarchi.
Ξ novasfrequencias.com
6X16,9_SEQ3__Direita_19_11.pdf
1
19/11/2019
12:59

E se você

praticar

exercícios
pelo menos 3x

por semana?
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TALENTO
FEMININO

ARTES PLÁSTICAS

TRANQUILA E INFALÍVEL

MÚSICA Quase dez anos depois de sua última vinda ao Brasil, Norah Jones está

de volta para quatro apresentações no País. A cantora norte-americana, famosa
por sua voz suave e músicas tranquilas, começa sua série de shows em São Paulo,
no dia 8 e 9, no Espaço das Américas. Depois ela segue para Curitiba, com espetáculo no dia 11, no Teatro Guaíra. A turnê será encerrada no Rio de Janeiro, no
dia 13, no Vivo Rio. No palco ela interpreta sucessos de sua carreira, como Don´t
Know Why, Sunrise e Come Away With Me. Ξ livepass.com.br

GASTRONOMIA Com a chegada do
verão, bebidas como espumantes, vinhos
brancos e rosés ganham cada vez mais
destaque e disputam a preferência dos
brasileiros. De olho nesse mercado crescente, o Sparkling Festival promove um
encontro entre o público e as principais
vinícolas e importadoras do País. O
evento, que teve uma edição de sucesso
no Rio, em novembro, chega a São Paulo
nos dias 7 e 8, na Cinemateca. O público
poderá experimentar 350 rótulos e terá
várias opções gastronômicas e atrações
culturais, incluindo um cinema ao ar livre
que exibirá filmes sobre o universo do
vinho. Ξ ingressocerto.com

SELVA DIGITAL
CINEMA Sucesso da década de 1990, o
filme Jumanji conquistou o público ao
transportar os participantes de um antigo
jogo de tabuleiro para a selva fictícia onde o
desafio se passava. Mais de 20 anos depois,
os estúdios Sony decidiram reeditar a trama,
trazendo a história para os dias atuais com
Jumanji: Bem-Vindo à Selva, aventura
que ganha agora uma continuação. Em
Jumanji: Próxima Fase, Spencer (Alex
Wolff) decide consertar o jogo de videogame
e ressuscita o quarteto formado por Smolder
Bravestone (Dwayne Johnson), Moose
Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack
Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan).
Agora, no entanto, eles são comandados pelo
avô de Spencer (Danny DeVito) e por Fridge
(Danny Glover). Ξ ESTREIA DIA 5
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PARA BRINDAR
O VERÃO

Dando continuidade à
programação centrada
em mulheres, o MASP
(Museu de Arte de São
Paulo) inaugura, no dia
13, a exposição de Leonor
Antunes (no detalhe). A
escultora portuguesa criou
peças exclusivas que dialogam
com a arquitetura, o artesanato e o design do modernismo brasileiro, movimento que
teve representantes como a
arquiteta ítalo-brasileira Lina
Bo Bardi. Por isso, além do
prédio do museu, na Avenida
Paulista, a mostra ocupará a
Casa de Vidro, no Morumbi,
primeiro projeto construído
de Lina. Ξ masp.org.br

METAL PESADO

MÚSICA Um encontro de pesos pesados do metal
nacional promete fazer história na segunda quinzena
do mês. Trata-se do show Verão do Caos, que reúne
as bandas NervoChaos, Krisiun e Sepultura. O espetáculo será apresentado no dia 21, no Baile Perfumado,
em Recife, onde os músicos interpretam faixas como
Territory e Attitude, do repertório do Sepultura, Ritualistic e Feast of Cain, hits do NervoChaos, e Murderer,
hit do Krisiun. Depois as bandas seguem para Belém
para tocar no Psica Festival, no dia 22. Ξ sympla.com.br

ai157417899833_AF_An Rodapé_Revista Azul 6X16,9_SEQ4__Direita_19_11.pdf
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Grandes transformações
começam com pequenas mudanças.
Acesse mude1habito.com.br, faça parte do Movimento
e transforme a forma de ver o mundo. Vamos juntos?
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Alter do Chão | Brasil por Erika Natalie

CAMARÃO EM TODO O BRASIL
Sucesso no Nordeste e no Rio de Janeiro, a rede Camarada Camarão
vai triplicar o número de casas nos próximos cinco anos

Salvador | Brasil por Daiana Oliveira

Fotos: Arquivo Pessoal

B
Foz do Iguaçu | Brasil por Pedro Gabriel

Maceió | Brasil por Rita Ferreira

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
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rasileiro adora frutos do mar. Pudera: com mais de 7
mil km de litoral, o País possui uma generosa oferta de
ingredientes marinhos, principalmente no Nordeste. E
foi exatamente numa das maiores capitais nordestinas,
o Recife, que foi criado o Camarada Camarão, restaurante
especializado em frutos do mar, em 2005. Os pratos fartos,
o ambiente aconchegante, o serviço atencioso e os preços
camaradas fizeram da casa um sucesso. Logo a marca se
transformou em uma rede, que hoje possui nove restaurantes
– três no Recife, dois no Rio de Janeiro e uma unidade em
outras quatro capitais: Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Salvador
(BA) e João Pessoa (PB).
“Somos apaixonados pelo mar. Minha família trabalha com
fazenda de camarão desde que eu era muito jovem. Me formei
em engenharia de pesca e, depois, administração”, conta Sylvio
Drummond, CEO do Grupo Drumattos, responsável pelo
empreendimento. “Desde o nosso primeiro restaurante focamos
em oferecer sempre produtos de procedência garantida e alta
qualidade, com preços justos e atendimento diferenciado.”

Sylvio Drummond, CEO do Grupo Drumattos; acima, camarões
recheados brisa do mar; e unidade da rede em Salvador

Em 2020, paulistas e brasilienses também terão a oportunidade de provar os deliciosos pratos criados pelo chef
francês François Schmitt, responsável pelo desenvolvimento de todas as receitas do Camarada Camarão. A rede
anunciou a inauguração de lojas em São Paulo e Brasília
no ano que vem. No total, serão inauguradas 20 casas de
grande porte nos próximos cinco anos. “Nosso plano de
expansão é bem ousado. Isso por conta da receptividade que
temos encontrado em todo o Brasil. Quando oferecemos
sabores requintados, insumos de qualidade e preços especiais,
estamos conquistando clientes fiéis”, finaliza Drummond.
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UM DESTINO, DOIS ESTILOS

RECIFE ALÉM DA FOLIA

A capital pernambucana atrai milhares de turistas em busca de suas praias e de seu
Carnaval animado, mas suas ofertas culturais também são imperdíveis por Junior Ferraro

MAIS DIVERSÃO

Fotos: Helder Ferrer e Gui Gomes

MAIS CULTURA

Localizada no bairro da Várzea, a cerca de 30 minutos do Centro de Recife a Oficina Cerâmica Francisco
Brennand (foto) reúne uma olaria, um museu e um
ateliê com cerca de 2 mil obras do artista. Há esculturas, objetos cerâmicos, murais, templos e diversas peças
que podem ser compradas.

Recife tem uma das praias urbanas mais agitadas do
litoral nordestino: Boa Viagem. Outras próximas à cidade, porém, seduzem com suas belezas naturais, como
a Praia de Calhetas, a Enseada do Corais e Pontal
de Maracaípe. Vale dar uma esticada até Tamandaré
para conhecer a fantástica Praia dos Carneiros (foto).

No antigo Armazém 10 do Porto de Recife, o Cais do
Sertão é um dos museus mais modernos do Brasil.
O espaço de 7 mil m2 homenageia a obra do cantor
e compositor Luiz Gonzaga e mostra o cotidiano dos
povos sertanejos. Há projeções de filmes, música e
atrações interativas. Imperdível!

O que não faltam em Recife são boas opções para
jantar. Uma delas é o Le Chef Bistrô, restaurante com
receitas inspiradas nas cozinhas francesa e italiana.
Como o Gamberi & Ravioli, camarões graúdos grelhados na manteiga de ervas, com ravióli recheado com
queijo e molho de camarão.

Imagine um castelo medieval europeu... nos arredores de Recife. Essa é a primeira surpresa que o visitante
tem quando chega ao Instituto Ricardo Brennand. No
jardim há esculturas de Fernando Botero e dentro do
museu encontram-se um dos maiores acervos de armas
brancas do mundo, com mais de 3 mil peças, e a maior
coleção mundial do pintor holandês Frans Post.
A capital pernambucana tem um dos melhores
carnavais do Brasil. Mas, mesmo que você vá em
outra época, pode sentir o clima da festa popular na
Embaixada de Pernambuco dos Bonecos Gigantes
de Olinda. O espaço mantém expostos 63 bonecos
que representam celebridades, como Chico Science,
Chacrinha, Ayrton Senna, Rita Lee e David Bowie.
30
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RECIFE
7 noites no
Hotel Dan Inn
Recife, com café da
manhã e traslado.
Saída em
21/3/2020
(de Confins)

135,30
R$ 1.353,00
R$

10x de

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Todas as semanas acontece a festa itinerante
Terça do Vinil, que fica na Torre Malakoff, no Recife
Antigo, até fevereiro. Comandado pelo DJ 440, o evento traz uma apaixonante mistura de ritmos brasileiros,
do samba-rock ao carimbó, das guitarradas ao frevo.
No dia 24 de dezembro haverá uma versão especial,
das 23h às 6h, no Cais das Cinco Pontas.
Um speakeasy tem dado o que falar na cidade. É o
Pina Cocktails & Co., que funciona de terça a sábado.
O acesso ao bar se dá via WhatsApp: o cliente faz
a reserva e recebe uma senha. A carta de drinques
autorais é temática e muda periodicamente. A atual
faz referência ao Tempo, com coquetéis que remetem
a Cleópatra, ao Rei Arthur e até à Lei Seca.

D ESTIN O S

Antes de
comemorar,
queremos
agradecer.
O nosso muito obrigado vai para você,
que é nosso cliente. Foi o seu voto
que nos fez vencer em três categorias do
Prêmio Época Negócios Reclame
AQUI. Vamos continuar em busca da
melhor experiência a cada novo
atendimento. Assim, podemos ser
sempre a sua escolha.
34
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A gastronomia, a agitada
vida cultural e as belezas
naturais da Cidade
Maravilhosa, que tem
cenários inesquecíveis,
como o pôr do sol em
Ipanema com o Morro Dois
Irmãos ao fundo (foto)

Companhias
aéreas

Programa de
pontos e vantagens

Turismo, lazer
e serviços

48
TOP 10 DESTINOS
Relembramos as viagens
mais marcantes feitas por nossa
equipe este ano

60
FLÓRIDA

72
CHECKLIST

As novidades de parques como
SeaWorld, Discovery Cove,
Aquatica e Busch Gardens

Uma seleção com os cafés
mais belos e instagramáveis
do mundo

RIO DE JANEIRO

DE BRAÇOS
ABERTOS
por Bruno Segadilha | fotos Leo Lemos

O Rio de Janeiro, que recebe voos diretos
da Azul com a ponte aérea Congonhas –
Santos Dumont, está sempre pronto para
encantar seus visitantes com uma geografia
estonteante, passeios para todos os públicos
e o maior Réveillon do País

Vista aérea do Cristo
Redentor com a
cidade do Rio e o Pão
de Açúcar ao fundo
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C

risto Redentor. Pão de Açúcar. Lagoa
Rodrigo de Freitas, Morro Dois Irmãos
e Pedra da Gávea. Sim, o Rio de Janeiro
é uma sucessão de maravilhosos clichês.
São tantos pontos instagramáveis que é
difícil escolher o lugar daquela selfie que
vai fazer sucesso nas redes sociais. Com
tantos atrativos e belezas naturais, a cidade, que recebe voos da Azul com a ponte aérea Congonhas-Santos Dumont,
atraiu mais de 1,2 milhão de turistas no
ano passado e é um dos destinos favoritos
para o Réveillon, o maior do País. Além
da enorme festa e da natureza estonteante, a capital conta ainda com uma agitada cena cultural, uma rica gastronomia
e, claro, o inconfundível charme carioca
que já inspirou tantas obras de cantores e
compositores, como Tom Jobim e Vinicius de Morais. Com toda razão, Gilberto Gil enche os pulmões para mandar um
abraço à cidade e reafirmar que “o Rio de
Janeiro continua lindo!”

NO CORAÇÃO DA CIDADE

A história do Rio começa no Centro, entre os morros São
Bento, Conceição e os extintos Castelo e Santo Antônio. Ali
surgiram as primeiras casas e construções, como os Arcos da
Lapa. Projetados em 1724 como um enorme aqueduto, eles
serviam também como porta de entrada para a região boêmia
do Rio. Atualmente, eles sustentam os trilhos do bondinho que
vai até o bairro de Santa Teresa.
A algumas quadras do burburinho fica a Escadaria
Selarón. Batizada originalmente como Escadaria do Convento de Santa Teresa, ela passou por uma revitalização nos
anos 1990, quando o artista chileno Jorge Selarón decidiu renovar seus degraus com azulejos de várias cores.
Se, depois de tanto subir e descer escadas, bater fome, visite
a Confeitaria Colombo. Fundada em 1894, tem uma arquitetura e um ambiente que remontam a Belle Époque. Ali perto
fica também o Real Gabinete Português de Leitura, projeto
do português Rafael da Silva Castro. O lugar encanta com seu
traço neomanuelino que evoca Os Lusíadas, de Camões.
Ladeiras acima fica o charmoso bairro de Santa Teresa.
Além de ótimos bares e restaurantes, o lugar abriga vários ateliês de artistas locais. Não deixe de ir ao Parque das Ruínas,
centro cultural que tem uma intensa programação, com expo-

Salão da Confeitaria
Colombo; abaixo,
Parque das Ruínas

sições, apresentações de circo e música.
Uma boa maneira de conhecer a história da cidade é fazendo um tour histórico
com um dos profissionais da Liguia, a
liga dos guias independentes do Rio. Eles
são profundos conhecedores do assunto.

CLÁSSICOS E ENCANTADORES

Bonde que leva
a Santa Teresa;
ao lado Praia de
Ipanema
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Logo em sua porta de entrada, a Baía
de Guanabara, o Rio mostrava sua vocação para produzir cartões-postais. Foi ali
que os primeiros portugueses avistaram a
grandiosidade do Pão de Açúcar. O bondinho surgiu em 1912 graças à perseverança do empresário Augusto Ferreira
Ramos, que insistiu em um sonho considerado maluco na época: transformar
os topos do Morro da Urca e do Pão
de Açúcar em atrações turísticas. Lá de
cima, os visitantes podem observar a cidade e recarregar as energias em um dos
restaurantes, lanchonetes e bares.
Outro ícone é a estátua do Cristo
Redentor, que fica no alto do Morro
AZUL
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Bondinho
Pão de Açúcar
com a vista do
bairro da Urca
e da Praia de
Copacabana
ao fundo
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do Corcovado. O monumento de 30
metros de altura, eleito uma das sete
maravilhas do mundo em 2007, foi
inaugurado em 1931. Suba de bondinho, cuja estação fica no Cosme Velho.
As novas composições, inauguradas
este ano, têm teto solar, o que garante
uma vista privilegiada.
Aos pés do Corcovado, o Parque
Lage encanta com seus 52 hectares
de verde, programas culturais e arte.
Projetado em 1840 pelo inglês John
Tyndale, o jardim de estilo romântico
divide as atenções com a floresta nativa de Mata Atlântica.

Não deixe de conhecer também o Jardim Botânico, que
fica logo ao lado. Fundado em 1808 por Dom João VI, tem
área total de 137 hectares e abriga coleções raras de bromélias
e orquídeas, além de árvores centenárias e plantas exóticas.

DO LEME AO PONTAL

O Rio foi abençoado com um riquíssimo patrimônio natural. A cidade abriga uma das maiores florestas urbanas do
mundo, a Floresta da Tijuca, que tem uma área de 3.953
hectares e fica dentro do Parque Nacional da Tijuca. Entre
as muitas trilhas e cachoeiras, vale conhecer a Cascatinha
Taunay e a Cachoeira das Almas, de fácil acesso. Outra
dica é pegar a estrada das Paineiras, uma das vias de acesso
ao Cristo, e refrescar-se em uma das fontes de água mineral
e duchas naturais.

À esq., Real Gabinete
Português de Leitura;
à dir., o Museu do
Amanhã
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Pôr do sol na Praia
de Ipanema, com
o Morro Dois Irmãos
ao fundo

CLÁSSICOS DA
GUANABARA
CONHEÇA ALGUMAS
DAS IGUARIAS FAVORITAS
DOS CARIOCAS

JOELHO

Versão do bauruzinho de São
Paulo, é recheado com queijo e
presunto. Diz a lenda que ganhou
esse nome porque fica sempre
exposto abaixo das coxinhas.

MATE

Forte, doce e estupidamente
gelado. É assim que os cariocas
gostam de consumir a bebida,
vendida na praia, por ambulantes,
ou em lojas especializadas.

BISCOITO GLOBO

Sim, biscoito, e não bolacha!
Impossível imaginar um dia à
beira-mar sem a famosa iguaria.
Doce ou salgada, vai bem em
qualquer ocasião.

40
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Vista das praias
do Leblon e de
Ipanema; acima,
Cristo Redentor

Lá embaixo, as praias convidam a um
mergulho no mar cristalino do litoral
carioca, com espaços para vários gostos
e tribos. Se a intenção é badalar e ver
gente, a pedida é a Praia de Ipanema,
lugar bastante democrático, que recebe
desde o público LGBTQI+ até surfistas.
Ipanema é também o lugar que abriga alguns dos hotéis mais famosos da
cidade, entre eles o Fasano. Localizado
na Vieira Souto, tem varandas de frente
para o Oceano Atlântico, e sua piscina,
no rooftop, oferece uma das vistas mais
lindas do Rio. Já o hotel Arpoador tem
um ar mais descolado: os hóspedes costumam interagir no lobby ou no restaurante do lugar, o ARP, que tem menu
assinado por Roberta Sudbrack.
Já a Praia do Leblon reúne famílias
em busca de mais sossego e tranquilidade, enquanto Copacabana é o lugar
preferido dos turistas de outros países. É
ali que acontece o maior Réveillon do
mundo, uma festa aberta ao público, com
shows gratuitos de diversos artistas e uma
espetacular queima de fogos que dura
cerca de 20 minutos. Uma experiência
inesquecível, que atrai aproximadamente
2 milhões de pessoas por ano.
Outro point do verão carioca é a Praia
do Pepê, na Barra da Tijuca, Zona
Oeste. Com sua areia mais branquinha e águas cristalinas, atrai um público
descolado, famílias e surfistas. Nos dias
mais cheios, principalmente nos finais
de semana, muita gente foge para as
praias do Recreio, para a Prainha e
Grumari. Por serem mais afastadas,
concentram bem menos banhistas e
são mais tranquilas.

