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Carnaval?
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.

Receita de
chef estrelado
é para se comer
nas nuvens.
O novo menu da Azul tem a assinatura do premiado
chef Felipe Bronze. Aproveite este cardápio exclusivo nos nossos
voos internacionais partindo do Brasil, nas classes Business
e Economy, entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.

voeazul.com.br
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CARTA DO PRESIDENTE

CONECTADOS COM O FUTURO
Continuaremos nossa rota de expansão em 2020,
com a renovação de nossos aviões. Serão 76 aeronaves
de última geração, incluindo A320neos e E2s, que
representarão 61% do total de nossa oferta de assentos
formação. Trata-se de uma parceria entre investimento
privado e as melhores escolas de aviação no Brasil. Assim,
a Associação Voar dará mais oportunidades às pessoas,
vai fomentar a aviação comercial e melhorar a qualificação profissional no País. Você também pode colaborar
acessando o site associacaovoar.com.br.
A instituição é administrada por Tripulantes da Azul
de maneira voluntária, mas com atuação totalmente
independente da estrutura da companhia aérea. As
inscrições para o processo de seleção foram até o dia 3
deste mês e, neste primeiro momento, a associação está
focando nos mais de 14 mil Tripulantes. A ideia é que
outras pessoas, além dos funcionários da companhia,
possam ser beneficiadas ao longo dos próximos anos.
Todos ganham com essa inciativa: o mercado, que passa
a contar com profissionais altamente qualificados, e os
Clientes, que ganham em serviço e segurança.
Convido você, Cliente, a escrever junto com a gente
mais um ano de sucesso!
Um excelente ano e bons voos!

John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas
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lá, seja bem-vindo a bordo!
Depois de um 2019 vitorioso, chegamos a
2020 com muitas novidades e planos para
continuar nossa rota de crescimento. Começo
com a boa notícia de que, no final do ano
passado, realizamos uma live durante um voo
da Azul, um marco na nossa história! O evento
simbolizou o início de nossas operações com
internet a bordo: até o final de 2020, mais de
30 aviões da Azul oferecerão esse serviço.
Por falar em frota, continuaremos nossa rota de expansão em 2020, com a renovação de nossos aviões. Serão
76 aeronaves de última geração, incluindo A320neos
e E2s, que representarão 61% do total de nossa oferta
de assentos. Também vamos inaugurar novas rotas,
para servir mais e melhor nossos Clientes, que sempre
confiaram na nossa empresa.
E, como entendemos que é impossível crescer sem
nossa ótima equipe de Tripulantes, eu e todo o time de
executivos da Azul idealizamos uma iniciativa inédita
no setor aéreo. Lançamos a Associação Voar, instituição
sem fins lucrativos, que tem como objetivo ajudar aqueles
que querem e têm potencial para se tornarem pilotos,
comissários de voo ou mecânicos de aeronaves, mas que
não têm condições socioeconômicas para investir na

EXPEDIENTE

QUE TAL UMA VIAGEM EM QUE
VOCÊ É O PILOTO, SEUS AMIGOS
OS PASSAGEIROS E DÁ PRA POUSAR
ONDE QUISER?
Ser dono da sua viagem é poder curtir o caminho do seu jeito.
Por isso, a gente conta com mais de 600 agências para você
escolher o carro ideal, aonde quer que vá.
Alugue um carro na Localiza Hertz.

DIRETORA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
Claudia Fernandes

COMUNICAÇÃO

MARKETING

GERENTE DE MARCA E PRODUTO
Renata Lorenzini

GERENTE DE COMUNICAÇÃO
Carolina Constantino

COORDENADOR DE MARCA E PRODUTO
Ualison Moreira

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO
Fábio Abud

ASSISTENTE DE MARCA E PRODUTO
Pedro Gabriel

ANALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Renato Aranda / Bruno Tortorella

REDAÇÃO

DIRETOR DE REDAÇÃO
Junior Ferraro
DIRETORA DE ARTE
Fernanda Magliari
EDITOR
Bruno Segadilha
REPÓRTER
Giovanna Forcioni
PRODUTORA EXECUTIVA
Anna Paula Ali
TRATAMENTO DE IMAGENS
Everaldo Guimarães
REVISÃO
Paulo Vinicio de Brito

PUBLICIDADE

GERENTE DE PUBLICIDADE
Marco Jacobucci

marco.jacobucci@voeazul.com.br

EXECUTIVO DE NEGÓCIOS
André Barreto

andre.barreto@voeazul.com.br

REPRESENTANTES RS, SC E PR
JAZZ COMUNICAÇÕES
RIO GRANDE DO SUL
Patricia Koops
pkoops@jazz.ppg.br
51 99792 9898

PARANÁ E SANTA CATARINA
Claudia Weber
cweber@jazz.ppg.br
48 98855 3370

REPRESENTANTES
NORTE/NORDESTE, RJ E MG
FTPI NE
Ivan Feitosa
ivan.nordeste@ftpi.com.br
(81) 2128 4350

FTPI RJ
Andrea Medrado

andreamedrado.rio@ftpi.com.br
(21) 3852 1588

FTPI BH
Ronaldo Spagnuolo

ronaldo.minas@ftpi.com.br
(31) 2105 3609

PROJETO GRÁFICO
Dorien Barreto
Fernanda Magliari
TIRAGEM
70.000 exemplares

TRADUÇÃO
Korn Traduções

Azul Linhas Aéreas: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06460-040

Siga-nos no Instagram:

revista_azul

Quer falar com a redação?
redacao@voeazul.com.br

Quer anunciar?

plataformaazul@voeazul.com.br
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Escaneie aqui
e reserve pelo celular
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alugue pelo app

localizahertz.com

0800 979 2000

NÃO DESBANCOU
SEU DINHEIRO AINDA?
ENTÃO FAÇA ISSO AGORA
E TENHA UM

Se o ano que passou foi intenso para muitos,
2020 chega com a promessa de novos ares.
Para comemorar o ciclo que começa este mês,
preparamos uma edição bastante solar, com
dicas de onde aproveitar a época mais quente
do ano. Na reportagem de capa, montamos um
roteiro no litoral de Santa Catarina, com suas
Praia do Rosa
belíssimas praias, paisagens naturais deslumem Imbituba
brantes e ótima gastronomia. Viajamos também até Brotas e Analândia, no interior de
São Paulo, para conhecer o circuito de esportes radicais da Serra
do Itaqueri. Por causa de sua geografia peculiar, repleta de montanhas, rios e cachoeiras, a região é o lugar ideal para a prática
de atividades como rafting, rapel e escaladas. Já em Checklist,
mostramos os points do verão mais interessantes do mundo.
Na seção Estilo de Vida, visitamos o charmoso hotel Vila Bela
Vista, em Corumbau, um verdadeiro refúgio entres os coquerais
do Sul da Bahia. Outro destaque é o restaurante Teva. Depois de
fazer sucesso no Rio de Janeiro com sua cozinha 100% vegetal, a
casa chegou a São Paulo e conquistou um lugar de destaque no
cenário gastronômico da cidade.
Em Executiva, trouxemos uma entrevista com Andrea Mota,
diretora de sustentabilidade da Coca-Cola Brasil. Ela conta o
que a empresa tem feito para diminuir a quantidade de resíduos
descartados no planeta. Já em Made in Brazil, mostramos a
história bem-sucedida da Família Geisse, no Rio Grande do Sul.
A vinícola produz um dos espumantes mais reconhecidos do mundo. Então, boa leitura e um brinde ao ano que acaba de chegar!
Junior Ferraro

DIRETOR DE REDAÇÃO

Fotos: Anna Carolina Negri e Arquivo Pessoal

O SOL HÁ DE BRILHAR

1
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COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Manu Sombra / Um Lugar ao Sul p.30

Baiana radicada em São Paulo, a jornalista ficou encantada com o
litoral de Santa Catarina, destino cujas praias ilustram a reportagem
de capa desta edição. “A combinação entre mar azul, rochedos e
pinheiros crescendo na areia torna a paisagem especial. O caminho
entre a Barra de Ibiraquera e a Praia do Rosa foi uma das trilhas mais
bonitas que já fiz.” Onde encontrá-la: @manu.sombra

2. Daniel Aratangy / São Paulo Radical p.44

Amante dos esportes de aventura, o fotógrafo já subiu o Monte
Kilimanjaro, na Tanzânia, e atravessou a fronteira do Canadá para
os EUA em uma prancha de stand up paddle. Mesmo com toda
essa experiência, impressionou-se com a infraestrutura de Brotas e
Analândia para esportes radicais. “O tempo todo tive a sensação de
que tudo estava sob controle.” Onde encontrá-lo: @danielaratangy

3. Flávia G. Pinho / Borbulhas à Brasileira p.90

FOTO D E C A PA
Anna Carolina Negri
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FELIZ

A jornalista, que há anos cobre assuntos como gastronomia e estilo
de vida, encantou-se com a história da família Geisse. “A trajetória de
Mario Geisse tem elementos épicos. Imagine um chileno que cisma
de produzir espumantes em terrenos da Serra Gaúcha que eram só
mato nos anos 1970... Foi uma história boa de ouvir e melhor ainda de
contar.” Onde encontrá-la: @flaviagpinho1
OUTROS COLABORADORES

FOTO Anna Carolina Negri, Leo Lemos TEXTO Marina Azaredo

Nova Futura.
Entre no nosso site e compare a diferença entre
“investir” no banco e investir de verdade.
ABRA SUA CONTA. É RÁPIDO E GRÁTIS.
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.
Comece a investir hoje e veja como seu 2021 será muito mais feliz. ABRA SUA CONTA. É fácil e de graça.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4020-6710
Demais Regiões: 0800 580 6710
Ouvidoria: 0800 724 3080

Invista melhor. Invista de verdade.

MiLLHOUSE.COM.BR

BASTIDORES

LO U N G E

>tudoazul.voeazul.com.br

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

É só fazer o seu cadastro para começar a aproveitar. Além de
resgatar passagens nacionais e internacionais, você pode garantir
milhares de produtos e participar de promoções exclusivas.
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Foto: Bete Marques

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

A nova exposição do Lounge
Azul, que conta com o trabalho
de cinco fotógrafas, entre elas
Bete Marques. Ela registrou
imagens em lugares como a
Praia do Pindobal (foto)
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O acervo digital da biblioteca
do Vaticano, o novo livro de
Rita Lee e outras novidades

Uma agenda com filmes,
shows, espetáculos e outros
eventos culturais em janeiro

As melhores fotos feitas
por Clientes da Azul durante
suas viagens

NEWS

Vista do Morro Dois
Irmãos, por Emi
Takahashi; abaixo,
Rio Tapajós, em
Alter do Chão, por
Bete Marques

Rio Preguiças, no Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, por Paula Marina; no alto, Fazenda Pequi,
no Pantanal Sul, por Ju Vinagre

CINCO MULHERES, CINCO REGIÕES
Nova exposição do Lounge Azul mostra a diversidade e as belezas das cinco regiões
do Brasil, sob o olhar de um coletivo de fotógrafas por Giovanna Forcioni
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unir forças para divulgar seus trabalhos em feiras e eventos
de arte. Foi em uma dessas feiras, aliás, que, em maio
passado, receberam o convite da diretora de Marketing
e Comunicação da Azul, Claudia Fernandes, para fazer
uma parceria com a companhia.
A princípio, a ideia era usar o espaço do Lounge para
expor imagens já produzidas, que as fotógrafas tinham
em seus arquivos. Depois veio a proposta de, em parceria
com a Azul e com a Azul Viagens, rodarem o Brasil
para produzir um material inédito para a exposição.
“Pensamos em fazer um projeto que traduzisse tanto
o nosso trabalho quanto o nosso jeito de ver o mundo
e, ao mesmo tempo, falasse da diversidade dos destinos
da Azul, que é uma companhia aérea que viaja o País
todo”, conta Paula.

Lagoa da
Conceição em
clique de Silvia
Machado

Fotos: GalOppido (retrato)

O

Lounge Azul está de cara nova.
Desde o mês de dezembro, quem
passa pela área de embarque internacional do aeroporto de
Viracopos pode conferir a exposição
Cinco Mulheres, Cinco Regiões, do coletivo de fotógrafas FotoBazar Delas.
São 36 fotos mostrando personagens e
paisagens de todas as regiões do Brasil.
Esta é a primeira vez que o coletivo expõe seu trabalho no Lounge.
Formado apenas por mulheres, o grupo
nasceu da vontade das fotógrafas Ju
Vinagre, Paula Marina, Bete Marques,
Emi Takahashi e Silvia Machado de

Com o escopo do projeto em mãos, cada uma das
fotógrafas embarcou para uma região diferente do País
para fazer os registros. Os destinos escolhidos foram
Pantanal Sul (MS), Lençóis Maranhenses (MA), Alter
do Chão (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC).
“Embarcamos com a missão de traduzir regiões inteiras
em imagens, mas o trabalho se tornou muito mais do
que isso. No fim das contas, cada foto representava
uma história que nos contaram, uma história que nós
vivemos”, lembra Ju.
Mais de cinco mil cliques depois, veio o desafio de
escolher quais fotos mereciam destaque na parede do
Lounge. A solução foi se debruçar sobre o material produzido e encontrar pontos em comum entre as imagens.
“Foi muito interessante porque nesse momento em que
começamos a montar a exposição pudemos perceber que
o Brasil é realmente de uma beleza estonteante”, diz
Silvia. A exposição fica em cartaz até junho.