Palmeiras
Imperiais
no Jardim
Botânico

DIVERSÃO E ARTE

Com uma vida cultural agitada, o Rio
tem bons museus e atrações para curtir
com a família. Inaugurado em 2015, o
Museu do Amanhã, projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, foi erguido ao lado da Praça Mauá, na Zona
Portuária. Além das exposições itinerantes, conta com uma mostra permanente
dividida em cinco espaços sobre a origem do universo e o futuro da Terra.
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RIO DE JANEIRO

Já o Aquário Marinho do Rio de
Janeiro, o AquaRio, é a atração ideal
para quem viaja com crianças. Conta
com cerca de 8 mil animais de 350 espécies diferentes de todos os oceanos,
distribuídos em 28 recintos, que reúnem um total de 4,5 milhões de litros
de água salgada.

DO BAR À ALTA GASTRONOMIA

A vocação do carioca para a boa
mesa é antiga. Nasceu em berço de
ouro, com a chegada da Coroa Portuguesa à cidade, em 1808, e foi ganhando pitadas de informalidade. Um
exemplo disso é o Maria e O Boi, em
Ipanema. Tem carnes feitas na grelha
e acompanhamentos com toque dos
chefs Cristiano Lanna, Erik Nako e
Luiz Pétit, como a linguiça temperada com páprica e redução de vinagre
balsâmico, excelente entrada. Entre os
principais, a dica é o Parmigiana, um

44

AZUL

filé à milanesa servido com queijo, tomates assados e purê
de batata com mais queijo.
No Leblon, você pode viver uma das melhores experiências gastronômicas da vida no restaurante Oro. A casa,
que tem duas estrelas do Guia Michelin, é comandada pelo
chef Felipe Bronze e serve apenas menus degustação, de 13
ou 15 etapas. Entre as delícias que chegam à mesa estão o
mil-folhas de polvo, o tartare de picanha com tinta de lula e
tutano ou a broa recheada com creme de milho defumado.
Na sobremesa, há rabanada de queijo Tulha. Inesquecível.
Outro destaque é o Pérgula, um dos três restaurantes do
Belmond Copacabana Palace. A casa ganhou um novo cardápio – o primeiro assinado pelo chef João Melo – que valoriza
ingredientes brasileiros. Eles aparecem em itens como as vieiras
grelhadas, servidas com alho-poró e manga, e no camarão V.G.
servido com arroz de coco, com abacaxi e cardamomo.
Quer tomar um chope e saborear um salgado com vista da
Baía de Guanabara? Siga para o Bar Urca. O lugar serve suas
famosas empadas, recheadas de carne-seca, queijo, frango,
camarão ou palmito, pastéis fritos na hora e bolinhos de bacalhau. Pegue uma cerveja, apoie-se na mureta da Urca e jogue
conversa fora com os amigos observando a bela paisagem. O
Rio, definitivamente, é um clássico que não sai de moda.

Agora a Azul
leva você
direto para
a cidade
do Porto.
Mais um destino para
você descobrir Portugal.

À esq., vista
do Café Du
Lage, dentro
do Palacete do
Parque Lage; à
dir., AquaRio

Top 10 Cia.
Aérea
Mundial

voeazul.com.br

RIO DE JANEIRO

ONDE FICAR

SERVIÇOS

Ξ FASANO
fasano.com.br
Ξ HOTEL ARPOADOR
hotelarpoador.com
ONDE COMER
Ξ ORO
ororestaurante.com.br
Ξ PÉRGULA
belmond.com
Ξ MARIA E O BOI
21 3502 4634
Ξ BAR URCA
barurca.com.br
Ξ CONFEITARIA COLOMBO
confeitariacolombo.com.br
PASSEIOS

Tartare de picanha
com tinta de lula
e tutano, do Oro;
à dir., croquetes
cremosos de
camarão, do Maria
e o Boi; abaixo,
Camarão V.G., do
Pérgula

Ξ LIGUIA
21 9 8873 4980
Ξ PÃO DE AÇÚCAR
bondinho.com.br
Ξ CORCOVADO
tremdocorcovado.rio
Ξ REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA
realgabinete.com.br
Ξ PARQUE LAGE
eavparquelage.rj.gov.br
Ξ JARDIM BOTÂNICO
jbrj.gov.br
Ξ MUSEU DO AMANHÃ
museudoamanha.org.br
Ξ AQUARIO
ingressos.aquariomarinhodorio.com.br
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COMO IR

R$
ou

R$

51,10
10x de

sem juros

511,00

RIO DE JANEIRO
3 noites no
Gamboa Rio
Hotel com café
da manhã.
Saída em
23/1/2020
(de Congonhas)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Fotos: Leo Lemos e Tomas Rangel

A Azul leva você até o Rio com voos da
ponte aérea partindo de Congonhas, em
São Paulo, até o Santos Dumont.
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

DESTINOS

INSPIRAÇÃO
PARA 2020
por Junior Ferraro

Em 2019, a revista Azul
viajou para várias cidades do
Brasil e do mundo.
Confira alguns dos melhores
destinos visitados pela
nossa equipe e planeje suas
próximas viagens

PORTO // PORTUGAL
Nossa capa da edição de fevereiro marcou o
início dos voos diretos da Azul de Viracopos
(Campinas) para a segunda maior cidade
portuguesa. Localizado no Norte do país, o
Porto reúne uma encantadora mistura de
coloridas casas antigas, ladeiras charmosas e
belos edifícios históricos. A rica gastronomia
e a excelente oferta de vinhos são pontos
altos – incluindo as degustações do famoso
vinho do Porto. Por estar à beira do Rio
Douro, oferece boas atrações na região do
cais, totalmente revitalizada, bem como
passeios de barco e uma encantadora
coleção de pontes que ligam o destino a sua
vizinha, Vila Nova de Gaia. Reserve ao menos
dois dias da viagem para ir até o Vale do
Douro e conhecer as maravilhosas quintas
nas encostas que serpenteiam o rio.

319,80
R$ 3.198 ,00
10x de

R$

Foto: Gui Gomes

ou
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sem juros

PORTO
7 noites no
Premium Porto
Downtown
Saída em
9/3/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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DESTINOS

BONITO // BRASIL
Uma escadaria de pedra
com cerca de 300 degraus
desce por 150 metros em
uma caverna cheia de
estalactites milenares
e raízes suspensas, até
chegar a um reluzente lago de águas
incrivelmente azuis. Esta é a Gruta
do Lago Azul, um dos pontos mais
procurados na região entre Bonito
e Jardins, no Mato Grosso do Sul.
O destino, que ilustrou nossa capa
de junho, ainda reserva outras
atrações inesquecíveis para os fãs da
natureza, como mergulhos na Lagoa
Misteriosa e flutuações no Rio Sucuri,
considerado um dos mais cristalinos
do mundo. Vale também conhecer
o Buraco das Araras, santuário das
coloridas araras-vermelhas-grandes.

139,10
R$ 1.391 ,00
10x de

R$
ou

sem juros

BONITO
4 noites na
Pousada
Chamamé, com
café da manhã
e passeio ao
Buraco das Araras
em Bonito.
Saída em
5/2/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

545,40
R$ 5.454 ,00
10x de

R$
ou

sem juros

SÃO MIGUEL
DO GOSTOSO
7 noites no
Vila Galé
Touros, All
Inclusive.
Saída em
22/2/2020
(de Confins)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Fotos: Andre Dib e Gui Gomes

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

// BRASIL

Um dos destinos mais encantadores do País fica bem na
esquina do Brasil. Trata-se de São Miguel do Gostoso,
município potiguar a 130 km de Natal, famoso por suas praias
quase intocadas e pela tranquilidade de suas paragens. Ali,
como dizem, o vento faz a curva. E que curva! Devido a sua
localização, a região recebe brisas constantes, sendo um
paraíso para os praticantes de kite e windsurfe. Quer um pouco
de agitação? Tem também, principalmente na Rua da Xepa e
na Vila Cavalo Marinho, com seus restaurantes e bares. Vale
esticar o passeio até Touros, a 28 km, e conhecer as cristalinas
piscinas naturais da Praia de Perobas.

AZUL
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SÃO PAULO
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SERRA CATARINENSE

// BRASIL

Metrópole de números gigantescos, onde o horizonte quase sempre se
perde no mar de edifícios, pontes e avenidas movimentadas, a capital
paulista recebe cerca de 16 milhões de visitantes por ano. Pudera! Com
mais de 20 mil restaurantes, 158 museus, 145 teatros e 109 parques, São
Paulo tornou-se o maior polo de gastronomia do País e uma das cidades
com maior oferta de cultura e de lazer. Comece sua agenda paulistana pela
região central, onde estão pontos como o Theatro Municipal, a Pinacoteca,
o Prédio do Banespa e, um pouco mais distante, o Mercado Municipal.
Não deixe de ver um musical, fazer compras na Liberdade, caminhar pela
Avenida Paulista, visitar o Masp e relaxar no Parque Ibirapuera. Ah, sim, e
mergulhar na diversidade gastronômica da maior cidade da América Latina.

Foto: Anna Carolina Negri

Foto: Alexandre Avilla

DESTINOS

94,50
R$ 945 ,00
10x de

R$
ou

sem juros

SÃO PAULO
4 noites no
Nacional Inn São
Paulo Budget, com
café da manhã
e traslado.
Saída em
25/3/2020
(de Goiânia)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

// BRASIL

A exuberância natural da Serra Catarinense chega a ser
cinematográfica. Cidades charmosas, como Bom Jardim da Serra,
Urubici e São Joaquim, estão conectadas por montanhas majestosas,
cânions estonteantes, como o das Laranjeiras, com seus paredões de
arenito, e estradas cênicas – a via que corta a Serra do Rio do Rastro,
por exemplo, tem mais de 200 curvas. As belezas locais incluem
cachoeiras, como as cascatas do Avencal, Véu de Noiva e da Barrinha,
e acidentes geográficos perfeitos para aquela selfie, como a Pedra
Furada e o Morro do Campestre. E como estamos no Sul do Brasil,
aproveite o tempo livre para provar as churrascarias e degustar os
vinhos produzidos por ali.

89,20
R$ 892 ,00
10x de

R$
ou

sem juros

FLORIANÓPOLIS
4 noites no
Castelmar Hotel,
com café da
manhã e traslado.
Saída em
11/3/2020
(de Guarulhos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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DESTINOS

BELÉM

// BRASIL

Uma das cidades mais
pujantes do Norte do
Brasil, Belém ilustrou
nossa edição de setembro.
A capital paraense recebe,
todos os anos, 2 milhões
de fiéis para o Círio de Nazaré, uma
das maiores festas religiosas do País.
Além disso, oferece uma culinária
marcante, com clássicos amazônicos
que vão do saboroso pato no
tucupi à suculenta costela do peixe
tambaqui. A arquitetura também
conta a história de Belém, com joias
como a Casa das Onze Janelas, o
Mercado de Ferro, no Ver-o-Peso, e
o bonito Theatro da Paz. Programe
também bate-voltas para as ilhas do
Combu e do Mosqueiro, onde há 19
praias de água doce.

O Rio São Francisco é um dos principais protagonistas geográficos do País,
fonte de vida, de energia e de sustento para milhões de brasileiros que
habitam as regiões cortadas por suas generosas águas. Há menos de 20 anos
tornou-se também uma das maiores atrações turísticas do sertão. Em maio,
desbravamos a tríplice divisa entre Bahia, Sergipe e Alagoas para conhecer
as cidades históricas e as melhores atrações à beira do Velho Chico. E elas
são muitas. Há os exuberantes cânions do Xingó, as belezas do Canindé
de São Francisco, o Mirante do Talhado e os paredões banhados com a luz
dourada do pôr do sol no Olho D’Água do Casado. Dica de ouro: a 100 km dali,
a pernambucana Petrolândia guarda joias como a Ilha de Rarrá e as ruínas
parcialmente submersas da Igreja do Sagrado Coração de Jesus.
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R$
ou

sem juros

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

// BRASIL
Fotos: Andre Dib e Anna Carolina Negri

RIO SÃO FRANCISCO

108,00
R$ 1.080,00
10x de

BELÉM
3 noites no
Hangar Hotel
com café da
manhã.
Saída em
5/3/2020
(de Confins)

156,50
R$ 1.565,00
10x de

R$
ou

sem juros

ARACAJU
4 noites no
Alto da Praia
Hotel, com
café da manhã,
traslado e
city tour.
Saída em
18/3/2020
(de Confins)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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PRADO

// ESTADOS UNIDOS

Destino norte-americano mais procurado pelos turistas brasileiros, Miami ilustrou nossa capa em agosto. As praias da elegante orla de South
Beach, ornamentada com lindos prédios em estilo art déco, são as
preferidas dos turistas. A região das Avenidas Collins e Ocean Drive fervilha dia e noite, com bares, restaurantes, compras e baladas agitadas.
Mas a maior cidade da Flórida tem mais a oferecer. Como o
Vizcaya Museum & Gardens, um museu com uma mansão da década
de 20 cercada por 160 mil m2 de jardins suntuosos. Quer modernidade?
Visite o Pérez Art Museum, com 1.800 obras de arte, e o Wynwood Walls,
uma galeria a céu aberto com mais de 50 murais pintados por artistas
de 16 países – inclusive os brasileiros Kobra e Os Gêmeos.

Foto: Fernanda Frazão

Foto: Gui Gomes

DESTINOS

440,20
R$ 4.402 ,00
10x de

R$
ou

sem juros

MIAMI
7 noites no
Rodeway Inn
South Miami
Coral Gables.
Saída em
19/3/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

// BRASIL

Um lugar onde o tempo não passa e a preguiça é mais gostosa. Quer
tradução melhor de férias sem estresse? Este é o bordão de
Cumuruxatiba, pequeno distrito do município baiano de Prado. Sim, estamos no Sul da Bahia, mas nada de ferveção noturna, preços exorbitantes
e festas barulhentas. A 80 km de Teixeira de Freitas, cidade que recebe
voos regulares da Azul a partir de Belo Horizonte, Prado é um oásis
de tranquilidade, com rica oferta gastronômica, belas praias e falésias
coloridas. Quem curte ecoturismo pode explorar parte da Mata Altântica
no Parque Nacional do Descobrimento, como a Trilha do Jequitibá ou o
caminho que leva ao topo do Monte Pascoal. Depois disso, a dica é se
refestalar com os peixes assados na folha de tapioba no Bar do Índio.

663,70
R$ 6.637,00
10x de

R$
ou

sem juros

PRADO
4 noites na
Pousada Casa de
Maria Prado com
café da manhã
e traslado
aeroporto/
hotel/aeroporto.
Saída em
22/1/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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BARILOCHE

// ARGENTINA

213,50
R$ 2.135,00
10x de

R$
ou

sem juros

BARILOCHE
7 noites no
Huinid Pioneros
Hotel com café
da manhã e
passeio de
rafting Manso
Villegas.
Saída em
7/3/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Foto: Gui Gomes

Bariloche é sinônimo de montanhas
nevadas, estações de esqui e muito frio,
certo? Nem tanto. O destino argentino, que
recebe voos da Azul a partir de Campinas o
ano inteiro, possui uma natureza exuberante
e atrações que vão muito além dos
programas de inverno. Como Puerto Blest,
que inclui passeio de barco no imenso Lago
Nahuel Haupi e uma visita à Cascata de
los Cántaros, em plena selva patagônica.
A estação de esqui de Cerro Catedral
também funciona nas outras estações do
ano para as práticas de escalada, trekking
e mountain bike. Uma parada imperdível é
Cerro Campanario, com uma impressionante
vista dos lagos e das montanhas – se você
der sorte, pode até ser presenteado com
um arco-íris. Visite também o Bosque de
Arrayanes e o Rio Correntoso, o segundo
menor do mundo.

AZUL
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FLÓRIDA

DIAS DE
AVENTURA
por Bruno Segadilha

Um dos parques mais famosos do
mundo, o Busch Gardens completa
60 anos disposto a testar os limites
de seus visitantes. O novo desafio
do lugar chama-se Tigris, uma
veloz montanha-russa que simula os
movimentos de um tigre

Girafas no safári do
Busch Gardens; na pág.
anterior a Tigris, nova
atração do parque
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FLÓRIDA

viagem começa tranquila. Assim que
os operadores dão seu “ok”, os vagões
dão um impulso tímido para frente e
sobem alguns poucos metros do trilho
alaranjado. Os carros perdem força,
caem para trás e, de repente... Vupt!
Partem em marcha à ré com toda velocidade. Sobem até o topo retorcido
da estrutura metálica, quase em parafuso. Quase. Eles caem mais uma vez,
de frente, mas agora para o empurrão
definitivo, que levará o trem da Tigris,
nova atração do Bush Gardens, até a
sua volta completa.
Maior montanha-russa de propulsão da Flórida – tipo que funciona por
indução magnética –, a Tigris tem 45
metros de altura, atinge 100 km/h e
faz duas inversões em parafuso. Além
disso, tem duas quedas vertiginosas,
daquelas que garantem segundos de
total frio na barriga. Tudo isso para simular a corrida de um tigre nas selvas.
Inspirar-se em animais, aliás, é proposta de todas as atrações do parque,
que há 60 anos dedica-se a mostrar a
fauna africana.
Inaugurado em 1959 como uma instalação da cervejaria Anheuser-Busch
Tampa, o Busch Gardens nasceu para
ser um espaço em que os clientes pudessem degustar bebidas enquanto observavam um jardim
de pássaros exóticos. A ideia deu tão certo que a empresa
percebeu ali um filão de ouro. O negócio evoluiu, a companhia investiu em um zoológico com animais africanos e
em atrações radicais que se inserissem nesse universo.
Assim, surgiram brinquedos como a clássica Scorpion,
um looping fabricado em 1980 que fica na área Timbuktu
e imita o movimento dos escorpiões. Ou a Cheetah Hunt,
que leva seus passageiros a um passeio vertiginoso a bordo
62
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Cheetah Hunt; abaixo, vista
noturna do parque, com a
montanha-russa Sheikra ao fundo;
na pág. anterior o, um dos tigres
protegidos pelo Busch Gardens

de um “guepardo” que corre pela selva, faz movimentos
em zigue-zague e sobe em árvores.
Ao todo, são seis grandes montanhas-russas e várias
atrações para quem busca fortes emoções. Um dos maiores
exemplos disso talvez seja o Falcon’s Fury, um elevador de
102 metros de altura que despenca em queda livre. Para
lembrar o mergulho de um falcão, os assentos inclinam-se
para frente, fazendo com que os passageiros caiam olhando
para o chão. Para os fortes.
AZUL
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FLÓRIDA

Show das baleias no
SeaWorld; na pág. ao lado,
a montanha-russa Mako;
abaixo, personagens da
Vila Sésamo

Diante de um público cada vez mais
ávido por novidades, o desafio para
manter a atenção e interesse dos visitantes é constante. O parque investe alto na elaboração de atrações para
estar sempre com algo diferente. “Alternamos o lançamento de brinquedos mais fortes e que ofereçam muita
adrenalina com os mais voltados para
a família. A ideia é lançar uma atração
por ano”, diz Andrew Schaffer, diretor de design e engenharia de atrações
do parque. Em 2020, a sensação promete ser a Iron Gwazi, uma releitura
da antiga Gwazi, montanha-russa que
estava desativada havia anos. Agora,
ela volta com uma estrutura moderna
64
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que mistura elementos de madeira e aço, o que possibilita que ela tenha manobras e loopings radicais.
Renovação é também a palavra de ordem nos outros parques do grupo SeaWorld Parks & Entertainment, que, além
do Busch Gardens Tampa, é dono de parques em Orlando:
Discovery Cove, Aquática e o próprio SeaWorld. Neste, a
novidade é a área temática da Vila Sésamo, que tem atrações e experiências interativas na companhia de personagens como Elmo, Garibaldo e Ênio. O espaço reproduz a
vizinhança da turma do seriado com lugares como o ninho
do Garibaldo e o Jardim da Abby Cadabby. Para os fãs de
adrenalina, as estrelas continuam sendo montanhas-russas
como a Manta, em que os passageiros vão deitados, como
se estivessem nadando como uma arraia. Já a Kraken, batizada com o nome de um monstro marinho mitológico,
tem sete intensas inversões, enquanto a Mako impressiona
com suas quedas e curvas vertiginosas que reproduzem a
trajetória dos tubarões nos oceanos. No ano que vem, a
66
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Ice Breaker, montanha-russa de indução, da mesma família da Tigris, vai se
juntar ao portfólio radical do parque.
Logo em frente, do outro lado da
Avenida Central Florida Parkway, o
Discovery Cove é a pedida para quem
quer interagir com animais marinhos.
O lugar tem piscinas e tanques em
que é possível mergulhar, ver de perto
tubarões e arraias e nadar com golfinhos. Já o Aquatica conta com mais
de 40 toboáguas, entre eles o Dolphin
Plunge, cujo percurso inclui um túnel
que passa dentro do tanque dos golfinhos. Mas, se a sua intenção é descansar, pegue uma das boias disponíveis na piscina de correnteza e relaxe
sob o sol da Flórida.

Acima, à esq.,
mergulho com
capacete no
Discovery Cove e, à
dir., interação com
golfinhos; na pág. ao
lado, acima, o Dolphin
Plunge visto de dentro
da piscina e, abaixo,
do lado de fora
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Fotos: Divulgação
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COMO IR

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

ORLANDO BUSCH
GARDENS
7 noites no
Celebration Suites
com ingresso do
Busch Gardens
Tampa.
Saída em
7/3/2020
(de Confins)

295,50
R$ 2.955,00

R$

10x de

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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PORTO SEGURO

A Azul Viagens
leva os seus
sonhos para voar.

WALT
DISNEY
WORLD
RESORT

SERRA GAÚCHA
dias/4 noites
noites
55 dias/4

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

R$

R$

7.685,00
,00

dias/3 noites
noites
44 dias/3

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

dias/4 noites
noites com
com café
café da
da manhã
manhã ||
55 dias/4
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto ||
Traslado
Passeio Bus
Bus Bier
Bier Tour
Tour Cervejarias
Cervejarias da
da Serra
Serra
Passeio

dias/3 noites
noites ||
44 dias/3
City tour
tour panorâmico
panorâmico
City

Origem: Curitiba
Curitiba
Origem:

Origem: Confins
Confins
Origem:

Saída: 09/01/2020
09/01/2020
Saída:

Origem: Confins
Confins
Origem:

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

,10
199,10

,00
1.991,00

Saída: 18/01/2020
18/01/2020
Saída:

,00
180,00

,00
1.800,00

JERICOACOARA
dias/7 noites
noites
88 dias/7

Saída: 18/02/2020
18/02/2020
Saída:

,10
171,10

PORTO

dias/3 noites
noites
44 dias/3

,00
1.711,00

Saída: 14/02/2020
14/02/2020
Saída:

Pajuçara Hotel
Hotel Express
Express
Pajuçara

Mini Hotel
Hotel Dunas
Dunas
Mini

HF Fénix
Fénix Porto
Porto
HF

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

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

dias/3 noites
noites com
com café
café da
da manhã
manhã ||
44 dias/3
Tour Fado
Fado ee Tapas
Tapas Walking
Walking
Tour

Origem: Confins
Confins
Origem:

Origem: Viracopos
Viracopos
Origem:

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

,40
270,40

,00
2.704,00

PORTO DE GALINHAS

Origem: Recife
Recife
Origem:

BUENOS AIRES
562 Nogaro
Nogaro
562

Origem: Goiânia
Goiânia
Origem:

Saída: 12/01/2020
12/01/2020
Saída:

Saída: 14/02/2020
14/02/2020
Saída:

Prodigy Gramado
Gramado
Prodigy

dias/7 noites
noites
88 dias/7

dias/7 noites
noites ||
88 dias/7
Promoção: Ingresso
Ingresso Básico
Básico de
de 66 dias
dias
Promoção:
para
os
Parques
Temáticos
pelo
preço
para os Parques Temáticos pelo preço
de 44 dias
dias
de

768,50
,50

Saída: 18/01/2020
18/01/2020
Saída:

Poty Praia
Praia Hotel
Hotel
Poty

MACEIÓ

Disney’s All-Star Music Resort

dias/7 noites
noites
88 dias/7

dias/7 noites
noites
88 dias/7

dias/7 noites
noites
88 dias/7

Saída: 12/01/2020
12/01/2020
Saída:

Pousada Aguamarinha
Aguamarinha
Pousada
Porto de
de Galinhas
Galinhas
Porto
dias/7 noites
noites com
com café
café da
da manhã
manhã ||
88 dias/7
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
Traslado

,00
278,00

NATAL

dias/7 noites
noites
88 dias/7

,00
2.780,00

Saída: 25/01/2020
25/01/2020
Saída:

,60
391,60

,00
3.916,00

FORT LAUDERDALE
dias/7 noites
noites
88 dias/7

Saída: 19/01/2020
19/01/2020
Saída:

Esmeralda Praia
Praia Hotel
Hotel
Esmeralda

Ocean Manor
Manor Beach
Beach Resort
Resort
Ocean

dias/7 noites
noites com
com meia
meia pensão
pensão ||
88 dias/7
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto ||
Traslado
City tour
tour
City

dias/7 noites
noites ||
88 dias/7
Locação de
de automóvel
automóvel (econômico)
(econômico)
Locação

Origem: Viracopos
Viracopos
Origem:

Origem: Viracopos
Viracopos
Origem:

Origem: Viracopos
Viracopos
Origem:

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

10x sem
sem juros
juros de
de
10x

vista
àà vista

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

,00
225,00

,00
2.250,00

,00
425,00

,00
4.250,00

,80
427,80

,00
4.278,00

Referente ao
ao trabalho
trabalho artístico
artístico ee propriedades
propriedades Disney.
Disney.
Referente
©Disney
©Disney

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

Snacks
Snacks
vontade
àà vontade

Espaço
Espaço
Azul
Azul

Call Center
Center
Call
24 horas
horas
24

Osvalores
valorespublicados
publicadossão
sãoválidos
válidospor
porpessoa,
pessoa,com
comhospedagem
hospedagemem
emapartamento
apartamentoduplo
duploem
emcaso
casode
devoos
voosdomésticos,
domésticos,Buenos
BuenosAires
AireseePorto,
Porto,quádruplo
quádruploem
emcaso
casode
devoos
voosinternacionais
internacionais
Os
paraFort
FortLauderdale
LauderdaleeeOrlando,
Orlando,para
paravoos
voosda
daAzul
Azulpartindo
partindode
deBelo
BeloHorizonte/CNF,
Horizonte/CNF,Campinas/VCP
Campinas/VCP,,Curitiba/CWB,
Curitiba/CWB,Goiânia/GYN
Goiânia/GYNeeRecife/REC,
Recife/REC,com
comeventual
eventualconexão.
conexão.Condições
Condições
para
válidas
para
viagens
nacionais
de
ida
e
volta
iniciadas
a
partir
de
12/01/2020
e
completadas
até
25/02/2020,
e
viagens
internacionais
de
ida
e
volta
iniciadas
em
09/01/2020 ee
válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 12/01/2020 e completadas até 25/02/2020, e viagens internacionais de ida e volta iniciadas em 09/01/2020
completadasaté
até17/02/2020.
17/02/2020.Consulte
Consultetambém
tambémpacotes
pacotespara
parademais
demaisdatas
datasde
deviagem,
viagem,quantidade
quantidadede
denoites
noiteseeoutros
outrosdestinos.
destinos.Os
Ospacotes
pacotesincluem
incluempassagens
passagensaéreas,
aéreas,cujos
cujosvalores
valores
completadas
estãosujeitos
sujeitosààdisponibilidade
disponibilidadede
deassentos,
assentos,às
àsregras
regraseerestrições
restriçõestarifárias
tarifáriasespecíficas
específicaseeàs
àsestadias
estadiasem
emhotéis
hotéisnas
nasclasses
classeseecategorias
categoriasespecificadas.
especificadas.Preços
Preçosdivulgados
divulgadosem
emreais,
reais,
estão
calculadospelo
pelocâmbio
câmbiode
deR$
R$4,14
4,14(dólar)
(dólar)eeR$
R$4,55
4,55(euro)
(euro)do
dodia
dia28/10/2019.
28/10/2019.Os
Ospreços
preçosem
emdólar
dólar(US$)
(US$)eeeuro
euro(EUR)
(EUR)serão
serãoconvertidos
convertidosem
emreal
real(R$)
(R$)pelo
pelocâmbio
câmbiodo
dodia
diada
dacompra.
compra.
calculados
Parcelamento
válidopara
paracompras
comprascom
comcartões
cartõesde
decrédito
créditoVisa,
Visa,MasterCard,
MasterCard,HiperCard
HiperCardeeAmerican
AmericanExpress
Expressconsiderando
considerandoexclusivamente
exclusivamenteoovalor
valorda
datarifa
tarifaanunciada,
anunciada,não
nãoincluídos
incluídos
Parcelamento
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Azul Viagens,
Viagens, aa operadora
operadora de
de turismo
turismo da
da Azul.
Azul.
Azul
taxade
deembarque
embarqueaéreo
aéreoeeadicional
adicionalde
deemissão.
emissão.Valores,
Valores,datas
dataseecondições
condiçõesde
depagamento
pagamentoestão
estãosujeitos
sujeitosaareajustes
reajustessem
semaviso
avisoprévio.
prévio.Os
Ospacotes
pacotesde
deviagens
viagens
taxa
conjugados com
com passagens
passagens aéreas
aéreas são
são pessoais,
pessoais, intransferíveis
intransferíveis ee os
os seus
seus valores
valores estão
estão sujeitos
sujeitos àà disponibilidade
disponibilidade de
de assentos
assentos ee às
às regras
regras ee restrições
restrições
conjugados
tarifárias
específicas.
Em
caso
de
cancelamento
ou
alteração
do
pacote
de
viagem
originalmente
contratado,
serão
aplicadas
as
penalidades
descritas
nos
tarifárias específicas. Em caso de cancelamento ou alteração do pacote de viagem originalmente contratado, serão aplicadas as penalidades descritas nos
termoseecondições
condiçõesde
deprestação
prestaçãode
deserviços
serviçosdisponibilizados
disponibilizadosem
emwww.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes.
www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes.Consulte
Consulteaacentral
centralde
deatendimento
atendimentoda
daAzul
Azul
termos
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
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
asregras/restrições
regras/restriçõesespecíficas
específicasdas
dastarifas
tarifasanunciadas,
anunciadas,alteração
alteraçãode
dedatas,
datas,reembolso,
reembolso,remarcação,
remarcação,cancelamento,
cancelamento,vigência
vigênciada
daviagem
viagemeedesconto
descontopara
para
eeas
crianças.As
Asimagens
imagenssão
sãomeramente
meramenteilustrativas.
ilustrativas.
crianças.
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VAI UM
CAFEZINHO?
por Giovanna Forcioni

LONDRES // INGLATERRA
O sucesso do café cresceu na mesma velocidade das redes
sociais: em menos de dez meses de funcionamento já
somava 100 mil seguidores no Instagram. De 2017 para cá, a
rede abriu outras seis unidades na cidade – a maioria com
fila de espera para entrar. Em novembro, inovaram mais uma
vez e inauguraram um beauty cafe em parceria com a marca
de cosméticos L’occitane, na Regent Street. Além de posar
nos cenários fotogênicos, os clientes podem aproveitar para
tomar um café e testar os produtos da marca. A procura para
fotografar em frente às paredes floridas e cor-de-rosa é tão
grande que cada cliente só pode ocupar uma mesma mesa
por, no máximo, 45 minutos.

Fotos: Divulgação

Seja para um brunch ou
um lanche da tarde, conheça cafés
que são paradas obrigatórias
para “comer com os olhos” e encher
o rolo da câmera do celular

EL & N CAFE

YEONNAM-DONG 239-20
SEUL // COREIA DO SUL
Ao entrar na cafeteria a sensação é de estar dentro de um desenho animado. Basta passar pela
porta para ser surpreendido por um cenário totalmente em preto e branco. Inspirada em uma
série de televisão coreana em que o personagem principal fica preso entre o mundo real e o dos
quadrinhos, a cafeteria já nasceu com a proposta de ser “instagramável”. O design e a decoração
foram pensados para criar a ilusão de ótica de estar em um cenário 2D. As paredes, os móveis, as
canecas e até os talheres parecem ter saído de um mundo sem profundidade de campo.
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Desafiamos a geografia:
deixamos o Brasil
pertinho da Flórida.
DEAR BREAKFAST
LISBOA // PORTUGAL

Fotos: Divulgação

Basta olhar para o alto para perceber
que o visual da cafeteria não é tão
minimalista quanto parece. No primeiro
salão, onde são preparadas as bebidas, o
teto é totalmente coberto por espelhos. A
justificativa dos arquitetos Carlos Aragão e
João Pombeiro, responsáveis pelo projeto,
é simples: os arcos que enfeitavam os
outros ambientes já eram tão diferentes
que nem era preciso pensar em uma
estrutura especial para o teto do hall. Em
setembro, a casa inaugurou uma “sala
secreta” no andar inferior, que pode
ser reservada para eventos e pequenos
grupos de amigos que queiram ter uma
experiência mais exclusiva.

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

CAFE MEDI
NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS
Apesar do nome, o espaço é muito mais que um
café: de quarta a domingo também serve almoço
e jantar, sempre com receitas mediterrâneas.
Mas é nos fins de semana que ganha um ar
mais acolhedor. Localizado dentro do Hotel on
Rivington, todo sábado e domingo é oferecido um
brunch para hóspedes e visitantes. O cardápio
inclui receitas típicas italianas e francesas, como
burrata e croque signore, mas o destaque fica por
conta da decoração. No salão principal, o telhado é
de vidro e as paredes são cobertas por painéis de
azulejos coloridos que vão do chão ao teto.
74
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Passagens em até

10x sem juros

voeazul.com.br

Foto: Divulgação
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AGRIDOCE
PORTO ALEGRE // BRASIL
Desde a inauguração, em 2014, a cafeteria virou parada obrigatória para quem visita a Cidade Baixa, em
Porto Alegre. O que começou como um negócio despretensioso agradou a clientela e, menos de um ano
depois, precisou se reestruturar. O casarão centenário dobrou de tamanho, mas a essência autoral e a
decoração surrealista ficaram. As fotografias de época, as malas penduradas na parede e os abajures
instalados no teto, todos de cabeça para baixo, viraram marca registrada dali. Hoje o movimento na
cafeteria não para nem quando ela está de portas fechadas. O visual chama tanto a atenção que nos
dias e horários em que não tem expediente o espaço pode ser alugado para sessões de fotos.

76

AZUL

CHECKLIST

DALLOWAY TERRACE
LONDRES // INGLATERRA

Fotos: Divulgação

Visitar o Dalloway Terrace é uma experiência
que se renova de tempos em tempos. Assim
que uma nova estação do ano começa,
o espaço é totalmente redecorado para
combinar com o clima. Na primavera, o teto
retrátil se abre e o terraço ganha flores
coloridas, enquanto no inverno as paredes
são enfeitadas com folhagens brancas
e os clientes podem usar seus próprios
cobertores. O café da manhã é servido,
diariamente, a partir das 8h. No chá da tarde,
são oferecidos mais de dez tipos de blends e
o tradicional fondue de cheesecake.