Bete Marques,
Paula Marina,
Ju Vinagre, Emi
Takahashi e
Silvia Machado

AZUL
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MAIS PERTO

Fort Lauderdale Beach;
abaixo, vista dos canais

Guarapuava (PR) e Araraquara (SP)
também entraram para a lista de cidades
atendidas pela Azul. Em dezembro, a
companhia comemorou a chegada a seu 105º
destino doméstico com as novas frequências
para o município do Centro-sul paranaense.
Os voos para Guarapuava acontecem aos
sábados e ligam a cidade com o aeroporto
de Viracopos, onde os Clientes podem
embarcar em um dos 150 voos da Azul para
59 destinos nacionais e internacionais. Já em
Araraquara, as operações foram retomadas
com quatro voos semanais, sempre às terças,
quintas, aos sábados e aos domingos.
Com a certificação do aeroporto da cidade,
em breve as decolagens deverão ser diárias e
durante a noite.
Igreja Matriz
de São Bento, em
Araraquara

DE CONFINS PARA
FORT LAUDERDALE

Azul agora opera voos diretos entre Belo Horizonte
e Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Desde dezembro, a companhia oferece três ligações por semana para o destino. Todas são operadas pelas aeronaves
modelo A330, com capacidade para até 272 Clientes. Com
as novas saídas, a Azul chega ao seu terceiro destino internacional a partir do Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte: além de Fort Lauderdale, são operados voos para
Orlando e Buenos Aires. A novidade beneficia também
outras cidades do interior de Minas Gerais, como Ipatinga,
Uberlândia, Montes Claros e Uberaba. “Estamos confiantes
de que essa nova operação será muito utilizada pelos mineiros que querem viajar para fora do País”, afirma Jason
Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul.
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Fotos: Anna Carolina Negri, Shutterstock e Divulgação Azul

A

AZUL WI-FI
Em 2020, as aeronaves da Azul trarão uma novidade: a companhia
passa a oferecer o serviço de internet a bordo. No mês passado,
Clientes que embarcaram no voo AD4403, de Porto Alegre a Viracopos
(Campinas), já puderam ter um gostinho de como funciona a novidade.
Por enquanto o serviço está em fase de testes em alguns voos feitos
com o Airbus A320neo de matrícula PR-YRR. A expectativa é de que
até o fim do ano mais de 30 aviões ofereçam wi-fi a bordo.

azulcollection.com.br

BONÉ DAD HAT COLLEGE
CINZA MESCLA
KIT DE VIAGEM RELAX

CAMISETA
BRAZILIAN AIRLINES

AZUL
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VARIEDADES

JOIAS
PAULISTANAS
Não tem nada a ver com realeza. Os palácios de
São Paulo vão de sedes administrativas e residências
oficiais do governo a hotéis, museus e centros
culturais. Spoiler: todos são abertos ao público
1. Palácio Tangará (Panamby) | Hotel Palácio Tangará
2. Palácio dos Campos Elíseos (Campos Elíseos) |
Unidade do SEBRAE
3. Palácio dos Correios (Centro) | Centro Cultural Correios
4. Palácio das Indústrias (Brás) | Museu Catavento
5. Palácio do Horto (Horto Florestal) | Residência
oficial de verão do governador

Manunscrito de 1600
anos; acima a Biblioteca
Apostólica Vaticana

CARNAVAL
FORA DE ÉPOCA
Rio, Olinda, Salvador? Nada
disso. Um dos maiores carnavais
fora de época acontece em
Uruguaiana, cidade às margens
do Rio Uruguai, junto à tríplice
fronteira entre Uruguai, Brasil
e Argentina. Este ano, o evento
será realizado nos dias 12, 13 e 14
de março. Seis escolas de samba
desfilarão na Avenida Presidente
Vargas, uma das principais do
município, disputando o título de
campeã do Grupo Especial.
Ξ minhaentrada.com.br
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Criada em 1475, a Biblioteca
Apostólica Vaticana entrou para a era
virtual. A instituição concluiu o processo
de digitalização dos documentos e livros
de seu enorme acervo, entre eles um manuscrito de cerca de 1600 anos de idade,
que contém fragmentos do texto épico que
foi encomendado pelo imperador Augusto
no século I aC. Ao todo, mais de 75.000
códices (manuscritos de madeira), 85.000
incunábulos (edições feitas entre a invenção da imprensa e o século 16), e mais
de um milhão de livros estão disponíveis
on-line. Ξ digi.vatlib.it
Catedral Sant’Ana
em Uruguaiana

7. Palácio dos Bandeirantes (Morumbi) | Sede do

VINHO
DO MÊS

Governo Estadual
8. Palácio Anchieta (Bela Vista) | Câmara Municipal
Piscina do Palácio Tangará

RATINHO CIENTISTA

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
COLLEZIONE ROSSO COLLI
MARTANI 2016

Produtor: Terre della Custodia
Região: Umbria, Itália
Preço: R$ 99

O vinho apresenta uma cor
vermelha rubi intensa e brilhante,
com um leve tom violeta,
mostrando sua juventude. Ao nariz,
é rico em frutas vermelhas e flores,
com um toque de especiarias doces.
À boca, tem boa suavidade, apesar
de mostrar grande estrutura, com
taninos aveludados, final longo
e mineral. Vinho de boa acidez, o
que o torna ideal para acompanhar
pratos mais consistentes de
carne vermelha ou de assados,
como cordeiro. Seu assemblage é
composto de 60% sangiovese, 30%
merlot, 10% sagrantino. Passou
seis meses em grandes tonéis de
carvalho. Ξ bonovino.com.br

Fotos: © Biblioteca Apostolica Vaticana, Guilherme Samora, Shutterstock e Divulgação

ARTE SACRA ON-LINE

6. Palácio do Anhangabaú (Centro) | Sede da Prefeitura

9. Palácio 9 de Julho (Ibirapuera) | Assembleia
Legislativa Paulista

Entrevista com com Rita Lee

Sucesso nos anos 1980 e 1990, a série
infantil Dr. Alex volta às livrarias. Com
nova edição pela Globinho, selo infantil da Globo Livros, Rita Lee conta, no
primeiro volume, a saga de um cientista alemão defensor dos animais que se
transforma em um ratinho para se livrar
de um grupo de pessoas que não respeita bichos e nem o meio ambiente. A nova
edição conta com texto revisitado pela
autora, novo projeto gráfico e ilustrações de Guilherme Francini, que também
esteve envolvido com o projeto do livro
Amiga Ursa, lançado também este ano.
Mais três volumes completam a coleção.
QUANDO SURGIU SEU INTERESSE PELO PÚBLICO INFANTIL?
Nos anos 1980, quando meus meninos eram
pequenos. Na hora de dormir eu inventava
histórias sobre um ratinho ambientalista
que salvava os bichinhos. Na época, isso me
inspirou a colocar no papel algumas delas.

O QUE ESSES NOVOS LIVROS TRAZEM DE
DIFERENTE DO LANÇAMENTO ORIGINAL DA
DÉCADA DE 80?
Depois que escrevi Amiga Ursa meu editor
da Globo Livros, Guilherme Samora, teve
a ideia de relançar os quatro livrinhos do
ratinho Alex por tratar de assuntos atuais
como a Amazônia, as usinas nucleares, o
horror dos testes em animais... Ou seja, temas que hoje são discutidos abertamente.
Como foram escritos há muito tempo, pensei em dar uma atualizada.
COMO COMEÇOU A DEFENDER AS CAUSAS
ANIMAL E AMBIENTAL?
Bem antes de virar moda, eu já me preocupava com essas causas. É a bandeira que
sempre carreguei e que vou carregar até o
fim da minha vida.
DR. ALEX
Editora Globo Livros
32 págs., R$ 44
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DIVIRTA-SE

LUTE COMO
UMA GAROTA!

A cantora Maria
Rita; à dir., o
bloco afro Ilú
Obá de Min

CINEMA Fenômeno da Disney, Frozen

já se transformou em série de TV,
quadrinhos e em um musical. Agora, depois
de conquistar o mundo com sua valentia
e sua independência, Elsa está de volta
aos cinemas. Em Frozen 2, a princesa e
a irmã, Anna, descobrem uma história
do pai, quando ainda era príncipe de
Arendelle. Ele conta às meninas sobre uma
visita à floresta dos elementos, onde um
acontecimento inesperado teria provocado
a separação dos habitantes da cidade com
os quatro elementos fundamentais: ar, fogo,
terra e água. Essa revelação ajudará Elsa a
entender a origem de seus poderes.

AZUL E CASA NATURA

MÚSICA Projeto que tem a Azul como parceira, o
Casa Natura Musical, em São Paulo, inicia o ano com
força total. A programação começa no dia 17, com
show do bloco afro Ilú Obá de Min. No dia 18, Johnny
Hooker apresenta o show Desbunde Geral, enquanto
o bloco Siga Bem Caminhoneira canta no dia 19. Na
semana seguinte, Mahmundi apresenta o espetáculo
inédito Mahmundi+, no dia 23, e Maria Rita leva
seu Samba de Maria nos dias 24 a 26. Céu fecha o
mês, no dia 31, com show da turnê Apká.

Ξ ESTREIA DIA 2

Ξ casanaturamusical.com.br

DAS TELAS PARA OS PALCOS

AMIGO DOS BICHOS

Conheça outros desenhos da Disney que se transformaram
em musicais da Broadway

CINEMA Famoso personagem da literatura, Dr. Dolittle ganha uma
nova versão para o cinema. Em Dolittle, Robert Downey Jr. dá vida ao
famoso veterinário que tem o dom de conversar com animais. Nessa
aventura, o protagonista está deprimido com a morte da mulher e
vive isolado em sua mansão. A jovem rainha Victoria Jessie Buckley
adoece e pede a sua ajuda, levando o herói a uma jornada rumo
a uma ilha mística. Ele não está sozinho. Seus amigos do mundo
animal, obviamente, partem para essa aventura, incluindo um gorila
ansioso e um pato entusiasmado. Ξ Estreia dia 16

ALADDIN
A peça estreou nos palcos
de Nova York em 2014.
Conquistou o público com seus
efeitos especiais, com destaque,
claro, para a cena final, em
que o personagem-título passeia
de tapete voador ao lado
de Jasmine.
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O REI LEÃO
Em cartaz desde 1997, o espetáculo
já rodou o mundo, passando pelo
Brasil em 2013. Bonecos articulados
e fantasias altamente elaboradas
ajudam o elenco a contar a
história de Simba, leãozinho que,
ainda filhote, perde o pai e foge
pelas savanas africanas.

A PEQUENA SEREIA
A primeira apresentação
aconteceu em janeiro de 2008
e impressionou pela riqueza de
cores e de detalhes com que
recriou o mundo subaquático.
Chegou ao Brasil em 2018, com
Tiago Abravanel no papel do
caranguejo Sebastião.

Fotos: Divulgação

CHINA ANTIGA

DANÇA Uma das companhias de dança mais
famosas do mundo, a Shen Yun Performing Arts
chega a São Paulo para uma série de shows.
O grupo sobe no palco do Unimed Hall, de 30 de
janeiro a 2 de fevereiro, para apresentar Shen Yun
Brazil 2020, espetáculo que reúne performances
inspiradas na cultura da antiga China.
As apresentações impressionam por ter uma
enorme orquestra, trajes suntuosos e cenários de
alta tecnologia. Ξ pt.shenyun.com/brasil/unimedhall
AZUL
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É COISA NOSSA

ALÉM DO
ARCO-ÍRIS

CINEMA Um dos principais eventos culturais
do País, a Mostra de Cinema de Tiradentes
chega à sua 23ª edição. O evento será realizado entre os dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro
em quatro salas de exibição da cidade. Ao
longo de nove dias, o público pode participar
de uma programação intensa e diversificada,
oferecida gratuitamente, o que inclui a
exibição de mais de 100 filmes brasileiros em
pré-estreias nacionais e mostras temáticas.

TEATRO Depois de uma
temporada no Rio de Janeiro
e em Buenos Aires o musical
O Mágico de Oz volta a São Paulo.
A apresentação do espetáculo,
em cartaz de 11 a 19 de janeiro
no Teatro Bradesco, marca as
comemorações dos 120 anos do
lançamento do livro do escritor
norte-americano L. Frank Baum
e 80 anos da primeira exibição
no cinema. No palco, o público
acompanha a história de
Dorothy e seu cãozinho Totó, que
são levados por um ciclone de
uma fazenda no Kansas, Estados
Unidos, até a Terra de Oz - um
mundo mágico e distante, além
do arco-íris.