CAFÉ MAJESTIC
PORTO // PORTUGAL
Um dos mais tradicionais da cidade, o café nasceu com
a proposta de servir como um ponto de encontro das
elites financeira e intelectual do Porto. Foi assim até a
década de 1960, quando teve de fechar as portas. Mas,
mesmo sem funcionar, conseguiu manter sua relevância
e foi considerado “imóvel de interesse público” e
“patrimônio cultural”. Quase 30 anos depois, retomou as
atividades, mantendo a arquitetura e parte da decoração
originais, com espelhos de cristal, lustres imponentes e
chão coberto por mármore. Hoje é considerado um dos
principais pontos turísticos para ver de perto referências
arquitetônicas da Belle Époque em Portugal.
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CAFFÈ FLORIAN
VENEZA // ITÁLIA
Um dos melhores jeitos de conhecer o passado de Veneza é pedindo um vero espresso no Caffè
Florian. Localizado na Praça de São Marcos, bem no coração da cidade, já foi palco de alguns dos
momentos históricos da Itália. Foi nas mesas de mármore dali que, no século 19, nasceu a Bienal de
Veneza, por exemplo. Até hoje, depois de quase 300 anos ininterruptos de funcionamento, o espaço
mantém salas decoradas com obras de arte e itens centenários. A trilha sonora fica por conta de
uma orquestra permanente que se apresenta no local.
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Foto: André Vasconcelos

88
HOTELARIA
O charme e o aconchego
do Casana (foto), luxuoso
hotel na Praia do Preá,
no litoral cearense

84
GASTRONOMIA

94
BEM-ESTAR

102
VITRINE

O Balcão do Remanso, em
Belém, serve boa comida em
um ambiente descolado

A importância de um café da
manhã equilibrado para a
nossa saúde e disposição

Uma seleção de gadgets
e novidades tecnológicas para
animar o Natal

GASTRONOMIA

BAR COM
ALGO MAIS
Inaugurado em 2017, o Balcão do
Remanso, um anexo do Remanso
do Bosque, em Belém, oferece uma
gastronomia criativa e de alto nível
em um ambiente descontraído
por Bruno Segadilha | fotos Anna Carolina Negri

Dadinhos de tapioca com
pirarucu defumado e
queijo de coalho; acima,
o ambiente descolado do
Balcão do Remanso
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uando o Remanso do Bosque foi inaugurado, em 2011, os irmãos Thiago e Felipe
Castanho tinham como foco desenvolver
uma cozinha baseada nos ingredientes locais paraenses. Conseguiram mais do que
isso. Em oito anos de existência, a casa entrou para
a lista dos 50 Melhores da América Latina na premiação Latin America’s 50 Best Restaurants 2016,
conquistou fãs no mundo todo e garantiu Belém
num lugar de destaque na gastronomia mundial.
Um sucesso indiscutível, sem dúvida. Mas o projeto dos irmãos ia além. Eles queriam democratizar o trabalho realizado ali. “Muita gente começou a achar que o Remanso era um lugar caro,
de elite. E a gente queria mostrar que não éramos
metidos a besta”, lembra Thiago. E foi desse desejo que nasceu o Balcão do Remanso, em 2017.
Anexo ao Remanso do Bosque, o Balcão é um
bar de clima leve e descontraído. Para elaborar o
criativo menu, Thiago e Felipe usaram influências
do mundo todo, especialmente da culinária asiática. Isso sem nunca deixar de lado os ingredientes
regionais. “Criamos um cardápio internacional,
por isso costumo dizer que o Balcão poderia estar
em qualquer lugar do mundo. A ideia era oferecer
uma experiência bem informal, sem afetação, para
que todos se sintam à vontade”, afirma Thiago.
A carta de drinques também surpreende, graças
à inventividade de Kennedy Nascimento. Tem
itens como o Chuva do Norte, feito com rum
Bacardi 8 anos, limão taiti, xarope de mel, Ginger
Ale artesanal e espuma de gengibre. Já o Tiki do
Remanso leva cachaça envelhecida, rum jamaicano, licor de castanha, limão taiti, syrup e casca de
cacau. Há espaço também para os clássicos da casa,
como o Moca Mule, com vodca, manga, limão
siciliano e espuma de gengibre.

DOCES
SURPRESAS
O CARDÁPIO DE SOBREMESAS MERECE
A SUA ATENÇÃO. VEJA OS DESTAQUES
CRUMBLE DE BANANA COM CASTANHA
Servido com sorvete de tapioca, aguça
vários sentidos. Chega quentinho à mesa,
com um cheiro irresistível de bolo que
acabou de sair do forno.

Tambaqui da Amazônia assado na brasa, servido com
purê de abóbora assada e tropeiro de feijão caupi; abaixo,
da esq. para a dir.: Francisco, Thiago e Felipe Castanho

TORTA DE QUESO CUIA
Adaptação da receita catalã servida com
toffe de cupuaçu, farofa de amendoim e flor
de sal. Mistura que causa uma explosão de
sabores na boca.
BROWNIEOCA BRANCO
O bolo quente de macaxeira vem com calda
de chocolate branco, castanha fatiada,
creme inglês e bacuri fresco. Uma receita
que dificilmente sairá da memória.

Entre as delícias servidas ali, destaque para a ótima linguiça
artesanal de porco com jambu, que vem acompanhada de molho de tucupi, mel e pão artesanal. Vale a pena experimentar
também o Açaí Bun, versão do famoso pão no vapor chinês.
Nesta releitura, vem recheado com peixe empanado na farinha-d’água, picles de maxixe, pimenta agridoce e maionese de
chicória. Outro item que faz sucesso são os dadinhos de tapioca
com pirarucu defumado e queijo de coalho, acompanhados de
melaço de cupuaçu. Inesquecível.
Para quem prefere uma refeição mais completa, vale a pena
escolher as opções do menu do Remanso, disponível também
para quem está no bar. O filhote assado na brasa é uma ótima
pedida para conhecer um peixe tipicamente amazônico. Crocante por fora e macio por dentro, vem acompanhado de salada
de feijão caupi, macaxeira na manteiga e farofa. Outra dica é o
Tambaqui da Amazônia na brasa, servido com purê de abóbora
assada e tropeiro de feijão caupi. Provas de que o Balcão do
Remanso, definitivamente, tem um algo a mais.
Moca Mule,
clássico da casa

Ξ BALCÃO DO REMANSO restauranteremanso.com.br
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MENU

PAIXÃO
NACIONAL

NATAL CRIATIVO
Panetones para tornar suas festas de fim
de ano mais saborosas e divertidas

Branquinha, nutritiva, zero glúten e zero
lactose. Foi com características como
essas que a tapioca, ingrediente que até
alguns anos reinava apenas nas regiões
Norte e Nordeste, ganhou o País e conquistou o paladar dos brasileiros. Visto
como uma alternativa mais saudável à
farinha, o ingrediente – que é a fécula
ou o amido da mandioca hidratado – não
tem gordura, possui baixo teor de sódio
e alto índice glicêmico, sendo um ótimo
pré-treino. Fã da goma de amido desde
pequeno, o chef Guga Rocha resolveu
transformar sua paixão em negócio e
criou a Tapioteca, que tem lojas nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e
Santos Dumont, no Rio, além de um endereço no bairro do Itaim Bibi, na capital paulista. “A tapioca representa a nossa
identidade, além de ter muito sabor, textura e de ser saudável. Tudo o que você
coloca ali dentro funciona”, diz. Destaque para a Maceió, recheada com queijo
Minas derretido, orégano, homus, alface,
tomate cereja e molho sriracha. Na Ilha
do Mosqueiro, em Belém, a Tapiocaria
é uma tradição. Moradores e visitantes
costumam passar ali antes da praia para
saborear delícias como a tapioca de chocolate com cupuaçu. Já no restaurante
Micaela, em São Paulo, o chef Fábio
Vieira surpreende com sua pururuca de
tapioca em caldo de camarão e azeite
de dendê. “É um belisquete rápido, que
tem uma crocância interessante, aerada.
A ideia era fazer uma pururuca que lembrasse a de porco, mas que usasse algo
mais brasileiro”, diz, ciente de que a tapioca é mesmo um clássico do Brasil.

COLORIDO E G O STO S O

DIRETO DA PRATELEIRA

SÃO PAULO O Eataly está com uma novidade, o La Cucina del Mercato.
Sétimo restaurante da loja, o espaço foi inspirado nas feiras italianas,
com produtos que podem ser consumidos no local ou levados para casa.
Entre as sugestões estão embutidos, pães, queijos, antepasto e doces, com
criações do subchef executivo Thiago Saldiva, como o bolo de maçã estilo
da nonna. O cliente pode montar a própria tábua: é só fazer o pedido,
realizar o pagamento e aguardar nas mesas. Se preferir, o repasto pode ser
acompanhado de vinho da loja. Ξ eataly.com.br

TOQUE BRAS ILEIR O
A Dengo, famosa por trabalhar com pequenos
produtores de cacau do Sul da Bahia, criou uma
iguaria que traz pedaços de cupuaçu glaceado,
gotas de chocolate amargo e cobertura de
castanha-de-caju (R$ 88, 500g). Ξ dengo.com

DEBAIXO DAS ÁRVORES

RECIFE Fundador do slow-food na capital pernambucana, o chef Thiago

Pururuca de tapioca do
Micaela, em São Paulo
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Ξ MICAELA (SÃO PAULO)
restaurantemicaela.com.br

Fotos: Divulgação

Ξ TAPIOTECA (RIO E SÃO PAULO)
tapioteca.com.br
Ξ TAPIOCARIA (BELÉM)
91 3242 5240

A Carmella Pâtisserie, que vende sob encomenda
em São Paulo, recheia os seus com quatro opções
de brigadeiro: de chocolate belga, noz pecan,
Nutella e o ótimo de pistache (R$ 149, 1,1 kg),
inesquecível. Ξ @carmellapatisserie

das Chagas tem feito sucesso em seu Reteteu, na charmosa casa dos
anos 1950, com quintal de árvores frutíferas, no bairro da Encruzilhada.
Uma das receitas de destaque é a moqueca de peixe fresco em molho
fumegante de leite de coco e dendê. Não deixe de provar a carne de
sol acebolada na manteiga de garrafa da cidade potiguar de Caicó, com
purê de macaxeira e queijo de coalho e mexidão de feijão-verde, ou
as inesquecíveis coxinhas de costela bovina desfiada com massa de
macaxeira (foto). Ξ reteteu.com.br

M ISTURA PER FEITA
Um dos nomes mais tradicionais do mercado, a
Lindt surpreende ao misturar a acidez das frutas
cítricas com a potência do cacau em seu novo
panettone de laranja siciliana com chocolate
amargo (R$ 99,90, 700g). Ξ lindt.com.br
AZUL
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HOTELARIA

DIVERSÃO
AMPLIADA
PRATIQUE KITE SURF
O hóspede pode marcar aulas e alugar
equipamentos especiais para a prática
dessa modalidade, comum por ali
CONHEÇA AS DUNAS
Quer conhecer a região? O concierge
agenda passeios nas dunas e lagoas
cristalinas, feitos em veículos 4x4

Bangalô com piscina particular;
acima, lounge com acesso à
piscina; à dir., o restaurante

MANTENHA A FORMA
O Casana tem uma academia bem
equipada, voltada para o treinamento
funcional com alguns recursos de crossﬁt
INOVE SUA ESTADA
O hotel programa um churrasco com
o chef, aulas de mixologia ou um luau
com fogueira e música ao vivo

PÓS-LUXO NO CEARÁ

Em meio às dunas brancas próximas a Jericoacoara, o Casana Hotel oferece uma experiência
inesquecível com bangalôs charmosos, cenário exuberante e rica gastronomia por Junior Ferraro

L

ocalizado na Praia do Preá, no Ceará, o Casana é um
daqueles hotéis em que a experiência conta mais do que
o luxo. Sim, é um hotel com cenário paradisíaco, com
apenas oito bangalôs, acomodações sofisticadas e serviço
de excelência. O maior objetivo, porém, é superar as expectativas do hóspede para que ele guarde a melhor memória possível.
Essa é a essência do pós-luxo, alcançada aqui com sucesso.
Inaugurado há seis meses, o hotel fica a 20 minutos do aeroporto de Jericoacoara – que recebe voos da Azul – e é de uma
discrição quase britânica. O casal de proprietários, um empresário sueco e uma ex-modelo brasileira, vive em Londres e mantém seus nomes fora das peças de divulgação. Quem comanda
o negócio de perto é outro casal, os cariocas Paula Tonini e
Bruno Caiado, que trouxeram anos de experiência no Belmond
Copacabana Palace. Juntos com uma equipe azeitada e gentil,
eles garantem que os hóspedes tenham uma estada dos sonhos.
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E bota sonho nisso. Os bangalôs variam entre 80 e 135 m2,
todos com deque privativo de madeira, com espreguiçadeiras,
redes e, em dois deles, piscinas privativas. Os quartos são automatizados por um painel de LED na cabeceira da cama, para
controlar o ar-condicionado e o ventilador de teto, abrir e fechar as cortinas. Os bangalôs possuem cama king size, TV com
serviço de streaming, uma gaveta com snacks e outra com chás
exclusivos. Os banheiros têm uma área ao ar livre, onde o hóspede pode tomar uma ducha fria sem perder sua privacidade.
As áreas de convivência são um caso à parte. Um dos espaços
mais bonitos é o Pool Lounge Bar, uma área repleta de luz natural e arejada pela brisa constante da região. Dali você acessa
os jardins ornamentais e a piscina de borda inﬁnita, com efeito
especial de espelho d’água negro e uma relaxante vista do mar.
Ao lado fica o restaurante comandado pelo chef mineiro
Renato Machado, que já cozinhou no Oro, de Felipe Bronze,

Fotos: Marcelo Katsuki e André Vasconcelos

Pool Lounge Bar

e foi sous-chef no Belmond Hotel das Cataratas. As diárias do
Casana incluem café da manhã, almoço e jantar, todos à la carte,
com menus diários baseados em ingredientes locais e na pesca
do dia. Pode ser uma pasta com lagosta ao molho de tomate
e conhaque, ou leitão na canjiquinha e molho de tamarindo.
Aproveite o belo pôr do sol no lounge da praia, tome um drinque preparado pelo bartender curitibano Gustavo Molinski ou
relaxe com uma das massagens que o hotel oferece. Realmente,
uma experiência perfeita, para ficar na memória.
Ξ HOTEL CASANA 85 2180 5076 / casana.com

AZUL
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CONCIERGE

RETORNO DE UM ÍCONE

RIO DE JANEIRO Nem o projeto de Oscar
Niemeyer nem os jardins de Roberto Burle Marx
foram suficientes para garantir a longevidade
do Hotel Nacional. Ícone da hotelaria da Zona
Sul do Rio de Janeiro e point de famosos nos
anos 1970, o empreendimento teve de fechar
as portas por duas vezes: em 1995 e, depois de
reaberto, em 2018. Mas a novidade é que, desde
setembro, o hotel está de volta à ativa. Sob uma
nova administração, os 413 apartamentos foram
repaginados, mas mantendo o mesmo charme da
época da primeira inauguração. Os 125 mil m²
também ganharam um espaço para degustação
de vinhos e espumantes, um spa e um restaurante
panorâmico. Ξ facebook.com/hotelnacionalrio

FÉRIAS, DIVERSÃO E ROCK’N’ROLL

ISTAMBUL No Raffles Istanbul, ter um mordomo à disposição não é uma exclusividade de um ou outro hóspede.
Todos que passam férias no hotel podem contar com o
serviço, independentemente do tipo de acomodação escolhido. Ao todo, são 136 quartos e 49 suítes de até 455 m²
– todos com varandas privativas e janelas que vão do chão
ao teto, algumas com vista do mar. Os hóspedes da Raffles
Suite, por exemplo, são recebidos com champanhe e têm
direito a roupões personalizados, ingressos para apresentações artísticas e traslado de helicóptero até o aeroporto.
As áreas comuns e de lazer também impressionam.
Depois de fazer um tour para conhecer as mais de 200
obras de arte espalhadas pelos corredores, a pedida é
reservar uma mesa em um dos quatro restaurantes e
bares do hotel. No Isokyo, o foco são as receitas asiáticas, enquanto no Rocca se destacam os pratos mediterrâneos. Os hóspedes também podem conhecer os
3 mil m² do spa e relaxar nas piscinas, nas jacuzzis ou
testar um dos três tipos de banho turco oferecidos ali.
O hotel leva os viajantes para explorar Istambul em
roteiros personalizados, seja para provar a gastronomia
local ou fazer um tour de compras acompanhado de um
personal shopper. Mas a exclusividade não para por aí. O
Raffles ainda oferece a chance de os hóspedes organizarem festas privativas no spa e é o único hotel da Turquia
a ter sua própria patisserie. Ξ raffles.com
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Lounge do Raffles Club;
abaixo, piscina do spa

DE VOLTA PARA O FUTURO

A LO F B O STO N S EA P O RT D I STR I CT
BOSTON // ESTADOS UNIDOS

Fotos: Divulgação

SONHO TURCO

FORT LAUDERDALE Quem viaja para Fort Lauderdale agora tem a chance
de ter uma experiência digna de uma estrela de Hollywood. A menos de
20 minutos do centro da cidade, a rede Hard Rock acaba de inaugurar o
primeiro do mundo em formato de guitarra. O Guitar Hotel segue a mesma
fórmula das outras unidades da rede: decoração temática, acomodações
confortáveis e programação musical todos os dias da semana. Todas
as noites a fachada é iluminada por um show de luzes que “dançam” e
iluminam o prédio conforme o ritmo das músicas. O hotel fica em um
complexo que ainda conta com cassino, spa, boate e mais de 20 opções de
bares e restaurantes. Todos os 638 quartos são equipados com sistema de
som e camas king size. Ξ seminolehardrockhollywood.com

Os hóspedes podem controlar toda a
experiência nos quartos com apenas um
comando de voz, graças a assistentes
virtuais. Basta dizer o pedido em voz alta
para controlar a temperatura ambiente,
ajustar a iluminação ou pedir uma dica
de viagem. Ξ marriott.com

Conheça três hotéis que apostam alto em tecnologia

B LO W U P H A LL 5 0 5 0
POZNAN // POLÔNIA

Cheio de instalações de arte digital,
o hotel não tem recepção e nenhuma
das suítes é identificada com número.
No check-in, os hóspedes recebem um
iPhone que indica o caminho até o
quarto e destranca a porta.
Ξ blowuphall5050.com

H EN N N A H OTEL
TÓQUIO // JAPÃO

Quase tudo é controlado por
máquinas: os recepcionistas são robôs,
um braço mecânico é quem guarda
as malas nos lockers e as portas
dos quartos são destravadas por
reconhecimento facial.
Ξ h-n-h.jp
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BEM-ESTAR

DE OLHO NO PRATO

Veja alguns exemplos de grupos de
alimentos que – se consumidos sem exagero,
é claro – podem tornar o seu café da manhã
mais saudável e nutritivo

PARA COMEÇAR
O DIA

FRUTAS

São uma boa fonte de vitaminas, fibras
e minerais. Podem ser consumidas com
cereais, como o farelo de aveia, e um
pouquinho de mel. Sucos naturais também
são uma opção, mas, se puder escolher,
prefira as frutas in natura.