Ξ mostratiradentes.com.br

Ξ teatrobradesco.com.br

SOM NO MINEIRÃO

MÚSICA O Mineirão recebe, no dia 25, a décima edição do Festival
Planeta Brasil. Mais de 40 atrações se apresentam em um dos quatro
palcos espalhados no famoso estádio de Belo Horizonte, entre elas
Caetano Veloso (foto), Marcelo Falcão e Anavitória. Destaque também
para o palco BH Dance Festival, dedicado inteiramente à música
eletrônica. Passarão por ali nomes como Vintage Culture, Don Diablo
e Chemical Dogz. Ξ sympla.com.br

ARTE NO
COSME VELHO
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MISSÃO FINAL

Fotos: Divulgação

Xilogravura de Vânia Mignini intitulada
Momentos; acima Flor de Margarida
em Vermelho, Pink e Lilás, serigrafia de
Beatriz Milhazes

ARTES PLÁSTICAS A Casa Roberto
Marinho, centro cultural que fica no
bairro do Cosme Velho, no Rio, recebe,
até abril, duas mostras dedicadas às
artes moderna e contemporânea.
A exposição Duplo Olhar propõe um
diálogo entre a pintura e a fotografia
modernas brasileiras, com obras de
Tarsila do Amaral, Volpi, Di Cavalcanti,
Portinari e Hélio Oiticica, entre outros.
Na seleção de fotógrafos, destaque para
Pierre Verger, Marc Ferrez e Geraldo
de Barros. Já a mostra O Jardim reúne
11 artistas contemporâneos, entre eles
Angelo Venosa, Beatriz Milhazes e
Vânia Mignone. Eles assinam múltiplos
trabalhos, entre serigrafias, xilogravuras
e esculturas que ocuparão todo o térreo
da Casa. Ξ casarobertomarinho.org.br

CINEMA Sucesso da década de 90,
os bad boys Mike Lowrey (Will Smith) e
Marcus Burnett (Martin Lawrence) estão
de volta para uma última missão. Em Bad
Boys Para Sempre, juntam-se mais uma
vez quando um mercenário albanês, cujo
irmão eles mataram, promete-lhes um
bônus importante. Tudo correria bem, não
estivessem os dois tão mudados. Burnett
agora é inspetor de polícia e Lowery passa
por uma crise de meia idade.
Ξ ESTREIA DIA 30

AZUL

25

INSTAZUL

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Inhotim | Minas Gerais por Humberto Malveira Maia

Japaratinga | Alagoas por Rodrigo Müller

Holambra | São Paulo por Simone Bolina

Fotos: Arquivo Pessoal

Cairu | Bahia por Celso Utzig

GANHE PONTOS NO TUDOAZUL!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós em alta resolução pelo
e-mail instaazul@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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30
LITORAL
CATARINENSE

Foto: Anna Carolina Negri

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

D ESTIN O S
*Voos com destino ao Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale.

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

voeazul.com.br

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

Um roteiro para conhecer
a gastronomia, a vida noturna
e as praias da região, que
conta com refúgios como a
bela Garopaba (foto)

44
BROTAS E ANALÂNDIA

52
2 DIAS EM

56
CHECKLIST

Trilhas, cachoeiras, rafting,
rapel e outras atrações radicais
no interior de São Paulo

Punta del Este, famoso
e badalado balneário do litoral
uruguaio

Os points de verão
mais incríveis e badalados
do mundo

LITORAL CATARINENSE

UM LUGAR
AO SUL
por Manu Sombra | fotos Anna Carolina Negri

Partindo do aeroporto de
Florianópolis, percorra pouco mais
de 100 km e encontre um verão
para chamar de seu

Praia do Ouvidor, com
ranchos de pesca
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A

extensão do litoral brasileiro sugere no
verão um destino óbvio: a praia. O que
muitos não sabem - mas argentinos,
uruguaios, gaúchos descobriram faz
tempo - é que o Oceano Atlântico desenha no Sul de Santa Catarina algumas
de suas paisagens mais exuberantes.
Praia por aqui ganha definição e contornos próprios, com direito a pinheiros, paredões rochosos e água gelada,
que na estação mais quente pode significar refrescante. Entre os banhos de
mar, mergulhos na História: montanhas
erguidas com sedimentos de conchas e
areia lembram os povos primitivos que
habitaram essa região há milhares de
anos. Casarios, fortificações e igrejas
datam de capítulos mais recentes, como
o da Revolução Farroupilha, que se estendeu do Rio Grande do Sul até Santa
Catarina a partir de 1835. Ou o das armações baleeiras, que entre os séculos

17 e 19 promoveram a matança de baleias na costa brasileira
para a produção e exportação de óleo.
Palhoça, Garopaba, Imbituba e Laguna são os nossos
destinos nas próximas páginas. As quatro cidades hoje se
voltam para a pesca, o surfe e o turismo, que, de julho a outubro, tem na contemplação das baleias francas seu grande
atrativo. Mas estamos em janeiro. Nossa missão é mostrar
que pode ser inesquecível passar calor no Sul.

GAROPABA

Distante 87 km do aeroporto de Floripa, Garopaba quer
dizer enseada de barcos, em tupi-guarani. Mas é da colonização portuguesa - mais especificamente açoriana, a partir
de 1666 - que a cidade conserva os traços mais nítidos do
passado, observados na arquitetura e no desenho urbanístico do seu Centro Histórico.
Do adro da Igreja de São Joaquim, construída em 1846 no
alto de uma pedra onde existia uma armação baleeira, observamos a enseada da Praia dos Pescadores. Embarcações ancoradas remetem ao nome de batismo indígena, enquanto garças se
alimentam de sobras de peixe na areia. Nas primeiras horas, aves
disputam espaço com corredores e praticantes de meditação.

Praia do Silveira,
considerada por
surfistas uma das
melhores do País
para o esporte

Mirante com vista
da Praia da Ferrugem.
Abaixo, Igreja de
São Joaquim, em
Garopaba

Do Centro Histórico, é possível seguir andando até a estreita Praia da Vigia, onde o mar é sereno e convidativo.
City tours levam a destinos mais afastados, como a Praia
do Silveira, desenhada entre morros de Mata Atlântica e
tida como das melhores para surfar. Mais ao Sul, a Praia
da Ferrugem tem esse nome porque encontra a Lagoa de
Garopaba, de tonalidade acobreada, porém límpida.
Só siga viagem depois de conhecer as Dunas do Siriú.
Aluguéis de pranchas de sandboard propiciam uma escorregada entre os montes, que chegam a 40 metros de altura.
Aprecie a caminhada ao som do vento e relaxe. Encadeados,
os morros de areia fazem a Praia do Siriú, no horizonte,
parecer uma miragem. Uma escadaria de metal à margem
da Estrada Paulo Lopes nos devolve ao mundo real.

PALHOÇA

Partindo do Aeroporto Internacional de Florianópolis,
66 km de rodovia duplicada nos levam à Guarda do Embaú, vila que empresta nome à faixa de areia mais conhecida de Palhoça. A praia da Guarda do Embaú é um enorme
banco arenoso cortado pelo estreito rio da Madre. De canoa
ou nadando, atravesse.
Enquanto crianças tomam banho no rio de temperatura
branda, surfistas flutuam no mar à espera da onda perfeita. Em 2019, Guarda se tornou a primeira praia brasileira
a integrar o prestigiado World Surfing Reserves (WSR),
programa criado pela organização Save the Waves Coali
32
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tion para reconhecer e proteger habitats globais de surfe,
que tenham ondas consistentes e uma cultura voltada ao
esporte. Só nove praias no mundo conseguiram este reconhecimento até agora.
Se você não tem intimidade com a prancha, não se preocupe. As vizinhas praias da Pinheira e do Sonho têm
águas menos agitadas. A subida até a Pedra do Urubu nos
presenteia com um panorama da região, que integra o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. E uma trilha ecológica entre os rochedos leva ao místico Vale da Utopia.

IMBITUBA

Diferentes olhares convergem para Imbituba. A capital nacional da Baleia Franca sedia o Instituto Australis, que monitora esses mamíferos marinhos de julho a outubro, quando
chegam para ter seus bebês. A cidade já sediou etapas do Circuito Mundial de Surfe, o WCT, e em 2015 foi citada pelo
jornal inglês The Guardian por ter uma das “dez melhores
praias das quais você provavelmente nunca ouviu falar”.
34
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Estamos a 97 km do aeroporto da
capital. O conselho é abusar do protetor solar para caminhar cerca de 10
km atravessando cenários paradisíacos
do Sul catarinense. A trilha começa na
Barra de Ibiraquera. A pacata comunidade de veraneio é margeada pela
Lagoa de Ibiraquera, que sazonalmente é invadida pela água salgada,
formando deliciosas piscinas naturais.
Na passagem pela Praia do Luz,
um morro nos lembra que estamos
entre alguns dos mais importantes
sambaquis do País. Muito comuns em
Santa Catarina, esses montes de areia
e sedimentos de conchas foram construídos por povos que viviam no litoral entre 2 e 8 mil anos atrás. Ossadas
encontradas sugerem que eles podem

Visão aérea da
Praia Vermelha.
Na pág. ao lado,
Trilha ecológica na
Guarda do Embaú,
por onde se chega
ao místico Vale da
Utopia

AZUL
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Estrutura usada
por salva-vidas na
praia da Barra de
Ibiraquera; à dir.,
vista de um mirante
na trilha entre a
Barra de Ibiraquera e
a Praia do Rosa

ter sido os cemitérios dos homens primitivos que habitaram a América.
Da Praia do Luz, seguimos por uma trilha de mata de restinga intercalada por mirantes, de onde é possível avistar a
região portuária de Imbituba. Formações rochosas e pastos
tornam o visual ainda mais bucólico - é comum encontrar
vacas e precisar desviar de algum chifre no meio do caminho. Uma parada na reservada Praia do Porto Novo,
uma pequena enseada rodeada de ranchos de pesca, prova
novamente que é possível mergulhar sem ondas na terra
do surfe.
A vibração “hippie e descontraída” da Praia do Rosa,
descrita pelo The Guardian como um paraíso a ser descoberto, vem cedendo espaço à badalação. Dividida em Rosa
Sul e Rosa Norte, esta faixa de areia de 3 km hoje é pontilhada por bares e restaurantes especializados em frutos do
mar. A sugestão é recarregar as baterias.
Outra trilha conduz até a Praia Vermelha, trecho reservado da costa cercado por pinheiros e morros, onde
36
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mansões camufladas na floresta indicam alguma presença
humana. Ranchos de madeira servem de base para a pesca
artesanal de tainha, que, no inverno, mobiliza a comunidade local. Na Praia do Ouvidor (já depois da divisa de Imbituba com Garopaba) essas choupanas de frente para o mar
transformam a paisagem em um belíssimo cartão-postal.

Casa no Centro Histórico
de Laguna; à esq., rancho
no Farol de Santa Marta

LAGUNA

A dica é trocar a areia pelo calçamento de pedras. No Centro Histórico da cidade, casas geminadas formam um interessante mosaico arquitetônico de diferentes épocas. Aqui
os estilos luso-brasileiro, eclético e art déco conversam entre si. Laguna fica a 134 km do aeroporto, mas transporta o
visitante para mais longe.
A estátua de bronze em uma das praças homenageia sua
personagem mais ilustre: em Laguna nasceu Anita Garibaldi,
que aqui também conheceu o general e guerrilheiro italiano
Giuseppe Garibaldi. O casal lutou junto na Revolução
Farroupilha - revolta republicana que entre 1835 e 1845
AZUL
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extrapolou o território gaúcho - e na unificação da Itália,
onde Anita foi sepultada.
Saindo do Centro Histórico, conheça os Molhes da
Barra e os restaurantes que contornam as Lagoa do Imaruí, onde o carro-chefe é o camarão pescado na cidade.
Por falar em carro, é bom estar motorizado para otimizar o
tempo de viagem. Até o Farol de Santa Marta, por exemplo, percorremos 17 km de estrada asfaltada, com direito a
uma travessia de balsa.
Erguido em 1891 no Cabo de Santa Marta, o farol pode
ser avistado de diferentes pontos e contrasta, em magnitude,
com a pacata vila do seu entorno. Um passeio pelas praias
e morros da região surpreende com novos sambaquis, aves
nativas e um clima de contemplação que sugere ficar mais
tempo. Só tome cuidado para não querer ficar de vez.

Farol de Santa Marta;
acima, Praia do Porto
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COMA SEM CULPA

Além de praias bonitas e passeios interessantes, o litoral catarinense possui uma boa oferta gastronômica, com forte acento
marinho. Uma das opções mais pedidas é o camarão no abacaxi do Restaurante Tartaruga, na Barra de Ibiraquera, com o
crustáceo gratinado dentro da fruta. Já no Marithime, restaurante em Garopaba, há uma deliciosa anchova pescada no alto-mar catarinense, servida com legumes e pirão, e um saboroso polvo salteado com legumes. Outra boa dica é a generosa
paella de frutos do mar do restaurante Boião, em Laguna. Para
adoçar a vida, dê uma passada na loja da Chocolate Artesanal
Garopaba, onde se produz a iguaria a partir de amêndoas vindas da Bahia, com barras de até 75% de cacau.

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ POUSADA DA
PRAIA
pousadadapraiagaropaba.com.br
Ξ POUSADA
BARRA MAR
pousadabarramar.com.br
ONDE COMER
Ξ BOIÃO
boiao.com.br
Ξ MARITHIME
marithime.com.br

Ξ CASARÃO
48 3355 7481
Ξ GUARDA GOSTO
guardagosto.com
Ξ CHOCOLATE ARTESANAL
GAROPABA
48 99115 4526
PASSEIOS
Ξ AO SUL NATURAL
aosulnatural.com.br

*Voos a partir de fevereiro de 2020.

Ξ TARTARUGA
restaurantetartaruga.com.br

Ξ AMO GAROPABA
TURISMO
amogaropaba.com.br
Paella de frutos
do mar do Boião;
acima, polvo salteado
com legumes do
Marithime; e Aperol
Spritz do Casarão

COMO IR

A Azul leva você até Florianópolis
a partir de diversas cidades do
País. Consulte as opções no site
ou por telefone. MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

FLORIANÓPOLIS
4 noites no
Castelmar Hotel,
com café da manhã,
translado e tour no
Sul da Ilha.
Saída em
4/3/2020
(de Viracopos)

104,80
R$ 1.048,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Azul,

agora com voos
diretos* do Recife
para Buenos Aires.

Agora São Francisco
e mais de 300 cidades
no mundo estão
pertinho de você.
E você ainda conta com:
TudoAzul ou MileagePlus:
escolha em qual pontuar.
Pontos qualificáveis para
upgrade de categoria.
Prioridade no check-in
e embarque.*
*Consulte regras no site.

São Francisco

voeazul.com.br/united
Consulte o seu agente de viagens.

BROTAS E ANALÂNDIA

SÃO PAULO
RADICAL
por Bruno Segadilha | fotos Daniel Aratangy

Rafting, rapel, tirolesas gigantes,
trilhas e escaladas: cidades como Brotas
e Analândia, no interior do estado,
oferecem diversas atrações para quem
busca adrenalina

R

egião que fica no coração do estado de São Paulo, a Serra do Itaqueri
sempre chamou a atenção de quem se
hospedava no lugar ou apenas passava
por ali graças à sua peculiar geografia. O relevo acidentado,
aliado às várias nascentes, forma uma coleção enorme de lagos, riachos, cachoeiras e fontes dos mais diversos tipos. Ao
longo dos anos, cada município daquela área foi descobrindo sua vocação para o ecoturismo até que, em 2009, gestores
públicos e empresários formaram o Conselho Regional da
Serra do Itaqueri, que reúne 13 cidades, entre elas Brotas e
Analândia. Localizada a 225 km da capital, que recebe voos
diretos da Azul na ponte aérea Rio-São Paulo, Analândia
atrai turistas do mundo todo com suas belas cachoeiras e trilhas. Já em Brotas, a 248 km da metrópole, as estrelas são
atividades como o rafting e o rapel, ideais para quem quer
um pouco de adrenalina. Seja qual for a sua escolha, você
será mais um feliz visitante a descobrir que o interior paulista
oferece bem mais do que paz e tranquilidade.

Rafting no Rio
Jacaré-Pepira, em Brotas
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AVENTURA NA ÁGUA

Reza a lenda que Brotas foi batizada assim por causa das nascentes que
“brotavam” do solo, graças à enorme
quantidade de lençóis freáticos da região. Essa tese nunca foi comprovada,
mas nenhuma cai tão bem para explicar o nome dessa cidade, famosa por
suas atividades aquáticas.
A mais destacada delas, sem dúvida,
é o rafting. A bordo de botes infláveis os participantes descem as águas
do Rio Jacaré-Pepira, encarando um
percurso de dez quilômetros de extensão, com direito a quedas e pausas para
mergulhos. No verão, época de chuvas, o nível da água costuma ser maior,
tornando a descida ainda mais rápida e
emocionante.
46
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Entre as empresas que oferecem a atividade, a EcoAção
tem um dos roteiros mais interessantes. O passeio começa em
sua sede, no Centro da cidade, com uma aula para manusear
os remos e instruções de como agir em caso de emergência.
Dali, todos seguem em um ônibus até a beira do rio, onde os
instrutores ensinam um rápido alongamento para evitar dores
musculares no dia seguinte. Sim, a brincadeira exige algum
esforço físico. Ao final do trajeto, que dura cerca de duas horas, suco e água fornecidos pela agência ajudam a reidratar.
A cerca de 20 km da cidade, o Viva Brotas Ecoparque
reúne atrações radicais como a Superbike e a Queda Livre.
Na primeira, o visitante pedala em uma bicicleta suspensa
em cabos de aço a 70 metros do chão observando a bela
paisagem da região. Já a segunda atividade exige coragem:
preso a um cabo elástico, o participante caminha sobre plataforma de madeira e ferro que avança por um vale, a 60
metros de altura. Dali, ele salta e experimenta uma queda
livre em uma espécie de bungee jump às avessas, já que o salto
não é feito de ponta-cabeça.

Super Bike no Viva
Brotas Ecoparque;
na pág. ao lado,
rapel na cachoeira
Santa Eulália

AZUL
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BROTAS E ANALÂNDIA

Morro do Camelo
e, mais ao
fundo, Morro do
Cuscuzeiro, dois
dos prinicpais
símbolos de
Analândia

É preciso uma dose de bravura também para encarar o rapel na Cachoeira
Santa Eulália, que fica dentro do parque. Com 47 metros de altura, a queda-d’água – uma das 11 de Brotas – tem
trechos positivos, em que é possível descer apoiando o pé nas pedras, e negativos, em que o aventureiro solta a corda e
desliza tranquilamente para baixo.
Para quem quer pegar mais leve, a
dica é o Supervoo, uma enorme tirolesa a 120 metros do chão, com extensão
total de 1.300 metros. O visitante pode
ir sentado ou deitado, como se estivesse
realmente voando. Apesar do medo inicial, o percurso é bastante agradável e a
vista do enorme vale, inesquecível.
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Nem tudo em Brotas, no entanto, é emoção e adrenalina. No
hotel fazenda Areia Que Canta fica a famosa piscina natural
de água cristalina, onde é possível fazer flutuação. A areia dali,
composta de grãos de quartzo, produz um som parecido com o
de uma cuíca quando esfregada na mão.
Outro destaque da cidade é o Bar Brotas, que fica na região central, no meio do burburinho. A casa serve massas,
carnes e peixes, entre eles o ótimo ceviche e o excelente
Brotas Burguer, feito com picanha e servido na chapa com
batatas rústicas.

Cachoeira do Salto
Major Levi, uma das
mais populares de
Analândia

TRILHAS E CACHOEIRAS

Quem chega a Analândia ouve sempre dos locais que é
preciso se preparar para viver as quatro estações do ano no
mesmo dia. Estância climática, a cidade costuma ter manhãs
agradáveis – claras e iluminadas, como na primavera, e frescas,
como no outono – e noites mais frias, como no inverno.
AZUL
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SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ HOTEL FAZENDA AREIA QUE CANTA
areiaquecanta.com.br
Ξ POUSADA VILLA DONN’ ANNA
villadonnanna.com.br
ONDE COMER
Ξ BROTAS BAR
brotasbar.com.br
Ξ CACHAÇARIA MACAÚVA
macauva.com.br
PASSEIOS
Ξ VIVA BROTAS ECOPARQUE
vivabrotas.com.br
Ξ ECOAÇÃO
ecoacao.com.br
Ξ PEDRA VIVA ADVENTURE
19 99758 4147

COMO IR

A Azul leva você até São Paulo com voos
de diversas cidades e da ponte aérea
Rio - São Paulo. Consulte as opções
no site ou por telefone. MAIS INFORMAÇÕES: 4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

Já os dias quentes, como no verão, são um convite para
um mergulho em uma das várias cachoeiras do lugar, originárias de uma das mais de 700 nascentes que deságuam
no Rio Corumbataí. De fácil acesso, a Cachoeira do Salto
Major Levi é uma das mais populares. Tem uma queda de
20 metros e um fosso raso, onde é possível dar um mergulho.
Outro programa imperdível é brincar na Cachoeira do
Escorrega. Dali os visitantes deslizam em uma rampa de 15
metros de altura. Por estar dentro de uma propriedade particular, é preciso pagar uma entrada de R$ 10 para chegar até ela. O
lugar também conta com um restaurante e um bar, lugar ideal
para saborear um drinque observando a bela paisagem natural.
Já a Cachoeira da Ponte Amarela tem pequenas corredeiras
que formam piscinas naturais, ideiais para relaxar.
Se você tem mais disposição, a dica é subir o Morro do
Cuscuzeiro, cartão-postal da cidade, que ganhou esse nome
por se parecer com as formas em que se faz o cuscuz paulis50
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ta. Dali é possível avistar outro símbolo
local, o Morro do Camelo, que lembra
a corcova do animal. O visitante pode
escolher uma das trilhas que levam até
o topo, das mais difíceis às mais leves.
Outra maneira de chegar até lá é escalar
os trechos mais íngremes e de pedras.
Empresas como a agência Pedra Viva
Adventure organizam, ainda, descidas
de rapel no paredão de 50 metros do
morro, uma experiência emocionante.
Quer repor as energias e experimentar ótimas bebidas? Vá até a Cachaçaria
Macaúva. A casa tem um acervo de mais
de 500 cachaças e um cardápio com delícias como a linguiça artesanal flambada
na cachaça. Imperdível!

103,40
R$ 1.034,00
10x de

Piscina natural
do hotel fazenda
Areia que Canta,
em Brotas

R$

ou

sem juros

SÃO PAULO
3 noites no
Hotel Columbia,
com café da
manhã e tour
na Cervejaria
Nacional.
Saída em
5/3/2020
(de Recife)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Ambiente do Brotas Bar;
acima, linguiça artesanal
flambada na cachaça, da
Cachaçaria Macaúva
AZUL
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2 DIAS EM

PUNTA DEL ESTE

Um dos balneários mais badalados da América
do Sul, a cidade uruguaia recebe voos extras da
Azul na alta temporada. Indicamos os programas
imperdíveis em uma passagem rápida por lá
por Giovanna Forcioni | fotos Valdemir Cunha

La Mano, monumentosímbolo de Punta del Este

Casapueblo, complexo que funciona
como museu, galeria de arte e hotel

DIA 1
9h La Mano

O movimento no balneário
de Punta del Este só começa mesmo depois das 10h. Aproveite esse comecinho
de manhã para ir até a Parada 1 na Playa
Brava e fotografar a escultura La Mano
(ou Los Dedos, como os locais costumam
chamar) sem precisar disputar espaço
com outros turistas. A obra foi criada
em 1982, quando o artista chileno Mario
Irarrázabal participou de um encontro de
escultores e escolheu esse pedacinho da
orla para instalar seu trabalho, que se
tornou mundialmente conhecido.

11h

Distrito de Arte Urbano e Calle 20

É um ótimo passeio para quem gosta de
bater perna e conhecer melhor o cotidiano
52
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dos lugares que visita. No Centro Histórico,
ficam espalhados grandes murais pintados
por artistas locais. A menos de 15 minutos
de caminhada está a Calle 20, a rua de
compras de Punta. Ela reúne grande parte
das lojas de grifes internacionais, além de
ter boas opções de bares e cafés para tirar
uma pausa, saborear um lanche e assistir
ao vaivém dos locais e dos turistas.

16h Casapueblo

Siga no sentido Oeste e vá direto para Punta Ballenas para
conhecer essa outra parada obrigatória.
Construído e modelado à mão pelo artista uruguaio Carlos Páez Vilaró, o edifício-escultura já foi depósito, ateliê, casa
de veraneio e hoje funciona como hotel

DIA 2
e museu. A dica é ficar por lá até o fim
da tarde, quando as caixas de som do
complexo ecoam os versos do poema
Ceremonia del Sol, composto pelo próprio Vilaró. A voz do autor pode ser ouvida em uma gravação emocionante dessa
ode ao pôr do sol.

20h Enjoy Casino & Resort Punta del

Este é conhecida como a “Las Vegas da
América Latina”. Por isso, para fechar o
roteiro em alto estilo, uma noite de jogos
não pode ficar de fora da programação.
No Enjoy, antigo hotel Conrad, está um
dos maiores cassinos do país. São mais de
400 m² de área com mais de 500 slots e 75
mesas de jogos.

9h

La Barra e Manantiales
O que
chamamos de balneário de Punta del
Este, na verdade, é formado por vários
pequenos povoados. Depois de completar
a lista de obrigatórios da região mais
central, é hora de cair na estrada para
conhecer as praias um pouco mais
afastadas, como as agitadas La Barra e
Manantiales, que têm uma das melhores
ofertas de festas e restaurantes.

13h Narbona Numa mistura de armazém,

restaurante e wine bar, oferece um passeio
completo para quem quer conhecer o lado
mais rural de Punta. Os queijos, azeites e
geleias vendidos por lá são feitos na fazenda
da propriedade. O restaurante, com vista

do parreiral, também segue a mesma
linha, com pratos elaborados a partir dos
ingredientes da casa.

16h

José Ignácio
Não se engane
com a atmosfera rústica do balneário,
a 20 minutos de Punta. O lugar conta
com restaurantes e beach clubs
disputadíssimos, perfeitos para curtir o
fim da tarde. O mais badalado deles é o
Parador La Huella. Mas nem tente chegar
lá sem reserva: o lugar é concorrido.

20h Garzón Se ainda tiver energia para

continuar o roteiro, não deixe de conhecer
o restaurante do famoso chef argentino
Francis Mallmann. Aberto todos os dias

na alta temporada, serve um menu à base
de carnes e pescados, todos preparados na
parrilla ou no forno a lenha. Fica a 30
minutos de José Ignácio.