Um café da manhã balanceado pode
ajudar a manter hábitos saudáveis e o
metabolismo em ordem. Saiba qual é o
papel dessa refeição e quem precisa dela

CARBOIDRATOS

J

á está mais do que comprovado pela ciência: investir em
uma alimentação saudável é fundamental para manter a
saúde e o metabolismo em ordem. E a regra passa a valer já nas primeiras horas do dia. Depois de uma noite
inteira em jejum, precisamos de energia para abastecer o organismo e manter as nossas funções vitais ativas. É aí que entra a
importância de prestar atenção no que vai à mesa no desjejum.
O Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde (MS), aconselha que o café da manhã seja baseado em alimentos in natura ou minimamente processados.
Mas não existe um cardápio único a ser seguido: cada um
pode adaptar essa recomendação mantendo os ingredien-
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tes regionais a que já está acostumado. O pão caseiro, por
exemplo, pode ser substituído por tapioca ou aipim cozido.
Se você é daqueles que não se sentem bem ao comer logo
que acorda, não precisa se preocupar. Segundo a nutricionista
Daniela Cierro Ros, vice-presidente da Associação Brasileira
de Nutrição (ASBRAN), o segredo é respeitar o próprio organismo, esperar um tempinho e se alimentar de forma saudável assim que se sentir disposto e tiver oportunidade.
“Pular” o café da manhã uma vez ou outra é até aceitável,
mas a recomendação é que isso não aconteça sempre – principalmente no caso de crianças, idosos e diabéticos. Em médio e longo prazos, o hábito de não comer pela manhã pode

Fotos: Unsplash e Getty Images

por Giovanna Forcioni

descompensar o metabolismo e levar à fadiga, à obesidade e
até à perda de massa muscular.
Mas sabe aquela história de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Ainda não há um consenso sobre
isso. Apesar da importância de incluí-lo na rotina, a vice-presidente da ASBRAN reforça que manter uma vida saudável
e uma alimentação nutritiva vai muito além de se preocupar
com o que comemos no desjejum. “O café da manhã é uma
excelente refeição, mas não é ele que vai trazer o milagre de
uma vida saudável. Não existe uma refeição mais importante
se você não olhar para todas e buscar um equilíbrio”, explica.

Na hora de preparar a refeição, tente
evitar ao máximo produtos
ultraprocessados, como bolos e pães
industrializados. Eles podem ser
substituídos por receitas caseiras – desde
que não sejam adoçadas com açúcar
refinado – ou por tubérculos, como
mandioca cozida ou batata-doce. Tapiocas,
se não levarem aditivos químicos em sua
composição, também são uma alternativa.

PROTEÍNAS

Ovos, leites e derivados entram na
lista de boas fontes de proteína para o
desjejum. Eles podem ser introduzidos
no cardápio por meio de queijos, iogurtes
naturais e coalhadas caseiras. Deixe de
lado bebidas lácteas e queijos tipo petit
suisse industrializados.
AZUL
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DICAS PARA
SER FELIZ
por Astrid Fontenelle, apresentadora
do programa Saia Justa, do canal GNT

VIAJAR

Trabalho para isso, me alimentando intelectualmente das
coisas que aprendo mundo
afora. As viagens são o maior
investimento que faço na educação do Gabriel, meu filho.

NORONHA

RELAXANDO EM 3, 2, 1…

ALONGAR PARA MANTER
A FLEXIBILIDADE

Considerado o aplicativo do ano de 2017 pela Apple,
o Calm acaba de ganhar sua versão em português.
O serviço chega ao Brasil depois de ter somado mais
de 60 milhões de downloads no mundo. A partir de
agora os usuários daqui podem acessar pelo celular
aulas de meditação, músicas de relaxamento e
histórias para dormir – algumas delas gratuitas. A
versão brasileira segue a mesma regra da disponível
em outros países: aderindo ao plano premium (cerca
de R$17 por mês), o usuário tem acesso a conteúdos
exclusivos, como o Calming Flight Anxiety, um
programa de meditação da versão em inglês do
app que ajuda a diminuir a ansiedade de voar.
Disponível para iOS e Android. Ξ calm.com

A prática de alongamento ajuda a prevenir lesões na
academia e no dia a dia, além de melhorar a postura
por Leandro Martins*

Mergulhar em Noronha é como
se fosse uma bênção, aliás o
mar é uma benção para mim.
Ele me dá energia e felicidade.

TOMAR SORVETE

Meu filho é absolutamente
apaixonado por sorvetes e
nossa brincadeira é provar essas
iguarias nas mais variadas sorveterias. Os de frutas brasileiras
são imbatíveis!

PAUSA NA CORRERIA

A Dermal, marca coreana de skincare trouxe para o Brasil uma
seleção do ritual de K-Beauty, tratamento do rosto que tem feito
sucesso no mundo inteiro. Trata-se de máscaras faciais que,
aplicadas com uma fina camada de papel, agem em apenas
15 minutos. Ao todo, foram criados 12 tipos de máscaras (R$ 28
a unidade), cada uma com um efeito diferente: antioxidante,
revitalizante, antirrugas, entre outros benefícios. Ξ dermal.com.br
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Fotos: Freepik e Divulgação

BELEZA EM 15 MINUTOS

Um momento de tranquilidade no dia.
Esta é a proposta do Ansiechá, um misto
de capim-cidreira, melissa, jasmim,
maracujá e manjerona. O blend foi
desenvolvido por Audrey Lemos, médica
pediatra, homeopata e fitoterapeuta.
O ideal é que a água ferva por até 15
minutos com o sachê. Esse “ritual” é o
ideal para extrair melhor as propriedades
e benefícios das plantas. Ξ bemcha.com

Quem nunca se machucou ou sentiu algum desconforto ao
pegar um livro na parte mais alta da prateleira? Ou já realizou
um movimento brusco ao pegar uma caixa ou ao empurrar um
objeto? Muitas pessoas se queixam de terem se machucado ou
se lesionado em movimentos corriqueiros. Em vários casos isso
pode ter acontecido pelo encurtamento dos músculos ou pela
falta de mobilidade articular. As palavras-chave para entender
essas questões? Flexibilidade e alongamento.
O alongamento é a capacidade do músculo de ser elástico; já
a flexibilidade está relacionada às articulações, como joelho e
quadril. A flexibilidade é uma qualidade física importante para
promoção de saúde. Por isso é necessário oferecer ao organismo estímulos frequentes.
Podemos estimular o corpo de diversas
maneiras, seja alongando nas academias ou
parques, praticando pilates ou ioga. Na academia a duração média dos exercícios – que
podem ser divididos em 10 tipos diferentes
– deve ser de 30 a 60 segundos. Eles podem
ser feitos de pé, sentado, no espaldar de
uma cadeira ou em um colchonete.
Realizados com frequência, esses exercícios
contribuem para uma melhor postura e
mais simetria, além de prevenir lesões. Eles
também aceleram a regeneração dos músculos, melhoram a respiração, estimulam o
cérebro e ajudam na liberação de serotonina,
o hormônio do bem-estar.
Embora a flexibilidade seja negligenciada
por muitas pessoas, nunca é tarde para um
recomeço! Siga as dicas e não se esqueça:
antes de adotar uma rotina de exercícios físicos, procure a ajuda de
um profissional de educação física.

QUEM RESISTE
A UM SPA?
CASTELO DE PAIVA No Douro41 Spa, a graça está em
escolher entre relaxar na piscina aquecida com vista
do Rio Douro ou aproveitar os mais de dez tipos de
tratamento do menu. As opções variam de massagens
faciais com pedras retiradas do próprio rio a sessões
de alongamentos para se recuperar do jet lag. Entre
os destaques está um programa que inclui um ritual
de exercícios respiratórios combinados com massagens
esfoliantes e aplicações de máscaras de turfa para proteger
e aumentar a elasticidade da pele. Ξ douro41.com

Sauna do spa; abaixo, piscina
com vista do Rio Douro

* personal trainer e consultor esportivo
Ξ Instagram: @l_eandromartins
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MODA

VIAGEM COM ESTILO

2

SELECIONAMOS ACESSÓRIOS DA LINHA DE
COURO DA AZUL COLLECTION QUE VÃO DAR
UM UP NO SEU VISUAL E FAZER VOCÊ
ARRASAR NO PRÓXIMO VOO por Anna Paula Ali

1

7
3

C

M

Y

CM

MY

4

CY

CMY

K

6

1. Carteira Crazy Horse Café – R$ 79,90
2. Mala de viagem Crazy Horse Café – R$ 799,90
3. Porta-passaporte Crazy Horse Café – R$ 99,90
4. Porta-voucher médio Crazy Horse – R$ 69,90
5. Nécessaire Crazy Horse Café – R$ 179,90
6. Boné Trucker Brazilian Airlines – R$ 129,90
7. Mochila Crazy Horse Café – R$ 599,90

Estes e outros produtos estão disponíveis no site: azulcollection.com.br
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5

BELEZA

2

1

BRONZE SAUDÁVEL

QUER PEGAR AQUELA COR DURANTE O VERÃO
SEM DESCUIDAR DA PELE? CONFIRA ALGUNS DOS
MELHORES PROTETORES SOLARES DO MERCADO
E DESCUBRA O IDEAL PARA VOCÊ por Anna Paula Ali

3
4

5

1. Base líquida protetora Hyaluronic FPS 70, Make B - R$ 84,90 - boticario.com.br
2. Xampu Professionnel Expert Solar Sublime, L’Oréal - R$ 101 - sephora.com.br
3. Protetor facial diário Pollution Protect FPS 50, Renew - R$ 46,90 - avonstore.com.br
4. Protetor solar facial hidratante com Q10, Nivea Sun - R$ 49,99 - nivea.com.br
5. Protetor solar corporal Anthelios XL Protect FPS 60 , La Roche-Posay - R$ 59,90 laroche-posay.com.br
6. Protetor labial diário FPS 30, Bepantol Derma - R$ 29 - bepantol.com.br
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6

VITRINE

1
2

3

MIMOS ELETRÔNICOS

VOCÊ É FÃ DE NOVIDADES TECNOLÓGICAS? CONFIRA
GADGETS QUE IMPRESSIONAM COM SUAS INOVAÇÕES
E FACILITAM O SEU DIA A DIA por Anna Paula Ali

6

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

5

4

Melhor
Classe
Executiva

1. iPhone 11, Apple - a partir de R$ 4.999 - apple.com/br
2. Câmera GoPro Hero7 Black + Cartão Memória 64GB - R$ 1.999 - americanas.com
3. Galaxy Note10, Samsung - a partir de R$ 5.299 - samsung.com/br
4. Aspirador Robô Smartpro Easy, Philips Walita - R$ 1.999,90 - polishop.com.br
5. Headphone WH-1000XM3, Sony - R$ 1.599,83 - store.sony.com.br
6. Caixa de som PartyBox 1000, JBL - R$ 7.499,00 - jbl.com.br
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América Latina

voeazul.com.br

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

EXECUTIVA

Foto: Divulgação
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ENTREVISTA

Uma das lojas do
Burger King Brasil,
em São Paulo
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ENTREVISTA

112
MADE IN BRAZIL

116
RESUMOCAST

Iuri Miranda, CEO do Burger
King Brasil, fala sobre o mercado
de fast-food no País

O sucesso do Sem Parar,
empresa que vem mudando as
formas de pagamento no Brasil

Livro explica a necessidade
de conjugar os conceitos de
equilíbrio e produtividade

ENTREVISTA

OS REIS DO
HAMBÚRGUER

"Q

Ao apostar em um sistema
de metas e em uma gestão
eficiente, o CEO Iuri Miranda
conseguiu transformar o Burger
King Brasil no maior operador
de restaurantes do País

uem disse que fast-food não pode
sível e o impossível está no tamanho
ser comida boa? Pode sim”,
do seu sonho e no esforço que você
por Felipe Prá | fotos Anna Carolina Negri
questiona – e responde – Iuri
faz para alcançá-lo”, diz.
Miranda, CEO do Burger King
Brasil, do alto da sala de reuniões da
Como você analisa o crescimento
empresa, no 15º andar de uma torre espelhada em Alphavil- do Burger King Brasil nos últimos oito anos?
le, a cerca de 30 km de São Paulo. “Se você está no ramo de O Burger King começou no Brasil em 2004, por meio de uma
alimentação, os pilares fundamentais são a qualidade e o sabor rede de franqueados. Em 2011, quando criamos a marca BK
da comida. Não importa se é um fast-food ou um restaurante Brasil, tínhamos em torno de 100 restaurantes franqueados e
cinco estrelas. Alimentação não é só um hábito fisiológico. É passamos a abrir lojas operadas por nós. Até agora, multipliuma experiência que gera prazer. E a gente acredita nisso.”
camos o número por oito. Já existem 817 restaurantes no País,
Foi com essa obstinação pelo sabor e com uma gestão ex- sendo a maioria operado por nós, cerca de 80%.
tremamente eficiente que Iuri comandou uma revolução no
setor de fast-food nacional. Quando assumiu as operações do Ainda há espaço para crescer?
Burger King no Brasil, em 2011, a companhia de hambúr- Quando comparamos o número de restaurantes pela populagueres grelhados na brasa tinha acabado de se tornar um más- ção, vemos que o Burger King ainda está na metade da média
ter franqueado da marca no País, com CNPJ próprio, por de outros países com renda per capita parecida. Continuamos
meio de uma joint venture da global Burger King Corporation enxergando muito espaço para expansão. As oportunidades
(BKC). Possuía um escritório com apenas 12 funcionários e de mercado não deixam de existir por conta do momento
nenhum restaurante próprio – todas as 139 unidades no País econômico do País e temos expectativas de que o ciclo de
eram franquias. Hoje já são 817 restaurantes, sendo 80% pró- crescimento seja positivo futuramente.
prios, mais de 17 mil funcionários e uma receita anual que
atingiu R$ 2,35 bilhões em 2018. “Nosso sonho lá atrás era Você gosta de dizer que fast-food pode e precisa ter quanos transformarmos em um operador de restaurantes, e já lidade. Por quê?
somos o maior do Brasil.”
Se você está no ramo de alimentação, os pilares fundamenA seguir, o CEO compartilha detalhes sobre a expansão tais são a qualidade e o sabor da comida. Não importa se é
da rede no País, comenta sobre o novo hambúrguer 100% fast-food ou um restaurante cinco estrelas. O mais imporà base de plantas e abre o jogo sobre os planos ambiciosos tante é a comida. Por isso a gente buscou no mercado um
para a marca Popeyes, que o grupo trouxe recentemente produto que fosse muito bom e diferenciado, porque as oupara o Brasil. “Nossa expansão não parou. Vai continuar”, tras coisas você constrói em cima: sistema de gestão, time
afirma Iuri, deixando em aberto a possibilidade de o grupo de marketing. Não adianta fazer uma campanha e ganhar
trazer novas marcas para o País. “A diferença entre o pos- prêmios se o produto não é bom.
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Iuri Miranda na
sede do Burger King
Brasil, em São Paulo
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Lá no início, em 2011, você bancou
a contratação de um sistema operacional milionário, quando a marca
sequer tinha restaurantes próprios.
Como foi isso?
Nosso sonho era nos transformarmos
em um operador de restaurantes próprios e hoje já somos os maiores do País
[o concorrente McDonalds tem mais
franquias]. E para operar em larga escala você precisa de pessoas, sistemas
e processos. Conseguimos identificar
todas as transações que a gente fez nos
817 restaurantes e enxergar quantos
Whooper foram vendidos nos últimos
cinco minutos. Isso nos ajuda a entender
os hábitos de consumo, promoções, áreas em que temos novas oportunidades.
Se você nasce uma empresa com sistemas e processos, isso acaba fazendo parte
do seu DNA quando você cresce.

Em suas palestras e entrevistas, você
cita bastante a valorização das pessoas para o sucesso de um negócio.
Por quê?
Essa empresa começou com 12 funcionários e hoje tem 17 mil. Tem gente que
começou como atendente de restaurante e atualmente é líder de 5 mil pessoas.
Não existe um negócio a não ser que ele
seja feito pelas pessoas. Nossa cultura são
as pessoas, e o que as une são os valores: meritocracia, simplicidade, visão de
108
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Fotos: Divulgação

O Burger King também dá muito
valor ao feedback dos consumidores.
Você fica zapeando os comentários
nas redes sociais de vez em quando?
Fico zapeando sim [risos]. Recebo vários
comentários e relatórios de feedbacks, leio
sempre e, para alguns clientes, eu ligo e
pergunto o que aconteceu, convido para
uma experiência diferente. Mas não é
só por meio desse monitoramento que
temos informações. Quando alguém da
diretoria visita os restaurantes, a gente
faz uma espécie de entrevista com os
clientes. E o que a gente aprende é impressionante. As pessoas se importam em
compartilhar. Têm interesse em dizer
algo sobre a sua marca.

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

Loja do Burger King em São Paulo;
acima um dos lanches da rede, famosa
por suas carnes feitas na grelha

dono, foco no cliente, alegria e ética. E
procuramos dizer para todos o que esses
valores significam. Ética, por exemplo, é
não “fazer gol de mão”. O que tanto um
diretor quanto um jovem no primeiro
emprego entendem.
O Burger King, aliás, emprega vários jovens com carteira assinada
pela primeira vez. Qual a importância disso para você?
Para mim é uma satisfação enorme ver
as pessoas se desenvolvendo. Nós estamos crescendo, mas vemos que não
é só a companhia que se desenvolveu.
Nós demos oportunidades. Hoje temos
cerca de 12 milhões de desempregados
no País. E quando, além do crescimento, você cria empregos, cumpre suas
obrigações, ensina como é trabalhar

R$

2,35 bilhões

foi a receita
operacional do Burger
King Brasil em 2018

817

é o número de
restaurantes Burger
King, sendo 647 próprios
e 170 franqueados

750 milhões

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.

de sanduíches já
foram vendidos no
País desde 2011

>voeazul.com.br/clube

Faça o seu Carnaval
brilhar na Bahia
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LINHA DO TEMPO
1 9 5 4 – Fundação da rede,
em Jacksonville, no estado
norte-americano da Flórida.
2 0 0 4 – Chegada do Burger
King ao Brasil, com três lojas
franqueadas em São Paulo.
2 0 1 1 – Criação da marca BK
Brasil, máster franqueado do Burger
King no País, com CNPJ próprio, por
meio de uma joint venture.
2 0 1 7 – BK Brasil realiza a
abertura de capital na Bolsa de
Valores, movimentando
R$ 2,2 bilhões na Ibovespa.
2 0 1 9 – Lançamento do
Rebel Whopper, primeiro sanduíche
da marca feito com hambúrguer
à base de plantas.

PARCELE EM ATÉ

10X

da maneira correta, com treinamentos,
você vê que o negócio também está
desenvolvendo a sociedade. Isso é extremamente recompensador.
Recentemente a empresa lançou
o Rebel Whopper, feito à base de
plantas. Como está sendo o retorno
do público?
A gente fez uma pesquisa em vários
países no mundo, perguntando sobre a
probabilidade de o público comer um
produto à base de plantas. O Brasil saiu
como o país com a maior probabilidade de isso acontecer. A China ficou
em segundo lugar. Já existia uma predisposição ou vontade para consumir
esse tipo de produto. E aí lançamos um
hambúrguer para um público que gosta
de carne, mas que procura outra opção.
O produto é à base de plantas, mas tem
gosto, sabor, textura de carne. Começamos em São Paulo. Dentro das expectativas, fomos muito bem. Em outubro
lançamos em todos os estados.
Outra novidade recente foi o lançamento da rede de fast-food de frangos
Popeyes. Por que trazer uma nova
marca para o Brasil?
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SEM JUROS
NO NOSSO SITE

Depois de o Burger King se estruturar e
se firmar numa trajetória de crescimento, vimos que poderíamos entrar em
outro mercado de fast-food. E descobrimos que a proteína mais consumida
pelo brasileiro é o frango. O Popeyes é
a maior rede de frango frito dos Estados
Unidos e é da RBI [Restaurant Brands
International Inc], uma empresa que tem
Burger King, Popeyes e a marca de cafés Tim Hortons. A cadeia é originária
da Lousiana e se conecta com o nosso
histórico de querermos ser um operador
de restaurantes.
Quais são as projeções para essa nova
marca?
Trouxemos a Popeyes para o País, fizemos adaptações, testamos com o
consumidor para que os produtos e a

marca se adaptassem ao nosso mercado
e ao nosso gosto. Estamos com 23 restaurantes e queremos chegar a mais de
300 lojas em dez anos. Este é o número
que a gente busca. [A empresa planeja
um investimento de R$ 1 bilhão para alcançar esse objetivo]
Existe a possibilidade de, no futuro,
trazer outras marcas, como a Tim
Hortons?
A gente não precisa trazer somente marcas da RBI. Estamos bastante contentes
com a parceria, tanto de frango quanto
de hambúrguer, mas não temos obrigação contratual. Pode ser café ou outro
tipo de comida. Queremos continuar
crescendo, servir nossos clientes Burger
King e construir a marca Popeyes. No
futuro, vamos analisar.

IBEROSTAR
BAHIA

IBEROSTAR SELECTION
PRAIA DO FORTE

O Carnaval já está chegando! Curta essa festa no destino perfeito e
desfrute de nosso sistema all inclusive, restaurantes com variadas opções
gastronômicas, completa infraestrutura com academia, boate, spa, shows
noturnos e diversas atividades para todas as idades.

IBEROSTAR.COM

MADE IN BRAZIL

nárias se uniram e fundaram o Sem
Parar. Em pouco tempo, a empresa
atraiu outros acionistas, avançou para
estradas de todo o País e, em 2016, foi
comprada integralmente pela norte
americana Fleetcor pelo valor de R$ 4
bilhões (ou US$ 1 bilhão, na cotação
da época), o que faz do Sem Parar o
primeiro unicórnio brasileiro.
Dona de 90% do mercado de pagamentos automáticos em pedágios, recentemente a empresa passou por um
reposicionamento de marca para se tornar uma espécie de startup da mobilidade
e ampliou a quantidade de serviços oferecidos dentro das cidades. Onde houver
cancelas ou pagamentos, o Sem Parar
quer estar lá para fazer melhor a vida de
qualquer motorista. “Temos a missão de

ajudar a criar um mundo sem filas nem paradas. E queremos
uma cultura ágil e empreendedora para acelerar nossas inovações”, conta o CEO da empresa, Fernando Yunes.
No último ano, o Sem Parar aumentou sua presença de
400 para 1.350 estacionamentos. Além disso, está disponível
em 650 postos de combustível e
pretende fechar o ano disponível
em cerca de 450 lava-rápidos. A
companhia ainda avançou para
o segmento de drive thrus, com
uma tecnologia que permite que
clientes em 300 McDonalds paguem seus lanches sem sair do
carro nem colocar a mão no bolso – a tecnologia já cobre 100%
dos drive thrus do McDonalds no Sudeste e na Bahia, inclusive
chamando a atenção da matriz nos Estados Unidos.
“Com tudo isso aumentamos bastante as possibilidades
do Sem Parar na cidade. O que queremos é que você vá ao

"Onde você levaria até dez
minutos para pagar, conosco
paga em questão de segundos"

Exemplos de
utilização
do sistema

Fernando Yunes,
CEO da Sem Parar

POR UMA VIDA SEM FILAS
Primeiro unicórnio brasileiro, Sem Parar detém 90% do mercado de pagamentos
automáticos em pedágios e em breve começará testes com aparelhos de telefone celular

P

oucas imagens podem ser mais
desesperadoras do que a fila quilométrica de um pedágio na volta do feriadão prolongado. Foi
para aumentar o fluxo de veículos e
facilitar a vida dos motoristas que surgiu o Sem Parar. Criada há 18 anos,
a empresa domina 90% do setor do
112

AZUL

pagamento automático em pedágios, expandiu sua área de
atuação dentro das cidades e, até dezembro, planeja entrar
no setor de pagamentos contactless em smartphones. Se tempo é dinheiro, é melhor pagar sem parar.
A companhia surgiu em 2000, quando começaram as
concessões de rodovias no estado de São Paulo durante a
gestão Mário Covas. Em vez de criarem diversas empresas
para o pagamento automático nos pedágios, as concessio-

Fotos: Divulgação

por Felipe Prá | retrato Cauê Moreno
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1.300

estacionamentos
usam o sistema,
além de

650

postos de
combustível e

300

drive thrus do
McDonald’s.

5,5

milhões

de automóveis utilizam
o Sem Parar, que detém

90

%

do mercado de
pagamentos
automáticos em
pedágios.

trabalho ou ao clube e nós abrimos
a cancela. Você pare para abastecer ou
pegar um lanche e quem paga somos
nós”, conta Yunes. “As métricas mostram que em um posto de combustível, metade do tempo é gasta com o
abastecimento e a outra metade, com
o pagamento. Em todos esses momentos que você levaria um, dois ou dez
minutos para pagar, conosco você
paga em questão de segundos.”
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SEM PARAR NO TELEFONE
Presente em 5,5 milhões de carros em todo o País e com
uma penetração de 52% em todas as passagens de veículos
por pedágios, o Sem Parar optou por ampliar seus serviços na cidade, em vez de ficar focado apenas nas rodovias.
Afinal, o mesmo cliente que pega a estrada também usa o
veículo para tarefas comuns do dia a dia. E o resultado tem
sido extremamente positivo. A empresa deve avançar para
outros drive thrus, fechou parcerias com a montadora Nissan
e com a locadora Movida, e projeta fechar 2019 com um
crescimento de 10%.

Fotos: Divulgação, Getty Images e Unsplash

O Sem Parar
fará testes em
smartphones; à
dir., possibilidade
de usar o sistema
em drive-thrus
do McDonald’s

Para o futuro, a empresa brasileira
projeta levar seus serviços de facilidade em pagamentos para o celular, expandindo sua área de atuação. Yunes
conta que até dezembro o Sem Parar
começará alguns testes em smartphones. “A gente vê que um motoqueiro,
por exemplo, precisa parar a moto,
tirar a luva, pegar a carteira, guardar
o troco. Com o Sem Parar no telefone, você só desacelera, é identificado
como um cliente, a cancela se abre e
você passa”, explica. “Vamos ter em
pedágios, estacionamentos, drive thrus.
Por que não em cinemas e em restaurantes? Queremos testar vários segmentos para ver onde essa inovação
tem mais apelo.”

Se o brasileiro – e o paulistano, em especial – “adora”
uma fila, a missão do Sem Parar é provar que é possível
gastar menos tempo em tarefas cotidianas, evitar estresses
desnecessários e ter mais tempo para investir em atividades
que nos dão prazer. Fernando Yunes resume bem: “Nosso tempo está tão escasso que, quanto mais eliminarmos
o tempo gasto em tarefas que não geram valor, melhor.
Quanto menos filas, sobra mais tempo para investirmos naquilo que realmente importa.”
semparar.com.br

AZUL

115

RESUMOCAST

EQUILÍBRIO E RESULTADO
Em Por Que as Pessoas Não Fazem o
Que Deveriam Fazer?, Christian Barbosa mostra como
conquistar objetivos de uma maneira saudável
Temporada 2 | Episódio 56
resultados nem equilíbrio e, finalmente, (4) as pessoas com alto equilíbrio e alto resultado.
O livro apresenta uma matriz e um
questionário para você identificar em
qual estereótipo se encontra nesse momento. O segredo é entender que é
possível migrar entre as quatro células
da matriz, alterando os níveis de equilíbrio e resultado que você obtém em
sua vida. É como uma receita, em que
é possível dosar os ingredientes para
chegar ao melhor resultado esperado.
Quando estava escrevendo o livro,
o autor não sabia se encontraria pessoas com alto resultado e alto equilíbrio, mas ele se surpreendeu com
a grande quantidade de cases. Você
pode conferir diversos exemplos reais
desses quatro estereótipos no livro.
POR QUE AS
PESSOAS NÃO
FAZEM O QUE
DEVERIAM FAZER?
Buzz Editora
160 págs.
R$ 49,90

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. Acompanhe o ResumoCast para
escutar o áudio deste e de outros grandes livros para empreendedores.
Toda a segunda-feira um novo episódio.

resumocast.com.br
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SEU CARTÃO
DE CRÉDITO
TAMBÉM É SEU
CARTÃO DE
EMBARQUE.

OUÇA MAIS
O OTIMISTA RACIONAL
Matt Ridley
Cada vez mais temos a sensação de que o mundo nunca
mais será um lugar bom para
se viver como era na época dos
nossos avós. Mas será que isso
é mesmo verdade? De acordo
com o economista Matt Ridley,
a resposta é não! Para ele, a
vida está melhorando em um
ritmo acelerado.

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.

TRUTHTELLING
Raul Santahelena
A era da inocência no
marketing já teve seu fim
decretado. Não existem mais
consumidores bobos. 76% das
pessoas não acreditam no que
as marcas falam na publicidade. Para ajudar sua empresa a
conquistar a empatia, a admiração, o respeito e a confiança
das pessoas você precisa saber
o que é truthtelling.
EMPREENDEDORES
Eduardo Glitz, Pedro Englert
e Marcelo Maisonnave
Os modelos de gestão
tradicionais não servem mais
nessa nova realidade. Como
se posicionar em um cenário
de incertezas? Os autores
apresentam um novo modelo
de gestão que irá ajudar você
a manter sua empresa viva
no mundo das evoluções
exponenciais.

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

Fotos: Divulgação

S

erá que a vida pode ser resumida em apenas duas variáveis? Segundo o especialista
em produtividade Christian
Barbosa, a resposta é sim.
Equilíbrio e resultado podem não ser os assuntos que mais
estão na mente das pessoas durante a
maior parte do dia, mas deveriam ser!
Trabalhar duro, descansar ou passar mais tempo com a família? Passear
no shopping, pegar um cineminha,
gastar algumas horas na academia
ou trabalhar focado em um projeto?
Sempre estamos fazendo escolhas e
deixando outras coisas de lado.
Seja qual for a atividade, estamos utilizando nosso tempo para buscar RESULTADOS constantemente. Contudo, nessa busca frenética, esquecemos
de manter o EQUILÍBRIO, que é algo
fundamental para o nosso verdadeiro
sucesso na vida.
De acordo com o autor, existem
quatro estereótipos clássicos de pessoas: (1) os workaholics (alto resultado e baixo equilíbrio na vida), (2) as
cigarras (prezam pelo equilíbrio, mas
não se importam com os resultados),
(3) aqueles que não conseguem nem

>voeazul.com.br/tudoazulitaucard

BRANDED CONTENT

U N IV ER S O
A ZU L

INVESTINDO NO AMANHÃ
Há 36 anos a Nova Futura, uma das corretoras mais
reconhecidas do País, ajuda seus clientes com as melhores
opções do mercado financeiro
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Tão seguras quanto os bancos, as corretoras são mais
populares e acessíveis. Fundada há 36 anos, a Nova Futura
é reconhecida como uma das melhores do mercado, em
atendimento e solidez. O cliente conta com especialistas para
auxiliá-lo e para explicar o que fazer com o dinheiro. Tudo
isso sem economês nem complicação, porque a educação
financeira é um dos pilares da Nova Futura. Os novos investidores contam ainda com o Futura Academy, um portal
de cursos de educação financeira voltada para investimentos.
Graças ao conhecimento, os clientes deixam para trás
crenças como a de que, para investir, é preciso ter uma
fortuna, entender de economia e que bancos são mais
seguros. Tudo para manter uma relação de confiança e
transparência e garantir que o seu dinheiro seja muito
bem cuidado. Ξ novafutura.com.br

Foto: Gui Gomes

O

número de brasileiros que investem no mercado de
ações vem aumentado a cada ano. Segundo balanço
feito pela Bolsa de Valores de São Paulo, o mercado
ultrapassou a marca de 1,53 milhão de investidores
pessoas físicas. A explicação para essa nova tendência?
A recuperação da economia e a manutenção da taxa
básica de juros em mínimas históricas, o que reduziu a
rentabilidade de aplicações como fundos de renda fixa.
Apesar desse bom momento, muita gente ainda tem
receio e dúvidas sobre como e onde investir. Boa parte
dos clientes não acredita que os bancos sejam a melhor
opção. De fato, essas instituições são ótimas com serviços como cartões, empréstimos, pagamentos, mas não
com investimentos. Mas, afinal, quais as vantagens das
corretoras de investimentos? Muitas.

120
HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
A assistente de marketing
Natasha Scaglione Ribeiro fala
de sua viagem a Buenos Aires
e Bariloche, destino famoso
por paisagens como o Bosque
de Arrayanes (foto)
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Informações para um voo
seguro, entretenimento de
bordo e nossos mapas de rotas

Reportajes sobre Rio de
Janeiro, Florida, además de la
entrevista del més

Fatos e curiosidades
sobre a Torre dos Clérigos,
em Portugal

EXPERIÊNCIA AZUL

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

C H EC K -IN

CLÁSSICOS ARGENTINOS
Um roteiro pelas atrações e paisagens de Buenos Aires e Bariloche

App check-in

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

Web check-in

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

Aeroporto

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

Bagagem

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

TudoAzul

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

TudoAzul

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

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

AZUL EXPERIENCE

App check-in

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

A

té o começo deste ano eu nunca havia viajado para
fora do País. Combinei com uma amiga, marcamos
nossas férias para a mesma época e começamos a procurar um destino internacional que fosse mais em
conta. Depois de alguns meses de planejamento, compramos as passagens e, em julho, embarcamos para a Argentina.
Nossa primeira parada foi em Buenos Aires. Escolhemos nos hospedar em um hotel butique no bairro de
Montserrat, pertinho da Plaza de Mayo e do Palacio
Barolo, um dos edifícios mais icônicos da cidade. A localização foi perfeita. Conseguimos conhecer boa parte dos
principais pontos turísticos a pé ou de táxi.
Passamos por Puerto Madero, pelo bairro de La Boca –
onde ficam o estádio do Boca Juniors e as casinhas coloridas do
Caminito – e pela feirinha de antiguidades de San Telmo, que
acontece todos os domingos na Plaza Dorrego. Apesar de não
entender muito de arquitetura, o que mais me impressionou
foram os prédios da cidade. Buenos Aires é uma capital mo-
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derna e, ao mesmo tempo, clássica. É tão parecida com São
Paulo que fez com que muitas vezes eu me sentisse em casa.
De lá, pegamos outro voo e seguimos para San Carlos
de Bariloche. Logo de cara, fiquei completamente apaixonada. O hotel em que nos hospedamos ficava instalado
na montanha. Para chegar até lá os carros só iam até certo
ponto do caminho, depois precisávamos seguir a pé. Mas
o esforço foi compensado. No café da manhã, tínhamos
uma vista incrível das árvores e da paisagem da região.
Julho é altíssima temporada em Bariloche, com muitos turistas brasileiros e filas para algumas atrações. Mas
nada que tire o charme. Um dos lugares que mais gostei
de conhecer foi o Cerro Otto, um complexo que ficava
bem perto do nosso hotel. Não esquiamos, mas conseguimos subir a montanha e aproveitar bastante as outras
atrações. Já está na minha lista de destinos para voltar.
Natasha Scaglione Ribeiro Assistente de Marketing

Fotos: Alexandre Avilla e Arquivo Pessoal

Palácio Barolo,
em Buenos Aires

Web check-in

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

Airport

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

Luggage

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

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

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

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

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

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

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
VIRACOPOS B. FUNDA*

B. FUNDA* VIRACOPOS

ELDORADO

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
ELDORADO VIRACOPOS

AEROPORTO DE

TERMINAL

SÃO PAULO

SHOPPING

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

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
BARRA FUNDA* VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS B. FUNDA*

B.FUNDA* VIRACOPOS

VIRACOPOS B. FUNDA*

4:30

6:00

7:15

8:45

4:30

6:00

6:15

7:45

5:30

7:00

7:15

8:45

5:30

7:00

8:15

9:45

5:30

7:00

7:15

8:45

7:00

8:30

9:45

11:15

7:00

8:30

8:45

10:15

6:30

8:00

8:45

10:15

8:30

10:00

12:15

13:45

8:30

10:00

10:15

11:45

9:00

10:30

10:15

12:45

10:30

12:00

13:45

15:15

10:00

11:30

10:45

12:15

11:00

12:30

12:45

14:15

13:00

14:30

15:45

17:15

11:00

12:30

12:45

14:15

14:30

16:00

13:45

15:15

14:30

16:00

17:45

19:15

12:30

14:00

14:15

15:45

16:00

17:30

16:45

18:15

15:30

17:00

19:45

21:15

13:00

14:30

14:45

16:15

17:30

19:00

17:15

18:45

16:30

18:00

20:45

22:15

15:00

16:30

16:45

18:15

19:00

20:30

19:15

20:45

19:00

20:30

21:45

23:15

20:00

21:30

21:15

22:45

19:30

21:00

22:45

0:15

23:45

1:15

23:45

1:15

17:00

18:30

18:45

20:15

18:30

20:00

20:15

21:45

19:00

20:30

22:00

23:00

23:15

00:45
BARRA FUNDA* | Embarque na Plataforma 8 do Terminal Turístico

AEROPORTO DE

CONGONHAS

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS CONGONHAS

AEROPORTO DE
VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
CONGONHAS VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