365,80
R$ 3.658,00
10x de

R$

sem juros

ou

PUNTA DEL ESTE
4 noites no
Hotel Concorde,
com café da
manhã.
Saída em
11/3/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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COSTA
COSTA DO
DO SAUÍPE
SAUÍPE
88 dias/7
dias/7 noites
noites

Viajar é uma
experiência única,
mas as opções de
destino são muitas.

((Congonhas
Congonhas))

àà vista
vista

R$
R$

R$
R$

229,10
,10

2.291,00
,00

88 dias/7
dias/7 noites
noites

88dias/7
dias/7noites
noitescom
comcafé
caféda
damanhã
manhã||
Traslado
Trasladoaeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto

88dias/7
dias/7noites
noites||
Tour
TourCircuito
CircuitoChico
Chico

Origem:
Origem:Guarulhos
Guarulhos

Origem:
Origem:Confins
Confins

Saída:
Saída: 07/03/2020
07/03/2020

Origem:
Origem:Viracopos
Viracopos

10x
10xsem
semjuros
jurosde
de

ààvista
vista

10x
10xsem
semjuros
jurosde
de

ààvista
vista

10x
10xsem
semjuros
jurosde
de

ààvista
vista

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

287
287,50
,50

2.875
2.875,00
,00

Saída:
Saída: 09/03/2020
09/03/2020

210
210,80
,80

MACEIÓ
MACEIÓ

88 dias/7
dias/7 noites
noites

10x
10xsem
semjuros
jurosde
de

ààvista
vista

R$
R$

R$
R$

221
221,00
,00

2.210
2.210,00
,00

FERNANDO
FERNANDO DE
DE NORONHA
NORONHA

55 dias/4
dias/4 noites
noites

Saída:
Saída: 11/04/2020
11/04/2020

Pousada
Pousada Alto
Alto da
da Floresta
Floresta
55dias/4
dias/4noites
noitescom
comcafé
caféda
damanhã
manhã||
Traslado
Trasladoaeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
Origem:
Origem:Recife
Recife
10x
10xsem
semjuros
jurosde
de

ààvista
vista

R$
R$

R$
R$

215
215,00
,00

2.150
2.150,00
,00

2.108
2.108,00
,00

Saída:
Saída: 28/03/2020
28/03/2020

196
196,70
,70

LISBOA
LISBOA

77 dias/5
dias/5 noites
noites

1.967
1.967,00
,00

Saída:
Saída: 14/03/2020
14/03/2020

San
San Marino
Marino Suíte
Suíte Hotel
Hotel

VIP
VIP Executive
Executive Zurique
Zurique Hotel
Hotel

88dias/7
dias/7noites
noitescom
comcafé
caféda
damanhã
manhã||
Traslado
Trasladoaeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto||
City
Citytour
tourpelo
pelolitoral
litoralsul
sul

77dias/5
dias/5noites
noites||
Traslado
Trasladoaeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto

Origem:
Origem:Guarulhos
Guarulhos

Origem:
Origem:Guarulhos
Guarulhos

Saída:
Saída: 28/02/2020
28/02/2020

BARILOCHE
BARILOCHE

88dias/7
dias/7noites
noitesall
allinclusive
inclusive||
Traslado
Trasladoaeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto

88dias/7
dias/7noites
noitescom
comcafé
caféda
damanhã
manhã||
Traslado
Trasladoaeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto

44 dias/3
dias/3 noites
noites com
com café
café da
da manhã
manhã ||
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto ||
Corcovado
Corcovado (sem
(sem ingresso)
ingresso) || City
City tour
tour ||
Ingresso
Desfile
das
Campeãs
do
Ingresso Desfile das Campeãs do Rio
Rio (setor
(setor 22 ou
ou 3)
3)

Saída:
Saída: 12/04/2020
12/04/2020

Huinid
HuinidPioneros
PionerosHotel
Hotel

Porto
Portode
deGalinhas
Galinhas
Praia
PraiaHotel
Hotel

Gamboa
Gamboa Rio
Rio Hotel
Hotel

10x
10x sem
sem juros
juros de
de

88 dias/7
dias/7 noites
noites

Mini
Mini Hotel
Hotel Dunas
Dunas

88 dias/7
dias/7 noites
noites

RIO DE
JANEIRO

JERICOACOARA
JERICOACOARA

Sauípe
Sauípe Pousadas
Pousadas

PORTO
PORTO DE
DE GALINHAS
GALINHAS

CARNAVAL
CARNAVAL

44 dias/3
dias/3 noites
noites

Saída:
Saída: 07/03/2020
07/03/2020

Origem:
Origem:Viracopos
Viracopos

10x
10xsem
semjuros
jurosde
de

ààvista
vista

10x
10xsem
semjuros
jurosde
de

ààvista
vista

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

162
162,00
,00

1.620
1.620,00
,00

ENERGIA
ENERGIA NA
NA VÉIA
VÉIA 2020
2020
44 dias/3
dias/3 noites
noites

Saída:
Saída: 13/03/2020
13/03/2020

434
434,50
,50

ORLANDO
ORLANDO
88 dias/7
dias/7 noites
noites

4.345
4.345,00
,00

Saída:
Saída: 26/02/2020
26/02/2020

Energia
Energia na
na Véia
Véia 2020
2020

Westgate
Westgate Towers
Towers Resort
Resort

44dias/3
dias/3noites
noitescom
comalimentação
alimentaçãocompleta
completa| |11noite
noite
de
dehospedagem
hospedagemem
emSão
SãoPaulo
Paulo| |Traslado
Trasladode
deida
ida
eevolta
voltado
doAeroporto
Aeroportode
deCongonhas
Congonhaspara
paraooPorto
Porto
de
deSantos
Santos| |33festas
festastemáticas
temáticas| |Seguro-viagem
Seguro-viagemaa
bordo
bordo| |Espetáculos
Espetáculosno
noteatro
teatroeeshows
shows

88dias/7
dias/7noites
noites||
44Park
ParkMagic
MagicDisney
DisneyTicket
Ticket

Origem:
Origem:Belém
Belém

Origem:
Origem:Viracopos
Viracopos

10x
10xsem
semjuros
jurosde
de

ààvista
vista

10x
10xsem
semjuros
jurosde
de

ààvista
vista

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

470
470,90
,90

4.709
4.709,00
,00

568
568,50
,50

5.685
5.685,00
,00

Referente
Referenteao
aotrabalho
trabalhoartístico
artísticoeepropriedades
propriedadesDisney.
Disney.
©Disney
©Disney

Ligue
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
Utilize
Utilize os
os pontos
pontos do
do programa
programa de
de vantagens
vantagens TudoAzul.
TudoAzul.
TV
TVSKY
SKY
ao
aovivo
vivo
nos
nosjatos
jatos

Snacks
Snacks
ààvontade
vontade

Espaço
Espaço
Azul
Azul

Call
CallCenter
Center
24
24horas
horas

Os
Osvalores
valorespublicados
publicadossão
sãoválidos
válidospor
porpessoa,
pessoa,com
comhospedagem
hospedagemem
emapartamento
apartamentoduplo
duploem
emcaso
casode
devoos
voosdomésticos
domésticospara
paracruzeiro,
cruzeiro,Bariloche
BarilocheeeLisboa,
Lisboa,quádruplo
quádruploem
emcaso
casode
devoos
voos
internacionais
, ,Congonhas/CGH,
internacionaispara
paraOrlando,
Orlando,para
paravoos
voosda
daAzul
Azulpartindo
partindode
deBelém/BEL,
Belém/BEL,Belo
BeloHorizonte/CNF,
Horizonte/CNF,Campinas/VCP
Campinas/VCP
Congonhas/CGH,Guarulhos/GRU
Guarulhos/GRUeeRecife/REC,
Recife/REC,com
comeventual
eventualconexão.
conexão.
Condições
Condiçõesválidas
válidaspara
paraviagens
viagensnacionais
nacionaisde
deida
idaeevolta
voltainiciadas
iniciadasaapartir
partirde
de28/02/2020
28/02/2020eecompletadas
completadasaté
até19/04/2020,
19/04/2020,eeviagens
viagensinternacionais
internacionaisde
deida
idaeevolta
voltainiciadas
iniciadasem
em26/02/2020
26/02/2020
eecompletadas
completadasaté
até20/03/2020.
20/03/2020.Consulte
Consultetambém
tambémpacotes
pacotespara
parademais
demaisdatas
datasde
deviagem,
viagem,quantidade
quantidadede
denoites
noiteseeoutros
outrosdestinos.
destinos.Os
Ospacotes
pacotesincluem
incluempassagens
passagensaéreas,
aéreas,cujos
cujosvalores
valores
estão
estãosujeitos
sujeitosààdisponibilidade
disponibilidadede
deassentos,
assentos,às
àsregras
regraseerestrições
restriçõestarifárias
tarifáriasespecíficas
específicaseeàs
àsestadias
estadiasem
emhotéis
hotéisnas
nasclasses
classeseecategorias
categoriasespecificadas.
especificadas.Preços
Preçosdivulgados
divulgadosem
emreais,
reais,
calculados
pelo
câmbio
de
R$
4,14
(dólar)
e
R$
4,57
(euro)
do
dia
09/12/2019.
Os
preços
em
dólar
(US$)
e
euro
(EUR)
serão
convertidos
em
real
(R$)
pelo
câmbio
do
dia
calculados pelo câmbio de R$ 4,14 (dólar) e R$ 4,57 (euro) do dia 09/12/2019. Os preços em dólar (US$) e euro (EUR) serão convertidos em real (R$) pelo câmbio do diada
dacompra.
compra.
Parcelamento
Parcelamentoválido
válidopara
paracompras
comprascom
comcartões
cartõesde
decrédito
créditoVisa,
Visa,MasterCard,
MasterCard,HiperCard
HiperCardeeAmerican
AmericanExpress
Expressconsiderando
considerandoexclusivamente
exclusivamenteoovalor
valorda
datarifa
tarifaanunciada,
anunciada,não
nãoincluídos
incluídos

Azul
Azul Viagens,
Viagens, aa operadora
operadora de
de turismo
turismo da
da Azul.
Azul.
taxa
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
conjugados
conjugadoscom
compassagens
passagensaéreas
aéreassão
sãopessoais,
pessoais,intransferíveis
intransferíveiseeos
osseus
seusvalores
valoresestão
estãosujeitos
sujeitosààdisponibilidade
disponibilidadede
deassentos
assentoseeàs
àsregras
regraseerestrições
restrições
tarifárias
tarifáriasespecíficas.
específicas.Em
Emcaso
casode
decancelamento
cancelamentoou
oualteração
alteraçãodo
dopacote
pacotede
deviagem
viagemoriginalmente
originalmentecontratado,
contratado,serão
serãoaplicadas
aplicadasas
aspenalidades
penalidadesdescritas
descritasnos
nos
termos
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
Viagens
Viagens(4003-1181),
(4003-1181),oowebsite
websitewww.azulviagens.com.br
www.azulviagens.com.brou
ouseu
seuagente
agentede
deviagens
viagenspara
paraobter
obtermais
maisinformações
informaçõessobre
sobreos
ostermos
termoseecondições
condiçõesda
dacontratação
contratação
eeas
asregras/restrições
regras/restriçõesespecíficas
específicasdas
dastarifas
tarifasanunciadas,
anunciadas,alteração
alteraçãode
dedatas,
datas,reembolso,
reembolso,remarcação,
remarcação,cancelamento,
cancelamento,vigência
vigênciada
daviagem
viagemeedesconto
descontopara
para
crianças.
crianças.As
Asimagens
imagenssão
sãomeramente
meramenteilustrativas.
ilustrativas.

CHECKLIST

BOTA A
CARA NO SOL
por Bruno Segadilha

GREENWICH PARK

Verão, calor, dias alegres e
animados. Selecionamos alguns
dos points mais descolados do
mundo para quem quer curtir
a estação agora ou para quem
planeja viajar ao longo do ano

LONDRES // REINO UNIDO

Fotos: Gui Gomes e Shutterstock

Projetado pelo paisagista francês
Le Nôtre, oferece atrações para
vários gostos. O visitante pode
conhecer símbolos como o Museu
Marítimo Nacional, o histórico
veleiro comercial Cutty Sark e o
Observatório Nacional. Como o
nome do parque indica, ali passa
o meridiano de Greenwich, que
estabelece os critérios universais
dos fusos horários, representando
a longitude zero. Por isso, não
perca chance de fazer a clássica
foto com um pé em cada lado do
meridiano.