5:30

5:45

7:15

4:00

5:30

6:15

7:45

4:30

6:00

7:15

8:45

5:00

6:30

6:45

8:15

5:30

7:00

8:15

9:45

6:30

8:00

10:15

11:45

6:00

7:30

7:45

9:15

6:30

8:00

9:45

11:15

8:30*

10:00

12:15*

13:45

8:00

9:30

10:45

12:15

8:30*

10:00

11:15*

12:45

10:00

11:30

13:45*

15:15

10:00

11:30

13:45

15:15

10:30*

12:00

12:15

13:45

12:00*

13:30

15:45*

17:15

12:00

13:30

15:45

17:15

12:30*

14:00

13:15*

14:45

14:00

15:30

17:15

18:45

14:00

15:30

17:45

19:15

15:00*

16:30

16:15*

17:45

15:00*

16:30

19:15*

20:45

15:00

16:30

18:45

20:15

18:00

19:30

17:15

18:45

16:00

17:30

20:45

22:15

16:00

17:30

19:45

21:15

19:00*

20:30

19:15*

20:45

18:30

20:00

22:15*

23:45

19:30*

21:00

23:15*

0:45

0:15*

1:05

17:00

18:30

20:45

22:15

21:45

23:15

19:30

21:45

23:15

23:15*

0:45

20:00

21:30

23:45

1:15

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

AEROPORTO DE

GUARULHOS
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VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS ELDORADO

ELDORADO VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS ELDORADO

ELDORADO VIRACOPOS

VIRACOPOS ELDORADO

5:30

7:00

7:15

8:45

4:00

5:30

5:45

7:15

5:00

6:30

5:45

7:15

7:30

9:00

9:15

10:45

5:20

6:50

7:45

9:15

7:00

8:30

9:45

11:15

9:30

11:00

11:15

12:45

7:00

8:30

9:15

10:45

9:00

10:30

12:15

13:45

10:30

12:00

12:15

13:45

9:00

10:30

11:15

12:45

10:30

12:00

13:45

15:15

11:30

13:00

13:15

14:45

11:00

12:30

13:15

14:45

12:30

14:00

15:45

17:15

13:30

15:00

14:15

15:45

13:00

14:30

16:15

17:45

14:30

16:00

17:45

19:15

14:30

16:00

15:15

16:45

15:30

17:00

17:45

19:15

15:30

17:00

19:15

20:45

15:30

17:00

15:45

17:15

18:30

20:00

19:15

20:45

16:30

18:00

20:15

21:45

16:30

18:00

17:15

18:45

19:30

21:00

20:45

22:15

18:30

20:00

21:15

22:45

23:15

0:45

20:00

21:30

17:30

19:00

18:15

19:45

22:15

23:45

19:30

21:00

20:15

21:45

23:15

0:45

20:30

22:00

21:15

22:45

0:15

1:45

22:15

23:45

23:15

00:45

AEROPORTO DE

SHOPPING

TAMBORÉ

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS TAMBORÉ

TAMBORÉ VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS TAMBORÉ

TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS TAMBORÉ

4:00

5:30

6:45

8:15

4:00

5:30

6:45

8:15

5:30

7:00

7:15

8:45

5:30

7:00

8:45

10:15

5:30

7:00

9:15

10:45

7:00

8:30

10:15

11:45

7:00

8:30

10:15

11:45

7:00

8:30

10:45

12:15

10:30

12:00

11:45

13:15

9:00

10:30

12:15

13:45

9:00

10:30

12:15

13:45

13:00

14:30

13:45

15:15

10:30

12:00

13:45

15:15

11:00

12:30

13:45

15:15

15:00

16:30

15:45

17:15

14:00

15:30

16:45

18:15

15:00

16:30

16:15

17:45

17:00

18:30

18:15

19:45

15:30

17:00

17:45

19:15

18:30

20:00

18:15

19:45

19:00

20:30

20:15

21:45

17:00

18:30

19:45

21:15

20:00

21:30

21:15

22:45

20:00

21:30

22:15

23:45

19:00

20:30

21:45

23:15

23:15

0:45

23:45

1:15

20:00

21:30

23:45

1:15

VIRACOPOS CONGONHAS

4:00

18:00

AEROPORTO DE

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.

IGUATEMI ESPLANADA

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
SOROCABA VIRACOPOS

AEROPORTO DE

SHOPPING

SOROCABA

VIRACOPOS SOROCABA

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
SOROCABA VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS SOROCABA

SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS SOROCABA

4:00

5:10

6:45

7:55

4:00

5:10

6:45

7:55

5:00

6:10

7:15

8:25

6:00

7:10

8:45

9:55

5:30

6:40

8:45

9:55

7:00

8:10

8:45

9:55

9:00

10:10

13:45

14:55

7:00

8:10

10:15

11:25

9:00

10:10

10:15

11:25

11:00

12:10

16:15

17:25

9:00

10:10

13:15

14:25

11:00

12:10

11:45

12:55

13:30

14:40

19:00

20:10

11:00

12:10

15:45

16:55

13:30

14:40

13:45

14:55

18:30

19:40

23:45

0:55

15:00

16:10

18:15

19:25

15:00

16:10

16:45

17:55

19:00

20:10

20:45

21:55

16:30

17:40

19:00

20:10

23:45

0:55

19:00

20:10

20:45

21:55

23:15

0:25
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TUDOAZUL

CLUBE TUDOAZUL

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

QUERO PARTICIPAR

Cadastre-se grátis e transforme suas compras
do dia a dia e gastos do cartão de crédito em
viagens incríveis
Ξ Acesse voeazul.com.br/tudoazul/azul-magazine

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

Ξ Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO

Confira as vantagens de cada categoria:
Quantidade de pontos qualificáveis
para upgrade de categoria

Categoria
inicial

5.000 pontos
qualificáveis

10.000 pontos
qualificáveis

20.000 pontos
qualificáveis

1 ponto

até 3 pontos

até 4 pontos

até 6 pontos

Ganho de pontos para cada R$ 1,00 voado

Pontos ganhos por mês

-

-

Cortesia do Espaço Azul em voos domésticos

-

1 cortesia/ano

2 cortesia/ano

*ilimitado

Ξ Sem restrição de
datas e assentos

Bagagem de até 23kg em voos nacionais

-

1 bagagem

2 bagagens

3 bagagens

Ξ Você pontua todos

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

-

-

-

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

-

-

-

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

-

Clube TudoAzul

V A NTA G EN S

seus voos, inclusive
viagens a trabalho

Ξ Dois anos de
validade para você
usar seus pontos

-

* conforme disponibilidade

Comprar pontos

Ξ Escolha seu plano

1.000 pontos

3.000 pontos

5.000 pontos

10.000 pontos

20.000 pontos

Maior validade
dos pontos

3 anos

3 anos

3 anos

Não expiram

Não expiram

Bônus nas transferências
do seu 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

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

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)

-

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

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

B EN EFÍCIO S D OS PLAN OS
Ξ Acúmulo de

Ξ Acesso antecipado
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

pontos
mensalmente

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

com a validade
dos pontos

Ξ Bônus extra ao

com upgrade
de categoria

CONHEÇA MAIS VANTAGENS NO SITE VOEAZUL.COM.BR/CLUBE

MENSAL

ENTRETENIMENTO A BORDO

TV AO VI VO

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

98

42

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
BUGADOS

VEJA COMO USAR O
AZULPLAY A BORDO

LADY NIGHT

41

40

QUE HISTÓRIA É ESSA, PORCHAT?

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).

COBERTURA DA VIRADA DO ANO

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

126
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85 Comedy Central
91 TLC
95 ZOOMOO
96 Disney Xd
97 Disney
98 Gloob
100 Nickelodeon
101 Cartoon
110 CNN
115 Bandeirantes
160 Cultura
175 NHK
176 RAI
178 TV5 Monde
179 TV Espanha
180 Deutsche Welle
191 Woohoo
500 Globo SP
501 Globo RJ
502 Globo Eptv Campinas
503 Globo BH

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

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

AZUL
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ENTRETENIMENTO A BORDO

APLICATIVO AZUL

N O V O A P LI C ATI V O D A A Z U L
RÁ D I O A Z U L V I A G ENS

Novo layout e novas funcionalidades. Confira as novidades:

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

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

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

PLAYLI ST DE DEZEMBRO: O MELHOR DE 2019
Ξ Magical | FTampa

Ξ I Don’t Care | Ed Sheeran, Justin Bieber
Ξ SOS | Avicii, Aloe Blacc

Ξ If I Can’t Have You | Shawn Mendes

Ξ Hoje Lembrei do Teu Amor | Tiago Iorc
Ξ Love Me Less | MAX, Quinn XCII

Ξ I Found You | benny blanco, Calvin Harris
Ξ Calma | Pedro Capó, Farruko

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 Mother | Charlie Puth

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

Cliente TudoAzul

Cartão de embarque

Comprar Passagens

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

Ξ Um Certo Alguém | Ludmilla

O N D E ENCONTRAR?

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

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

Antecipação de voo

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

Além da opção de parcelar em até 10x
sem juros, você tem também a opção
de efetuar o pagamento em dinheiro
ou pontos TudoAzul

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

Chat online

Status de voo

Ônibus Azul

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

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

Informações sobre horários e pontos
de partidas.

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

M A PA D E R OTA S

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

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

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

CANAIS DE VENDAS
Site:
azulviagens.com.br

Lojas Azul Viagens:
azulviagens.com.br/lojas

Agências de Viagens:
autorizadas em todo o território nacional

Call Center 24h:
4003 1181

LOJAS AZUL VIAGENS
São Paulo
Ξ Barueri - Shopping Tamboré
Ξ Bragança - Garden Shopping
Ξ Campinas - Cambuí
Ξ Campinas - Shopping Campinas
Ξ Campinas - Shopping Iguatemi
Ξ Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras
Ξ Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Ξ Guarulhos – Jardim Maia
Ξ Indaiatuba - Polo Shopping
Ξ 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
ES PA Ñ O L

A L e g í t i m a é a s s i m , f e i t a co m u m
i n g re d i e n t e t i p i ca m e n t e ce a re n s e :
a m a ca x e i ra , p l a n t a d a e co l h i d a p or
a g r i c u l t ore s l o ca i s . L e g i t i m a é l eve,
re f re s ca n t e e f e i t a p a ra q u e m é

Recebeu a medalha de ouro na categoria
I n t er n a t i o n a l L a g er d o Wor l d B e er
A wa rd s 2 0 1 9, a m a i or pre m i a ç ã o
mundial quando o assunto é cerveja.

Foto: Divulgação

cearense valendo. E já ganhou o mundo.
La montaña rusa Tigris,
nueva atracción de Busch
Gardens, en Tampa, Florida
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Las playas, la vida cultural
y la buena gastronomía
de la Ciudad Maravillosa

Nuevas atracciones de los
parques SeaWorld, en Orlando,
y Busch Gardens, en Tampa

Iuri Miranda, CEO de Burger
King en Brasil, habla sobre la
compañia en Brasil

RIO DE JANEIRO

Vista aérea del Cristo
Redentor, con la ciudad de
Río y Pão de Açúcar al fondo

C

risto Redentor. Pão de Açúcar.
Lagoa Rodrigo de Freitas, Morro
Dois Irmãos y Pedra da Gávea.
Sí, Río de Janeiro es una sucesión de clichés
maravillosos. Hay tantos lugares instagramables que es difícil elegir el lugar perfecto
para una selfie de éxito en las redes sociales.
Con tantas atracciones y bellezas naturales,
la ciudad, que recibe vuelos directos de Azul
en el puente aéreo Congonhas - Santos Dumont, ha atraído a más de 1,2 millones de
turistas el año pasado y es uno de los destinos favoritos para la Víspera de Año Nuevo,
la más grande del país. Además de la gran
fiesta y la naturaleza deslumbrante, la capital también cuenta con una escena cultural
agitada, una rica gastronomía y, por supuesto, el inconfundible encanto carioca que ha
inspirado a tantas canciones de cantantes
y compositores como Tom Jobim y Vinicius
de Morais. ¡Con toda razón, Gilberto Gil
llena sus pulmones para enviar un abrazo a
la ciudad y garantizar de que Río de Janeiro
continua lindo!
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DE BRAZOS
ABIERTOS
Río de Janeiro, que recibe vuelos
directos de Azul en el puente aéreo
Congonhas – Santos Dumont,
está siempre lista para deleitar a
sus visitantes con una geografía
impresionante, paseos para todos los
públicos y la fiesta más grande de
Víspera de año nuevo del País
por Bruno Segadilha | fotos Leo Lemos

EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD
La historia de Río empieza en el Centro,
entre los cerros São Bento, Conceição y los
extintos Castelo y Santo Antônio. Allí surgieron las primeras casas y construcciones,
como los Arcos da Lapa. Diseñados en 1724
como un gran acueducto, ellos servían también como puerta de entrada a la región bohemia de Río de Janeiro. Actualmente, estos
arcos sostienen los rieles del teleférico que va
hasta el barrio de Santa Teresa.
A algunas cuadras del ajetreo se encuentra la
Escadaria Selarón. Bautizada originalmente

Praia de Ipanema; al lado
El Museu do Amanhã

como Escadaria do Convento de Santa Teresa, en los años noventa fue sometida a una
revitalización, cuando el artista chileno Jorge Selarón decidió renovar sus escalones con
azulejos de varios colores.
Si, después de tanto subir y bajar las escalares, sientes hambre, visite la Confeitaria
Colombo. Fundada en 1894, tiene una arquitectura y un ambiente que remontan a la Belle Époque. También allí cerca se encuentra
el Real Gabinete Português de Leitura, proyecto del portugués Rafael da Silva Castro.
El lugar encanta con su trazo neomanuelino
que evoca a Los Lusíadas, de Camões.
Cuesta arriba está el encantador barrio
Santa Teresa. Además de excelentes bares
y restaurantes, el lugar alberga varios talleres de artistas locales. Tienes que conocer el
Parque das Ruínas, centro cultural que tiene
una intensa programación, con exposiciones,
presentaciones de circo y música.
Una buena manera de conocer la historia de
la ciudad es haciendo un recorrido histórico
con uno de los profesionales de Liguia, la liga

de los guías independientes de Río de Janeiro. Son profundos conocedores del tema.
CLÁSICOS Y ENCANTADORES
Ya en su puerta de entrada, la Baía de Guanabara, Río de Janeiro mostraba su vocación
para producir tarjetas postales. Fue allí donde los primeros portugueses vieron la grandeza del Pão de Açúcar. El teleférico surgió en
1912, gracias a la perseverancia del empresario Augusto Ferreira Ramos, que insistió
en un sueño considerado loco en la época:
transformar las cimas del Morro da Urca
y Pão de Açúcar en atracciones turísticas.
Desde arriba, los visitantes pueden observar
la ciudad, recargar la energía en uno de los
restaurantes, cafés y bares.
Otro ícono es la estatua del Cristo Redentor,
que se encuentra en la cima del Morro do
Corcovado. La construcción del monumento de 30 metros de altura, elegido una de las
siete maravillas del mundo en el 2007, se inauguró en 1931. Suba de teleférico, cuya estación se encuentra en Cosme Velho. Los nuevos

Teleférico Pão de Açúcar con la
vista del barrio Urca y al fondo la
Praia de Copacabana
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teleféricos, inaugurados este año, tiene techo
solar lo que garantiza una vista privilegiada.
A los pies del Corcovado, el Parque Lage
encanta con sus 52 hectáreas de áreas verde,
programas culturales y arte. Diseñado en
1840 por el inglés John Tyndale, el jardín de
estilo romántico divide las atenciones con el
bosque nativo de Mata Atlántica.
Conozca también el Jardim Botânico, que se
encuentra al lado. Fundado en 1808 por Dom
João VI, tiene un área total de 137 hectáreas
y alberga colecciones raras de bromelias y
orquídeas, además de árboles centenarios y
plantas exóticas.
DE LEME A PONTAL
Río de Janeiro ha sido bendecido con un riquísimo patrimonio natural. La ciudad alberga uno de los mayores bosques urbanos
del mundo, la Floresta da Tijuca, que tiene
un área de 3.953 hectáreas y se encuentra
dentro del Parque Nacional de Tijuca. Entre

los diversos senderos y cascadas, vale la pena
conocer Cascatinha Taunay y Cachoeira
das Almas, de fácil acceso. Otra recomendación es tomar la carretera de Paineiras, una
de las vías de acceso al Cristo, y refrescarse
en una de las fuentes de agua mineral y duchas naturales.
Descendiendo, las playas invitan a un zambullido en el mar cristalino del litoral carioca, con espacios para varios gustos y tribus.
Si la intención es interactuar y ver gente, la
recomendación es Praia de Ipanema, un lugar muy democrático que alberga desde el
público LGBTQI+, hasta surfistas.
Ipanema también es un lugar que alberga alguno de los hoteles más famosos de la
ciudad, entre ellos está el Fasano. Ubicado
en Vieira Souto, tiene balcón de frente al
Océano Atlántico y su piscina, en el rooftop,
ofrece una de las vistas más lindas de Río
de Janeiro. Por otro lado, el hotel Arpoador
tiene un clima más de onda: los huéspedes

Tranvía que
lleva a Santa
Teresa; al lado
Vista del Café
Du Lage, dentro
del Palacio del
Parque Lage
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interactúan en el lobby o en el restaurante
del lugar, el ARP, que tiene un menú firmado
por Roberta Sudbrack.
La Praia do Leblon reúne familias que buscan más tranquilidad y calma, mientras que
Copacabana es el lugar preferido de los turistas de otros países. Es ahí que se celebrará
la más grande fiesta de Víspera de año nuevo
del mundo. Es una fiesta abierta al público,
con shows gratuitos de varios artistas y una
espectacular exhibición de fuegos artificiales
que dura unos 20 minutos. Una experiencia
inolvidable que atrae a aproximadamente 2
millones de personas al año.
Otro punto de encuentro del verano carioca
es la Praia do Pepê, en Barra da Tijuca, en la
Zona Oeste. Estas playas tienen la arena más
blanca y aguas cristalinas, todo esto atrae
personas más de onda, familias y surfistas.
En los días más movidos, principalmente en
los fines de semana, mucha gente huye a las
playas do Recreio, a la Prainha y Grumari.