SOUTH BEACH
MIAMI // ESTADOS UNIDOS
Está atrás de agito e badalação?
Vá passar o verão em South Beach.
O lugar ferve o dia inteiro com seus
hotéis, lojas de grife e restaurantes
e gente se exercitando ao longo da
Ocean Drive, avenida que fica de frente
para o mar. Várias pessoas circulam
por ali para verem e serem vistas,
enquanto carros conversíveis desfilam
entre os prédios baixos, pintados em
tons pastel. Afinal, essas construções
em estilo art déco são marca desse
charmoso trecho. À noite, a orla
concentra uma grande variedade de
bares e baladas, com opções para
vários gostos.
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PLAYA BONITA
BARILOCHE // ARGENTINA
Esqueça o frio, a neve e os cenários gélidos. No verão,
boa parte das paisagens de Bariloche se transformam,
dando ao lugar uma cara de balneário. O Lago Nahuel
Huapi, um dos mais famosos da região, oferece praias
com águas de intenso azul cristalino, onde os visitantes
podem mergulhar e aproveitar o dia. Localizada no
Km 8 da Avenida Bustillo, que leva até Bariloche, a Playa
Bonita faz jus ao nome, com uma vista privilegiada
da região: da costa podem-se ver as belas ilhas
Huemul, Gallinas e Victoria. O lugar conta com uma
boa infraestrutura e oferece uma vasta oferta de bares,
restaurantes e quiosques, além de estabelecimentos
que alugam equipamentos de mergulho e caiaques.
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Fotos: Shutterstock e Unsplash

CHECKLIST

PIER 17
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BANJE BEACH

NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

DUBROVNIK // CROÁCIA

Antigo mercado de peixes de Nova York, o Pier 17 foi reformado e mudou a cara da região de South
Street Seaport, ao Sul da ilha de Manhattan. Um antigo local de embarque e desembarque de quem
pegava uma das embarcações para Staten Island, a área transformou-se em ponto de encontro de gente
jovem e decolada. O lugar, que fica às margens do East River, ganhou um shopping, vários restaurantes
e bares, além de uma feira ao ar livre realizada no verão. O terraço do enorme estabelecimento
comercial oferece uma vista privilegiada de Downtown e da Ponte do Brooklyn, ideal para fazer aquela
selfie com a Big Apple ao fundo.

Esqueça tudo o que você conhece sobre águas calmas e cristalinas. No litoral croata, as atualizações de
cenário paradisíaco são constantes. Por isso, a ordem ali é se jogar no Mar Adriático, com seu degradê que
vai do azul-turquesa ao verde-esmeralda. Se você não gosta de pisar em pedrinhas, um aviso: as praias
do país são bastante rochosas. A dica para passear tranquilamente e sem machucar os pés é colocar
um calçado confortável e que possa ser usado debaixo d’água. À tardinha, o bar e restaurante Eastwest
reúne gente descolada, artistas e personalidades que aproveitam o fim do dia ao som de DJs enquanto
saboreiam um drinque refrescante.
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VENICE BEACH
LOS ANGELES // ESTADOS UNIDOS

Fotos: Unsplash e Shutterstock

Surfistas andando com suas pranchas,
lojinhas de souvenir, carrocinhas de
cachorro-quente, pessoas tomando
cerveja nos bares. Venice Beach, uma
das praias mais conhecidas da costa da
Califórnia, é o tipo de lugar onde se pode
andar tranquilamente sem que ninguém
se importe com seu jeito de vestir ou de
ser. A dica é passear sem compromisso
pelo Boardwalk, famoso calçadão que
margeia a praia e observar a enorme
diversidade que compõe o lugar. Quem
ama andar de skate ou apenas curte o
esporte vai gostar de conhecer a Venice
Beach Skatepark, uma pista de concreto
cheia de curvas, montada na areia.

PLAYA MANSA
PUNTA DEL ESTE // URUGUAI
Cidade que fica entre o Rio da Prata e o Oceano
Atlântico, Punta del Este tem uma geografia interessante:
de um lado, conta com praias cheias de ondas, as que
estão voltadas para o mar. Do outro, à beira do rio,
uma orla de águas tranquilas. Esse é o caso da Playa
Mansa, ideal para quem quer descansar com a família
durante o dia ou passear pelos deques de madeira
montados ao longo de sua extensão. À tardinha, por
volta das 17h, turistas em busca de agitação começam
a lotar os paradores – como são chamados os bares e
restaurantes pé na areia – para saborear um drinque
e curtir o som de DJs de casas como a Ovo Beach Club,
uma das mais famosas do destino.
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ARPOADOR
RIO DE JANEIRO // BRASIL
O lugar é democrático. Moradores, visitantes e banhistas ainda de sunga misturam-se aos estrangeiros,
tímidos, com roupas às vezes pouco adequadas ao calor carioca. Cada um busca seu lugar na Pedra
do Arpoador, que fica a alguns metros do Posto Oito em Ipanema. Dali, todos observam o sol descer
lentamente nas águas do Oceano Atlântico. Alguns, mais animados, chegam a aplaudir o fenômeno.
Não é para menos. Cartões-postais como o Morro Dois Irmãos e a própria Praia de Ipanema vão
ganhando tons rosados e alaranjados até que a noite caia por completo, o que cria uma imagem linda
e impactante. Um espetáculo realmente difícil de esquecer.
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SURPREENDA-SE
COM NOSSOS SABORES.

ESTI LO
D E V ID A

Foto: Marcelo Katsuki

Restaurante
Camarada.
O melhor camarão do
Brasil desde 2005.

68
HOTELARIA

DESDE 2005

PREVISÃO DE EXPANSÃO:
+ 20 unidades,
nos próximos 5 anos,
por todo o país.
Recife: Boa Viagem(1ºJardim), Shopping Recife e Shopping RioMar • Rio de Janeiro: Shopping Rio Design e Shopping New York Center
Aracaju: Shopping RioMar • Fortaleza: Shopping RioMar Papicu • Salvador: Salvador Shopping • João Pessoa: Mag Shopping - Janeiro/2020
Campinas: Parque D. Pedro Shopping - Março/2020 • Em breve: Brasília e São Paulo (Previsão para 2020).

O charme do hotel
Vila Bela Vista,
em Corumbau, no Sul
da Bahia (foto)
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MODA

Sucesso no Rio, o Teva
conquista os paulistanos com
sua culinária 100% vegetal

Visitamos as melhores
academias de hotel de
São Paulo

Jeans: uma seleção de
peças para montar um look
arrasador no verão

GASTRONOMIA

VEGETAL
SEM CLICHÊS

PARA COMEÇAR
ANTES DO ALMOÇO OU DO JANTAR,
EXPERIMENTE UM DOS DRINQUES DA CASA

Sucesso no Rio, o Teva
conquista os paulistanos
com sua cozinha sofisticada
e seu ambiente que foge dos
estereótipos veganos

LAPSANG
Destaque entre os coquetéis, é um gim
infusionado com chá chinês defumado, mix
de limões, gengibre e xarope simples

por Bruno Segadilha

Ambiente do Teva
em São Paulo;
acima, Couve-flor
Manchurian;
ao lado, o chef
Daniel Biron

H
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WHISKEY SOUR
Entre as bebidas clássicas, a dica é o
Bourbon, mix de cítricos, agave, lecitina
de soja e Angostura
RUBI
Se você prefere algo sem álcool, não
deixe de provar esse drinque feito com água
de coco, frutas vermelhas e limão siciliano

Fotos: Divulgação

á três anos, quando inauguraram
o Teva em Ipanema, no Rio, o
chef Daniel Biron e o empresário
Daniel Oelsner tinham como
meta servir uma culinária 100% vegetal
sem cair em estereótipos. Sim, estamos
falando de um restaurante vegano, é
verdade, mas a dupla nunca gostou de se
vender assim. “Queríamos fugir daquele
rótulo de saudável, esotérico e alternativo”, lembra Biron. A ideia deu certo. Em
pouco tempo, a casa de visual moderno
e de temperos marcantes tornou-se referência na cena gastronômica carioca. Depois de tanto sucesso, os dois viram que
era hora de crescer e de fazer uma nova
aposta: conquistar o paladar dos paulistanos. Assim nasceu a segunda unidade do
Teva, aberta desde abril do ano passado,
no charmoso bairro de Pinheiros.
O ambiente é amplo e tem um espaçoso bar logo na entrada. A decoração descolada, com chão de cimento queimado
e paredes repletas de plantas, mostra que
o lugar está mesmo longe de ser um restaurante natureba. Assim como a matriz
do Rio, a filial tem como proposta servir
uma comida vegetal bem feita, oferecer
uma boa carta de drinques e se destacar
com um serviço de qualidade. Também
como aconteceu com a unidade carioca,
o Teva começou funcionando apenas à
noite, com uma pegada de gastrobar e
drinques criativos e, algumas semanas
depois, passou a abrir para o almoço.
O menu mistura itens que já se tornaram clássicos e novidades criadas ex-

GT AMORA
No cardápio de tônicas, vale a pena
experimentar o gim de amora e hibisco,
tônica prata e limão siciliano

clusivamente para o público de São Paulo. Velhos conhecidos
do público continuam fazendo sucesso, a exemplo de entradas
como a Couve-flor Manchurian, empanada, frita e servida com
molho apimentado, cebolinha e gergelim branco; o carpaccio
de portobello, servido com as torradinhas crocantes; e o taco de
jaca verde, sempre surpreendente.
Entre as novidades, destaque para os pratos grelhados na
brasa, como os aspargos verdes com molho barnaise, o tofu
picante e a abóbora cabotiá grelhada. Entre os principais, vale
experimentar o canelone recheado de ricota de tofu e espinafre,
molho cremoso de castanha-de-caju e alho negro e muçarela
de castanha. Se for na hora do almoço, não deixe de pedir o
potente Pad Thai, feito com nirá, molho de tamarindo picante
e servido com tofu e legumes.
Reserve espaço para as ótimas sobremesas, entre elas o Bolo
Toffe com maçã caramelizada, que chega à mesa quente,

Tacos de jaca;
acima bolo
Toffe com maçã
caramelizada

sobre um caramelo de coco, sorvete de canela e pralinê de
nozes. Outro doce imperdível é o brownie com sorvete de
baunilha, calda quente de chocolate, nozes pecan caramelizadas e banana brulêe.
A origem dos ingredientes, aliás, é um ponto crucial do
negócio. Os sócios procuram usar ítens orgânicos e sazonais,
vindos de produtores locais. “Não faria sentido a gente trazer
uma alface do Rio, por exemplo. Já imaginou o combustível
queimado para fazer essa viagem?”, pergunta Oelsner. Tamanha preocupação com a sustentabilidade fez do Teva o primeiro restaurante com o selo B do Brasil, certificado que atesta a
consciência ambiental da casa e o impacto positivo que ela traz
para a sociedade. Não à toa, os paulistanos, assim como os cariocas, já caíram de amores por esse lugar.
Ξ TEVA 11 3062 8257
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MENU

CARA NOVA

PÃO COM LINGUIÇA?
QUEREMOS!

SÃO PAULO Depois de dois
meses de reforma, o Holy
Burger reabre suas portas.
A casa ganhou dois balcões –
um no bar e outro de frente
para a cozinha central –,
mais 13 lugares e um cardápio
inédito assinado por Filipe
Fernandes. Não se preocupe,
hits como os dadinhos
de pastrami e o Miami,
hambúrguer com american
cheese, bacon e molho especial
no brioche caseiro, continuam
lá. Entre as novidades estão
as inesquecíveis Kimchi Fries:
batatas fritas servidas com a
conserva coreana, creme azedo
e gema de ovo curada. Uma
experiência! Fique de olho
também no novíssimo Footlong
Hot Dog, um cachorro-quente
feito com uma enorme salsicha
artesanal no pão de brioche.

Simples, barato e gostoso. Não existe melhor
definição para o choripan, sanduíche feito
com linguiça e molho chimichurri que é um
clássico entre os hermanos argentinos e uruguaios. Seu nome vem da junção de chorizo (linguiça) e pan (pão), mas quem quiser
pode chamá-lo chori, apelido carinhoso que
ganhou ao longo dos anos. Pode também
brincar com a tradicional receita, incluindo
itens que só fazem enriquecer o sabor desse
lanche. No Chimi Choripanes y Drinks,
em São Paulo, o proprietário Juan Pablo
Ferrante surpreende com combinações
como o Pimentão, que, além dos ingredientes básicos, é recheado com pimentão
vermelho na brasa e muçarela, e o Provoleta, com provolone e maionese de páprica.
“A combinação de pimentão com queijo é
muito comum em pizzas, já a de provolone
fiz pensando no paladar dos paulistanos, que
adoram provolone em churrascos”, diz. Especializado em carnes, o Ojo, que tem duas
filiais no Rio de Janeiro, serve a opção tradicional, com linguiça artesanal, chimichurri
e baguete crocante, e a versão Com Queso,
que leva queijo Minas padrão e molho de
mostarda. Também no Rio, o Malta investe
na versão tradicional com seu trio de minissanduíches de linguiça e molho de ervas servidos no pão de leite. Já no Chori, no bairro
de Palermo, em Buenos Aires, a dupla Pedro
Peña e Germán Sitz criou cinco opções de
linguiça: chouriço, porco, cordeiro, javali e a
vegetariana. Elas recheiam três tipos de lanches, com destaque para o Chorichanga, que
leva coentro, mel de abacaxi e pimenta jalapeo em conserva. Provas de que o bom e velho pão com linguiça ainda tem todo valor.
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TIKI BRASIL
pela equipe de mixologistas
do Astor (RJ)

INGREDIENTES:

Ξ 50 ml de cachaça Ypióca 5 chaves
Ξ 25 ml de suco limão-cravo
Ξ 15 ml de xarope castanha-do-pará
Ξ 40ml de purê de manga*

PREPARO:
Agite os ingredientes em uma
coqueteleira e sirva em um copo tonic
glass. Enfeite com uma folha de limão,
uma fatia de manga e gelo triturado.
*Para o purê, bata no liquidificador meia
manga com um pouco de água, até obter
um creme homogêneo. Coe.