Como son más distantes, concentran mucho
menos bañistas y son más tranquilas.
DIVERSIÓN Y ARTE
Con una vida cultural agitada, Río tiene
buenos museos y atracciones para disfrutar
en familia. Inaugurado en 2015, el Museu do
Amanhã, proyecto del arquitecto español
Santiago Calatrava, se levantó al lado de
Praça Mauá, en la zona portuaria. Además
de las exposiciones itinerantes, cuenta con
una muestra permanente dividida en cinco
espacios sobre el origen del universo y el futuro de la Tierra.
Ya el Acuario Marino de Río de Janeiro, el
AquaRio, es la atracción ideal para las personas que viajan con niños. Tiene alrededor
de 8.000 animales de 350 especies diferentes
de todos los océanos, distribuidos en 28 recintos, que reúnen un total de 4,5 millones de
litros de agua salada.
DEL BAR A LA ALTA GASTRONOMÍA
La vocación del carioca para buena mesa
es antigua. Nació en cuna de oro, con la llegada de la Corona Portuguesa a la ciudad,
en 1808, y fue ganando pizcas de informalidad. Un ejemplo de esto es Maria e O Boi,
en Ipanema. Tiene carnes hechas en la parrilla y acompañamientos con un toque de
los chefs Cristiano Lanna, Erik Nako y Luiz
Pétit, como el chorizo sazonado con páprika
y reducción vinagre balsámico, una excelente entrada. Entre los principales, la recomendación es la Parmigiana, un filete rebozado
servido con queso, tomates asados y puré de
patata con más queso.
Ya en el vecino Leblon se puede vivir una de
las mejores experiencias gastronómicas de la
vida en Oro. El restaurante, es uno de los únicos en Brasil a recibir dos estrellas de la Guía
Michelin, ofrece dos menús degustación – uno
con 15 y otro con 13 etapas. Allí, Felipe Bronze muestra su talento en la cocina con delicias
como el pan de maíz rellanado con crema de
maíz ahumado y los vegetales al curry, servidos con champiñones secos. Inolvidables.
Otro lugar destacado es Pérgula, uno de los
tres restaurantes del Belmond Copacabana
Palace. El restaurante tiene un nuevo menú
– el primero lleva la firma del chef João Melo
– que valora ingredientes brasileños. Ellos

Palmeras
Imperiales en
Jardim Botânico

aparecen en ítems como las vieiras a la parrilla, servidas con puerro y mango, y en el
camarón V.G. servido con un excelente arroz
de coco, con piña y cardamomo.
¿Quieres tomar una cerveza y saborear tapas
con vista de Baía da Guanabara? Vaya a la
Bar Urca. El lugar sirve sus famosas empanadas, rellenadas con carne seca, queso, pollo, camarón o palmito, pasteles recién fritos
y croquetas de bacalao. Tome una cerveza,
apóyese en el muro de la Urca y charle con
sus amigos observando el bellísimo paisaje.

R$
o

R$

51,10

10 cuotas de
sin intereses

511,00

RIO DE JANEIRO
3 noches en
Gamboa Rio
Hotel con
desayuno.
Saída em
6/2/2020
(de Congonhas)

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Tigris, la
nueva
atracción del
parque

E

l viaje empieza tranquilo. Tan pronto los operadores dan su “ok”, los vagones dan un empujón tímido hacia
adelante y suben algunos pocos metros de
los rieles color naranja. Los vagones pierden
fuerza, se caen hacia atrás y, de repente...
¡Vupt! Arrancan en reversa a toda velocidad. Suben a la parte superior retorcida
del marco de metal y casi hacen un espiral.
Casi. De nuevo se caen, de frente, pero ahora para el empujón definitivo, que llevará el
tren de Tigris, la nueva atracción del Bush
Gardens, hasta su vuelta completa.
La montaña rusa de propulsión más grande
de Florida, del tipo que funciona por inducción magnética, Tigris tiene una altura de
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DÍAS DE AVENTURA
Uno de los parques más famosos
del mundo, Busch Gardens completa
60 años dispuesto a probar los
límites de sus visitantes. El nuevo
reto del lugar se llama Tigris, una
veloz montaña rusa que simula los
movimientos de un tigre
por Bruno Segadilha

45 metros, alcanza los 100 km/h y realiza
dos giros en espiral. Además, tiene dos caídas vertiginosas, de aquellas que garantizan
segundos de fuertes emociones. Todo esto
para simular la carrera de un tigre en las selvas, que es la propuesta de esta y de todas las
atracciones del parque, que, hace 60 años, se
ha dedicado a mostrar la fauna africana.
Inaugurado en 1959 como una instalación
de la cervecería Anheuser-Busch Tampa,
Busch Gardens nació para ser un espacio

Uno de los tigres
protegidos por el
Busch Gardens

para que los clientes disfruten de bebidas
mientras observan un jardín de pájaros
exóticos. La idea funcionó tan bien que
la compañía notó allí una mina de oro. El
negocio ha evolucionado, la compañía ha
invertido en un zoológico con animales
africanos y opciones radicales que encajan
en este universo.
Así surgieron los atracciones como la clásica Scorpion, un looping hecho en 1980
que está en el área Timbuktu y que imita el movimiento de los escorpiones. O el
Cheetah Hunt, que lleva a sus pasajeros
en un vertiginoso paseo a bordo de un
«guepardo» que corre por la jungla, zigzagueando y trepando árboles. En total,

Vista nocturna
del parque,
con la montaña
rusa Sheikra
al fondo

hay seis grandes montañas rusas y varias atracciones para aquellos que buscan
emociones fuertes. Uno de los mejores
ejemplos de esto puede ser Falcon’s Fury,
un ascensor de caída libre de 102 metros
de altura. Para recordar un salto de halcón, los asientos se inclinan hacia adelante, lo que hace que los pasajeros caigan
mirando hacia el piso. Para los fuertes.
Ante un público cada vez más ansioso por
novedades, el desafío de mantener la atención y el interés de los visitantes es constante. El parque invierte mucho en la creación de atracciones para estar siempre con
algo diferente. “Alternamos el lanzamiento
de atracciones más fuertes y que ofrezcan
mucha adrenalina con las opciones más dirigidos a la familia. La idea es lanzar una
atracción cada año”, dijo Andrew Schaffer,
director de diseño e ingeniería de atracciones del parque. En el 2020, la sensación
promete ser Iron Gwazi, una nueva versión
de la antigua Gwazi, una montaña rusa
que estaba desactivada durante años. Ahora regresa con una estructura moderna que
combina elementos de madera y acero, lo
que le permite tener maniobras y loopings
extremos.
La renovación también es la pauta en otros
parques del grupo SeaWorld Parks & Entertainment, que, además del Busch Gardens
Tampa, es dueño del SeaWorld, del Discovery Cove y del Acuática. En SeaWorld, la
novedad es el área temática de Vila Sésamo,
que cuenta con atracciones y experiencias
interactivas en la compañía de personajes
como Elmo, Abelardo y Ernie. El espacio
reproduce el vecindario del grupo de la serie de televisión con lugares como el nido
de Abelardo y el Jardín de Abby Cadabby.
Para los fanáticos por adrenalina, las estrellas continúan siendo las montañas rusas
como Manta, donde los pasajeros van recostados, como si estuviesen nadando como una
raya. Kraken, bautizada con el nombre de un
monstruo marino mitológico, tiene siete intensos giros, mientras que Mako impresiona
con caídas y curvas vertiginosas que reproducen la trayectoria de los tiburones en los
océanos. El próximo año, Ice Breaker, montaña rusa de inducción de la misma familia de
Tigris, se unirá al portfolio radical del lugar.
AZUL
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Interacción
con delfines;
arriba, las
ballenas visto
de adentro de
la piscina

Justo al frente, del otro lado de la avenida
Central Florida Parkway, Discovery Cove
es lo ideal para quienes desean interactuar
con los animales marinos. El lugar cuenta
con piscinas y tanques donde se puede bucear, ver de cerca tiburones y rayas y nadar con delfines. Aquatica cuenta con más
de 40 toboganes, incluido Dolphin Plunge,
cuyo recorrido incluye un túnel que pasa
por dentro del tanque de delfines. Pero si
su intención es descansar, tome uno de los
flotadores disponibles y déjese llevar por
la corriente en la piscina y relájese bajo el
sol de Florida.

295,50
R$ 2.955,00

R$

10 cuotas de

sin intereses

o

Show de las ballenas en
el SeaWorld; arriba, Mako
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ORLANDO BUSCH
GARDENS
7 noches en
Celebration Suites
con entradas
para Busch
Gardens Tampa.
Saída em
7/3/2020
(de Confins)

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181
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LOS REYES DE LA
HAMBURGUESA

equipo de marketing. No sirve de nada
realizar una campaña y ganar premios si
el producto no es bueno.

Al apostar en un sistema de metas y
en una gestión eficiente el CEO Iuri
Miranda ha logrado transformar
a Burger King Brasil en el mayor
operador de restaurantes del País

A principios de 2011, estaba contratando
un sistema operativo millonario cuando
la marca ni siquiera tenía sus propios restaurantes. ¿Cómo fue eso?
Nuestro sueño era convertirnos en un operador de restaurantes y hoy somos el más
grande operador de restaurantes propios
del País [la competencia, McDonalds, tiene más franquicias]. Y para operar a gran
escala necesita personas, sistemas y procesos. Pudimos identificar cada transacción que hicimos en los 817 restaurantes y
ver cuántos Whooper se vendieron en los
últimos cinco minutos. Esto nos ayuda a
comprender los hábitos de consumo, promociones, áreas donde tenemos nuevas
oportunidades. Si nace una empresa con
sistemas y procesos, esto se convierte en
parte de su ADN cuando uno crece.

por Felipe Prá | foto Anna Carolina Negri

“¿Q

uién dice que fast food no
puede ser una comida buena? Si puede”, cuestiona – y
responde – Iuri Miranda, CEO de Burger
King Brasil, desde lo alto de la sala de reuniones de la empresa en el piso 15º de una
torre espejada en Alphaville, a unos 30 km
de São Paulo. “Si uno está en el sector de
alimentación, los pilares fundamentales
son la calidad y el sabor de la comida. No
importa si es fast food o un restaurante
de cinco estrellas. La comida no es solo un
hábito fisiológico: es una experiencia que
produce placer. Y creemos en eso”.
Fue con esta obstinación por el sabor y
con la gestión extremadamente eficiente
que Yuri lideró una revolución en el sector nacional de fast food. Cuando asumió
las operaciones de Burger King en Brasil,
en 2011, la compañía de hamburguesas
a la parrilla acababa de convertirse en
un máster franquiciado de la marca en
el País, con su propio CNPJ, a través de
una joint venture de la global Burger King
Corporation (BKC). Tenía una oficina
con solo 12 empleados y ningún restaurante propio, las 139 unidades en el país
eran franquicias. Actualmente, hay casi
820 restaurantes, 80% son propios, más de
17.000 empleados e ingresos anuales que
alcanzaron $ 2,35 mil millones en 2018.
“Nuestro sueño allá atrás era convertirnos en un operador de restaurantes y hoy
somos el más grande de Brasil”. A continuación, el CEO comparte detalles sobre
la expansión de la red en el País, comenta
sobre la nueva hamburguesa 100% a base
de plantas y revela los planes ambiciosos
para la marca Popeyes, que el grupo trajo
recientemente a Brasil. “Nuestra expan-
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Iuri Miranda, CEO
de Burger King Brasil

sión no se ha detenido, continuará”, dice
Iuri Miranda, dejando abierta la posibilidad de que el grupo traiga nuevas marcas al país. “La diferencia entre lo posible
y lo imposible en el tamaño de su sueño y
en el esfuerzo que uno hace para lograrlo”, dice.
¿Cómo analiza el crecimiento de Burger
King Brasil en los últimos ocho años?
Burger King comenzó en Brasil en 2004,
a través de una red de franquiciados. En
2011, cuando creamos la marca BK Brasil,
teníamos alrededor de 100 restaurantes
franquiciados y comenzamos a abrir restaurantes operados por nosotros. Hasta
ahora, hemos multiplicado el número por
ocho. Hoy existen 817 restaurantes en el
País, la mayoría de ellos operados por nosotros, alrededor del 80%.
¿Todavía hay espacio para crecer?

Cuando comparamos el número de restaurantes por la población, vemos que
Burger King está en la mitad del número de otros países con ingreso per cápita
similar. Seguimos viendo mucho espacio
para la expansión. El espacio en el mercado no deja de existir debido al momento
económico del País y esperamos que el ciclo de crecimiento económico sea positivo
en el futuro.
A usted le gusta decir que fast food puede
y debe ser de calidad. ¿Por qué?
Si uno está en el sector de alimentación,
los pilares fundamentales son la calidad
y el sabor de la comida. No importa si es
fast food o un restaurante de cinco estrellas. Lo más importante es la comida. Es
por eso por lo que hemos buscado en el
mercado un producto que fuera muy bueno y diferente, porque lo demás se puede
construir sobre esto: sistema de gestión,

Burger King también valora mucho el
feedback de los consumidores. ¿Usted zapea los comentarios en las redes sociales
de vez en cuando?
Si, zapeo los comentarios [risas]. Recibo
varios comentarios e informes de feedbacks, siempre los leo y a algunos clientes
los llamo y les pregunto qué pasó, los invitó a una experiencia diferente. Pero no
es solo a través de este monitoreo que obtenemos informaciones. Cuando alguien
de la dirección visita los restaurantes,
hacemos una especie de entrevista con
los clientes. Y lo que aprendemos es impresionante. Las personas se preocupan
por compartir. Están interesados en decir
algo sobre su marca.
En sus conferencias y entrevistas, usted
cita mucho la valoración de las personas
para el éxito de un negocio. ¿Por qué?
Esta empresa comenzó con 12 empleados
y hoy tiene 17.000. Hay personas que comenzaron como asistentes de restaurantes y hoy es un líder de 5.000 personas.
No existe un negocio a menos que sea
hecho por personas. Hoy nuestra cultura
son las personas, y lo que los une son los
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en el País desde 2011

valores: meritocracia, simplicidad, visión
del propietario, enfoque en el cliente, alegría y ética. Y tratamos de decirle a todos
lo que significan estos valores. La ética,
por ejemplo, no es “convertir un gol con
la mano”. Lo que tanto un director como
un joven en su primer empleo entienden.
Burger King, por cierto, emplea a varios
jóvenes con un contrato por primera vez.
¿Cuál es la importancia de esto para usted?
Para mí es una gran satisfacción ver a las
personas desarrollándose. Estamos creciendo, pero vemos que no es solo la compañía la que se ha desarrollado: hemos
dado oportunidades. Hoy tenemos unos
12 millones de desempleados en el país. Y
cuando, además del crecimiento, uno crea
empleos, cumple con sus obligaciones,
enseña a trabajar de la manera correcta,
con capacitaciones, uno ve que el negocio
también está desarrollando la sociedad.
Esto es extremadamente gratificante.
La empresa lanzó recientemente el Rebel Whopper, hecho a base de plantas.
¿Cómo está la aceptación el público?
Hemos realizado una encuesta en varios
países en el mundo, preguntando sobre
la probabilidad de que el público coma
un producto a base de plantas. Brasil se
ha convertido en el país con mayor probabilidad de que esto acontezca. China
ocupó el segundo lugar. Ya existía una
predisposición o voluntad de consumir

este tipo de producto. Entonces lanzamos una hamburguesa para una público
que le gusta la carne pero que busca otra
opción. El producto es a base de plantas,
pero tiene gusto, sabor, textura de carne.
Comenzamos en São Paulo. Dentro de las
expectativas, lo hicimos muy bien. En octubre se realizó el lanzamiento en todos
los estados del País.
Otra novedad fue el lanzamiento de la
cadena de fast food de pollos Popeye.
¿Por qué traer una nueva marca a Brasil?
Después de que Burger King se estructuró
y se afirmó en una trayectoria de crecimiento, vimos que podíamos ingresar a
otro mercado de fast food. Y descubrimos
que la proteína más consumida por los
brasileños es el pollo. Popeyes es la mayor
cadena de pollo frito en los Estados Unidos y es propiedad de RBI [Restaurant
Brands International Inc], una empresa que tiene a Burger King, Popeyes y la
marca de cafés Tim Hortons. La cadena
es originaria de Lousiana y se conecta con
nuestro historial de querer ser un operador de restaurantes.
¿Cuáles son las proyecciones para esta
nueva marca?
Hemos traído a Popeyes al país, hemos
hecho adaptaciones, hemos hecho pruebas con el consumidor para que los productos y la marca se puedan adaptar a
nuestro mercado y a nuestro gusto. Tenemos 23 restaurantes y queremos llegar a
más de 300 tiendas en 10 años. Este es el
número que buscamos. [La empresa planea una inversión de R$ 1 mil millones
para lograr este objetivo]
¿Existe la posibilidad de traer en el futuro
otras marcas, como Tim Hortons?
No tenemos que traer solo marcas de RBI.
Estamos muy contentos con la asociación, tanto de pollo como de hamburguesa, pero no tenemos ninguna obligación
contractual. Puede ser café u otro tipo de
comida. Queremos seguir creciendo, atender a nuestros clientes de Burger King y
construir la marca Popeyes. En el futuro,
vamos a analizar.
AZUL
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RAIO X

TORRE DOS
CLÉRIGOS
FATOS E CURIOSIDADES DO
PONTO MAIS ALTO DO PORTO
por Junior Ferraro

Projetada pelo arquiteto italiano Nicolau
Nasoni no séc. 18, faz parte de um complexo
que inclui uma igreja e um museu
A torre tem 76 m de altura. Uma escada
com 225 degraus leva às varandas do topo,
de onde se tem uma vista 360o da cidade
Por causa do terreno longo e estreito,
o projeto de Nasoni deslocou a torre
da fachada da igreja, como era a tradição
na época, para sua parte traseira
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A torre já serviu como ponto de orientação
para as embarcações e também para
marcar o tempo com uma engenhoca que
disparava um tiro sempre ao meio-dia