COMIDINHAS
NO MERCADO

ITALIANO MODERNO

Trio de
minissanduíches
de linguiça
do Malta

Fotos: Tomas Rangel e Divulgação

Ξ OJO (RJ)
restauranteojo.com.br
Ξ MALTA (RJ)
21 3269 4504
Ξ CHIMI CHORIPANES Y DRINKS (SP)
11 3062 3445
Ξ CHORI (BUENOS AIRES)
chori.com.ar

Ξ holyburger.com.br

O DRINQUE PERFEITO

BRASÍLIA Sucesso em São Paulo, o Così leva sua moderna comida italiana para Capital Federal. Inaugurado no Brasília Shopping, o restaurante
mantém o DNA da casa paulistana: pratos autorais, ingredientes frescos e massas artesanais. O chef Renato Carioni criou um cardápio
com opções que mesclam a cozinha italiana tradicional e a contemporânea, com pratos como o polvo grelhado com risoto de arroz
negro e emulsão de alcaparras, além do risoto de camarão com
creme de zucchini e alho confitado. Entre as massas, vale a pena
experimentar o Tortelli de ossobuco (foto) e o ravioli de pato, servido com molho de laranja e pinoles tostados. Ξ restaurantecosi.com.br

BELO HORIZONTE Famoso por seu trabalho no restaurante Osso, na capital mineira, Djalma Victor acaba de inaugurar a
Rotisseria Central, no Mercado Novo de
Belo Horizonte. O cardápio varia conforme a disponibilidade dos ingredientes
do mercado, mas algumas opções são
fixas, a exemplo do torresmo servido
com raspinha de limão siciliano e queijo
canastra e do queijo de coalho
com goiabada e maionese de urucum (foto).
Torça para ir em um dia
em que o chef sirva a
polenta de fubá criolo com peito de boi
preparado com rapadura. Quem prova
não esquece.
Ξ @velhomercadonovo
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REFÚGIO COM
MUITO CHARME
Localizado em Corumbau, no Sul da
Bahia, o Vila Bela Vista oferece uma
experiência exclusiva de hospedagem, com
culinária deliciosa e sossego à toda prova
por Junior Ferraro | fotos Marcelo Katsuki

H

Um dos cinco
chalés; acima, a
sala de estar da
casa principal
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á 30 anos, o empresário mineiro Ricardo Bronfen
encantou-se por Corumbau, no Sul da Bahia. Gostou tanto daquelas paragens, até então quase intocadas, que resolveu comprar um terreno e, um dia,
construir um refúgio de férias para sua família. Quatro anos
atrás, Ricardo realizou, enfim, seu projeto de ter uma casa
de praia naquela região.
Deu tão certo que logo Ricardo e sua mulher, Farlene,
notaram que boa parte dos amigos e dos familiares queria alugar a propriedade. O casal, então, resolveu abrir ao
público sua casa na praia, batizada como Vila Bela Vista.
“Dizemos que é uma vila particular aberta para hospedagem”, diz o mineiro, sentado na frondosa varanda da
casa principal, de frente para a piscina e para a incrível
paisagem baiana. Corumbau fica a duas horas de carro
do aeroporto de Teixeira de Freitas, que recebe voos diretos da Azul a partir de Confins, em Belo Horizonte.
A propriedade de 35 mil m2 está localizada em uma região mais reservada e preservada de Corumbau, em meio a
um exuberante coqueiral. Possui apenas cinco chalés para
casal, com área de 75 m2 – a ocupação máxima do hotel é
de dez pessoas. Todos os chalés possuem deque de madeira
de frente para o mar e banheiro amplo, com jardim externo
privativo, onde dá para tomar uma ducha fria ao ar livre.
Na casa principal estão localizadas as dependências
comuns, como a espaçosa sala de estar, com sofás, TV e
caixinhas de som, a cozinha e a sala de jantar, com uma
grande mesa para compartilhar as refeições. O espaço
foi projetado pelo arquiteto mineiro Carlos Alexandre
Dumond, que também assinou os chalés e a ala social
externa e as áreas da piscina e da praia.
A comida fica a cargo de Simone e Sheyla, duas cozinheiras locais tão simpáticas quanto talentosas. Elas
preparam receitas regionais à base de peixes e frutos do
mar frescos, fornecidos diretamente pelos pescadores da
região. A diária inclui pensão completa, com um farto
café da manhã, almoço, jantar e petiscos para saborear na

SENSAÇÃO DE
ESTAR EM CASA
OS DETALHES ACOLHEDORES DO VILA
BELA VISTA E ALGUMAS ATIVIDADES
JÁ PODE BEBER?
Bebidas alcoólicas não estão incluídas,
mas o hóspede pode levar seus vinhos, gins ou
cervejas e usar uma das geladeiras da cozinha
PARA SE MOVIMENTAR
Bicicletas, caiaques e stand ups estão à
disposição dos hóspedes, sem custos
EXPLORE A REGIÃO
O Pontal de Corumbau fica a 10 km do hotel.
Ali há uma simpática vila de pescadores, uma
bonita praia e barracas de bebidas

Palhoça com espreguiçadeiras
na praia; acima, piscina com vista
do mar; e a varanda de madeira

beira da piscina, como mini acarajés, camarões empanados ou dadinhos de tapioca.
A ampla varanda se estende por um grande deque em
direção à praia, onde ficam a piscina de borda infinita e
um quiosque para massagem com vista do mar. A praia,
aliás, é outro trunfo do Vila Bela Vista. Como se trata
de um hotel pé na areia, basta o hóspede descer um pequeno trecho nos jardins da propriedade para chegar à
faixa de areia branquinha à beira do mar, com falésias e
pedras ao longo da costa. Como a praia é quase isolada, a
sensação de privacidade ali é muito grande.
A dica é tomar um banho de mar e depois relaxar debaixo das palhoças ou no solário do hotel, alguns metros
acima da praia. Bateu aquela fominha ou vontade de tomar algo? É só acionar o walkie-talkie disponibilizado
pelo hotel em cada chalé e fazer seu pedido sem precisar
sair do sossego da praia.
O único problema da Vila Bela Vista é que, com tanto
mimo, não dá vontade de voltar tão cedo para casa.
Ξ VILA BELA VISTA 31 98709 1648 // vilabelavista.com.br
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CONCIERGE

NOVIDADE NA BAHIA
MATA DE SÃO JOÃO O complexo Costa do Sauípe está
de cara nova. Depois de quase cinco meses de reforma,
o Sauípe Premium Brisa reabriu as portas com um
visual totalmente repaginado. Apesar da novidade, o
hotel mantém o mesmo padrão dos outros três resorts
do complexo: bufê all inclusive, recreação para as
crianças e traslado entre as dependências da Costa do
Sauípe. O diferencial está no atendimento e nas opções
de lazer. Só os hóspedes do Premium Brisa têm acesso
a todas as alas e áreas comuns de todos os resorts,
incluindo uma piscina de borda infinita com vista do
mar e tratamentos no SPA já imbutidos na tarifa. Ao
todo são 198 apartamentos, restaurante e dois bares.
Ξ sauipepremium.com.br

AO ESTILO
ARGENTINO

Fotos: Divulgação

CÓRDOBA Fazer com que os turistas
conheçam Córdoba como um morador
local. Esta é a proposta do Azur Real, hotel butique localizado bem no coração da cidade. Quem se hospeda por lá passa pela experiência de provar
e conhecer de perto um pouco da cultura argentina. O staff tem
sempre à mão uma lista com atrações e lugares nas redondezas
que ficam fora dos guias de turismo. No restaurante, todas as tardes são servidos embutidos, queijos e vinhos regionais escolhidos
e comprados pelo próprio dono do hotel. Também há um espaço
onde chás e erva-mate ficam à disposição para o preparo do chimarrão. Até os amenities também ganham um toque regional, já
que todos os cosméticos levam ervas locais. Ξ azurrealhotel.com

GLAMOUR NA COSTA VERDE

Lounge na
recepção; acima,
piscina principal
do hotel
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ANGRA DOS REIS No início dos anos 1970, o empresário Carlos Borges transformou uma fazenda da família, localizada em
Angra dos Reis, em um prestigiado empreendimento turístico,
o Hotel do Frade. Localizado em uma área de 17 milhões de
m2, o hotel mudou o cenário turístico da Costa Verde e durou
quase 40 anos. O glamour da região, no entanto, continuou
após o fim do hotel. Há dois anos, o Grupo Fasano adquiriu a
propriedade, demoliu as antigas instalações e ergueu ali o Hotel
Fasano Angra dos Reis, o primeiro pé na areia do grupo.
Projetado por Bernardes + Jacobson Arquitetura como um
discreto contraponto à exuberância da Mata Atlântica ao redor, o Fasano possui 60 suítes, além de 145 apartamentos nas
vilas residenciais. O décor elegante traz mobiliário assinado por
designers brasileiros, além de peças de artesãos locais. A gastronomia é uma das protagonistas do resort. São dois restaurantes:
Praia, um pé na areia dedicado à culinária brasileira, e Crudo,
que só abre para o jantar. Desde junho o restaurante é comandado pelo chef italiano Jonathan Lauriola, que trabalha com
cerca de 25 tipos de pescados e frutos do mar. O cardápio ainda
oferece pratos japoneses assinados pelo chef Jun Sakamoto.
Não faltam opções para o lazer, como curtir o sol na bela
piscina, relaxar no spa do hotel ou fazer um passeio de lancha
nas ilhas paradisíacas da região. Ξ fasano.com.br

EM CIMA D'ÁGUA

Conheça três hotéis com quartos flutuantes

GOOD HOTEL
LONDRES // INGLATERRA

LE MERIDIEN
BORA BORA // POLINÉSIA FRANCESA

Com 148 acomodações, já passou por
Amsterdam e, desde 2016, está atracado no
Royal Victoria Dock. O rooftop é a grande atração. Fica em Londres até 2021.

Os bangalôs têm deques privativos e
pisos de vidro para observar o mar.
Equipamentos de mergulho e caiaques
ficam à disposição gratuitamente.

Ξ goodhotellondon.com

Ξ marriott.pt

JUNGLE RAFTS
THA SAO // TAILÂNDIA

O objetivo é fazer os hóspedes se desconectarem: por lá não há sinal de internet
e nem energia elétrica. Todos os bangalôs
têm redes e varandas exclusivas.
Ξ riverkwaijunglerafts.com

AZUL
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FOUR SEASONS

Bonita e bem planejada, conta com aparelhos de
última geração distribuídos em um amplo espaço.
Oferece planos de membership e day use, passe que
também dá ao visitante o direito de aproveitar o
ótimo spa do hotel. Ξ fourseasons.com

TUDO SOBRE
O ABACATE
Versátil e saborosa, a fruta oferece
vários benefícios para a saúde.
A nutricionista Simone Spadaro, da
Rede de Hospitais São Camilo de São
Paulo, fala mais sobre o ingrediente

HILTON

O espaço, que oferece planos para não hóspedes e
day use, conta com professores na sala de musculação, nas aulas de ginástica e lutas. Uma dica: não
perca a oportunidade de treinar ali e depois curtir a
piscina com uma linda vista da cidade. Ξ hilton.com

GRAND HYATT

Uma das mais modernas, apostou em um sistema
em que os alunos podem desafiar uns aos outros.
Um aplicativo interliga os aparelhos aeróbicos
e um telão mostra o rendimento de cada pessoa em tempo real. A experiência está disponível
para hóspedes e não hóspedes que aderirem ao
membership e aos que usarem um gympass.
Ξ hyatt.com

RENAISSANCE

Considerada a maior academia de hotéis da
América Latina, tem uma grande variedade de
aparelhos de musculação e professores bem
preparados. Oferece também aulas de ioga
para que seus alunos combatam o estresse
e a ansiedade. Ξ marriott.com

TREINO NO
HOTEL

uem treina com frequência
ou pratica atividades físicas
com regularidade sabe que
viagens podem atrapalhar a
rotina de exercícios. Isto porque,
quando estamos fora de casa, mudam os horários, o ambiente e, muitas vezes, nossa motivação diminui. De olho nessa necessidade, os principais hotéis
do País têm investido bastante em suas academias. Cada vez
mais modernas e bem equipadas, elas oferecem ótimas condições de treino, para ninguém sair do seu programa de
atividades físicas.
Depois de uma visita às academias dos hotéis do Rio de Janeiro, fiz o mesmo nos empreendimentos da capital paulista,
que completa, este mês, 466 anos de existência. O resultado
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foi animador: as redes hoteleiras estão prontas para surpreender seus
hóspedes com espaços altamente
tecnológicos e equipamentos de
última geração. Confira uma seleção do que encontrei de melhor, e
lembre-se: antes de montar um programa de treinos, procure
a orientação de um profissional de educação física.

TIVOLI MOFARREJ

A academia do hotel passou por uma reforma e investiu em
novos aparelhos. Um totem digital traz orientações e dicas
de exercícios e aulas. O espaço também oferece uma linha
completa de equipamentos para treinamento funcional por
meio do método Arke. Ξ tivolihotels.com

* personal trainer e consultor esportivo
Ξ Instagram: @l_eandromartins

VITAMINADO

Possui uma grande quantidade de
vitamina E, um anti-inflamatório natural.
Além disso, possui vitamina A, essencial
para a visão e para o crescimento, e
também vitaminas do complexo B,
importantes para as gestantes.

AMIGO DA SILHUETA

Fotos: Divulgação, Arquivo pessoal e Unsplash

Q

Quem viaja a passeio ou a trabalho
não precisa deixar de treinar,
já que os hotéis contam com ótimas
academias. Visitamos alguns
empreendimentos de São Paulo
para descobrir o que eles oferecem
de melhor por Leandro Martins*

CORAÇÃO EM DIA

Graças à sua capacidade de emulsificar
as gorduras saturadas presentes nos
alimentos, reduz os níveis de LDL, o
colesterol ruim. Isso faz dele um ótimo
alimento para incluir na dieta e prevenir o
surgimento de doenças cardiovasculares.

Rico em fibras, contribui para o bom
funcionamento do intestino. Além disso,
por conter uma boa quantidade de ácido
oleico (a mesma gordura boa do azeite de
oliva), aumenta a sensação de saciedade,
o que ajuda na perda de gordura corporal.
Academia do Hotel
Renaissance; na foto
maior, o espaço do
Four Seasons

VERSÁTIL

Pode ser usado tanto em receitas
doces, como cremes, sorvetes e tortas,
quanto em salgadas, como o guacamole,
tradicional prato da culinária mexicana.

AZUL
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DICAS PARA
SER FELIZ

QUEM RESISTE A UM SPA?
RIO DE JANEIRO O centro de bem-estar do Belmond
Copacabana Palace acaba de ser eleito o melhor spa
de hotel da América Latina. O título foi dado pelo Spa
Awards, uma das maiores premiações da área. Dividido
em dois andares, o espaço tem sete salas de tratamento,
dois tipos de sauna, fitness center e salão de beleza. As
opções do menu levam nomes que remetem ao estilo de vida
e ao imaginário cariocas: a Sapucaí inclui uma massagem
relaxante para os pés; já a Samba é uma experiência com
esfoliação com cascas de guaraná e açaí, banho aromático
e máscara de argila branca da Amazônia. Ξ belmond.com
Área de
relaxamento
do spa

por Cissa Guimarães, apresentadora do
programa É de Casa, da Globo

FOCO NA ALIMENTAÇÃO
Férias, sinônimo de farras gastronômicas? Pode até
ser, mas é importante tomar cuidado com os exageros
e manter uma dieta saudável. Selecionamos alguns
aplicativos que podem ajudar nessa tarefa.

ÓLEOS QUE RELAXAM

Ξ FatSecret – Serve como um diário alimentar:
informamos os alimentos ingeridos e ele calcula
quantas calorias acabamos de consumir.
Ξ Dieta e Saúde – Oferece um passo a passo para quem
quer perder peso. Ali, é possível marcar atividades físicas
e tudo o que se come para ajudar no controle da dieta.
Ξ Tecnonutri – O usuário define sua dieta, planeja
as refeições e é avisado do horário delas por meio
de um alarme.
Ξ Nutra Bem – Permite a criação de um perfil alimentar a
partir do qual gera dica para a alimentação de cada um.

Empresa norte-americana especializada em produtos de rejuvenescimento e vida saudável, a Jeunesse acaba de lançar o E·vōk, uma linha
de blends de óleos essenciais com difusor. São cinco opções, que
combinam ingredientes selecionados responsáveis por desempenhar
diferentes funções. Eles ajudam a tranquilizar, equilibrar e intensificar
a serenidade e até mesmo contribuem para uma sensação de melhor
respiração ao serem usados em difusores. Disponíveis separadamente por R$ 158,99 (cada) ou em kit (R$ 795).
Ξ jeunessebrasiloficial.com.br

VEGANISMO
SIMPLES

Ouvir música sem se preocupar com os barulhos externos.
Esta é a proposta do Beats Studio Wireless 3 Camo Collection, novo fone de ouvido da Beats. Desenvolvido em parceria com o jogador de basquete americano James Harden e o
rapper A$AP Ferg, o modelo promete bloquear qualquer tipo
de ruído que possa atrapalhar a reprodução dos áudios. Outra novidade é a bateria com duração de até 40 horas de uso.
Graças a um recurso de carregamento rápido, bastam dez
minutos conectado à tomada, por exemplo, para conseguir
até três horas de música sem parar. R$ 2.499 Ξ beatsbydre.com
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Fotos: Divulgação

MÚSICA SEM PARAR

Ser vegano é mais fácil do
que parece, é o que defende a
apresentadora e escritora Alana
Rox. Para provar isso ela
responde às perguntas mais
frequentes que recebe sobre o
assunto no livro Diário de Uma
Vegana 2 – O Despertar. Alana
esclarece questões como “Consigo
fazer um jantar para impressionar o crush?” ou “Dá para fazer
uma festa só com receitas
veganas?” de uma maneira
objetiva e ensina como preparar
pratos saborosos e de fácil execução, cujo preparo não ultrapassa
dez minutos. Suas receitas
incluem cascas e sementes, para
evitar o desperdício.

Pãozinho do
Amor, uma
das receitas
do livro

SOLIDARIEDADE

Ajudar o próximo, para mim,
é como uma terapia. Sinto
que não consigo evoluir como
pessoa sem praticar.

LER

Os livros são como grandes
portais: eles me fazem
enxergar possibilidades inéditas,
despertam novas fantasias e
expandem meus horizontes.

FAMÍLIA

DIÁRIO DE UMA
VEGANA 2
O DESPERTAR
Editora Globo Estilo
216 págs., R$ 59,90

Para mim faz muito bem
passar o tempo ao lado das
pessoas que eu amo, apoiá-las
e rir com elas. Acredito na ideia
de que ninguém consegue
ser feliz sozinho.
AZUL
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MODA

ADORADO CURINGA

PADRONAGEM MAIS FAMOSA DO MUNDO, O JEANS VAI
BEM COM TUDO E EM TODAS AS OCASIÕES. CONFIRA DICAS
DE PEÇAS PARA INVESTIR NESTE VERÃO por Anna Paula Ali

1

Modelo veste
macacão
Lunender (6)
C

2

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3

5

1. Colete jeans Boyfriend, Amaro – R$ 119,90 – amaro.com.br
2. Calça jeans clochard, DZARM – R$ 249,99 – dzarm.com.br

3. Shorts jeans A Line, Levi’s – R$ 259,90 – levis.com.br
4. Tênis plataforma linho marinho, Mr. Cat – R$ 249,90 – mrcat.com.br
5. Jardineira jeans saia, Damyller – R$ 399 – damyller.com.br
6. Macacão jeans, Lunender– R$ 159,99 – lunender.com
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4

BELEZA

Desafiamos a geografia:
deixamos o Brasil
pertinho da Flórida.

1

TAPA NO VISUAL

2

QUEM DISSE QUE HOMEM NÃO CUIDA DA BELEZA?
SELECIONAMOS PRODUTOS PARA MANTER BARBA
E CABELO SEMPRE IMPECÁVEIS por Anna Paula Ali

7

3
6

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

1. Acqua gel, Truss – R$ 35,90 – belezanaweb.com.br
2. Espuma de barba Musk, Reserva – R$ 39 – usereserva.com
5
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3. Xampoo prebiótico, Cless – R$ 52,89 – dannycosmeticos.com.br
4. Balm pós barba, Dermage – R$ 84 – sephora.com.br
5. Pomada para cabelo Brooklyn, B.urb – R$ 59,90 – burb.com.br
6. Óleo de barba 1922, Keune – R$ 263,90 – 2.keune.com/br

Fotos: Freepik e Divulgação

4

Passagens em até

10x sem juros

voeazul.com.br
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Diretora de sustentabilidade
da Coca-Cola, Andrea Mota fala
sobre as ações da companhia
para diminuir sua quantidade
de resíduos, o que inclui a
reciclagem total das latas (foto)
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6 PERGUNTAS

96
RESUMOCAST

A trajetória vitoriosa da família
Geisse e seus espumantes
reconhecidos mundialmente

Para a artista plástica Mary
Dutra, famosa por suas obras
customizadas

Livro mostra como
empreendedores construíram
empresas bilionárias

ENTREVISTA

LIXO ZERO

A

A diretora de sustentabilidade
da Coca-Cola Brasil,
Andrea Mota, conta como a
empresa vem lutando para
diminuir a quantidade de
resíduos descartados no planeta

ndrea Mota gosta de contar
uma história sobre o início de
por Marina Azaredo
sua trajetória na Coca-Cola.
Em 2002, atuando no departamento de marketing, foi a responsável por uma ação que levou às gôndolas dos supermercados
garrafas de Coca-Cola coloridas. A novidade agradou aos
consumidores e os resultados para a marca foram expressivos. Mas havia um detalhe: as garrafas coloridas não eram
recicláveis. Após utilizadas, elas ficariam no planeta por
séculos – certamente ainda estão por aí. Apesar de alertada pela equipe responsável pela área de sustentabilidade na
época, Andrea achou que esse era um mero detalhe diante
de um resultado tão positivo para a marca.
De 2002 para cá, muita coisa aconteceu. Hoje, 18 anos depois, ela é a diretora de sustentabilidade da Coca-Cola Brasil
e luta para garantir que a empresa gere cada vez menos lixo
e atinja uma meta ousada: reciclar 100% das embalagens até
2030. Uma passagem pela sede da companhia, nos Estados Unidos, foi fundamental para que Andrea começasse a enxergar a
importância de cuidar do planeta – e de as empresas estarem
engajadas nessa causa. Atualmente é uma questão de marketing,
de retenção de talentos e até de sobrevivência, em um mercado
que tem se tornado cada vez mais consciente. “Precisamos mudar a forma como consumimos, antes que o planeta acabe, porque os recursos são finitos”, afirmou ela, em entrevista à Azul.
Como o marketing a levou à área de sustentabilidade?
Cheguei à Coca-Cola há 18 anos, depois de passar por outras
grandes empresas. Vim para trabalhar na área de marketing.
Em 2014, fui passar uma temporada na sede da companhia,
em Atlanta, onde atuei mais com o produto, que tem um
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viés um pouco diferente. A marca é
um conceito abstrato, mas o produto
| fotos Leo Lemos
tem impacto real na vida do consumidor. Em 2015, comecei a trabalhar
com relações corporativas, já com
uma pegada sustentável, pois estávamos em um momento
em que havia demanda por opções mais saudáveis e sustentáveis. Acabei assumindo toda a área de sustentabilidade. E
cá estou, apaixonada pelo que faço.
A sustentabilidade sempre foi uma preocupação sua?
Não. Tem um episódio muito marcante, que aconteceu quando eu havia acabado de entrar na Coca-Cola. Eu estava deslumbrada e o meu primeiro desafio era criar uma ação que
tivesse um resultado concreto nas vendas. Criei uma campanha de verão que tinha vários CDs coloridos, cada um de uma
cor, porque cada uma representava uma vibe. E aí tive a ideia
“brilhante” de fazer garrafas nos tons de cada vibe. As garrafas de 600 ml levaram um pigmento perolado. O impacto de
comunicação e marketing foi sensacional, um sucesso. Mas,
naquela época, a Coca-Cola já possuía uma área que cuidava
da sustentabilidade e a pessoa que a liderava me alertou que a
garrafa não tinha reciclabilidade. Porém, eu não dei a menor
bola. Achava que aquilo era irrelevante diante de um resultado
tão positivo para a marca. Sempre brinco que ali foi decidido
que eu trabalharia com sustentabilidade para pagar os pecados
que cometi com essa ação.
Em que momento você “virou a chave” para a sustentabilidade?
Que pergunta difícil! Foi um processo. Após essa ação das
garrafas peroladas, comecei a perceber que havia outras va

Andrea Mota,
diretora de
sustentabilidade
da Coca-Cola Brasil
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riáveis que precisavam ser consideradas. Variáveis que vão muito além do
resultado financeiro, que são aspectos
intangíveis. Acho que o momento
mais importante foi quando trabalhei
nos Estados Unidos. Ali essa questão
era um debate que acontecia havia
muito tempo, tanto em relação à reciclagem como em relação à necessidade de termos produtos mais saudáveis
e naturais.

SEU CARTÃO
DE CRÉDITO
TAMBÉM É SEU
CARTÃO DE
EMBARQUE.

Qual é a principal ação da Coca-Cola
atualmente nessa área?
Queremos um mundo sem resíduos. O
nosso plano é reciclar 100% das embalagens até 2030. Cada país tem o seu plano
local, pois as realidades são muito diferentes. No Brasil, já estamos em 79%. É
um número bom, mas também significa
que cada ponto daqui em diante vai ser
muito difícil.
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Agora você pode viajar pagando menos.

Qual é o plano para atingir essa meta?
Primeiramente, é ter um portfólio
100% reciclável. Hoje temos uma política para garantir que nenhum lançamento saia com material que não seja
reciclável. Trabalhamos com muita
inovação para encontrar soluções.
Já estamos com 99% das embalagens
recicláveis. Ainda temos quatro, do
mercado de iogurtes e lácteos, que não
são. O iogurte, principalmente, é um
produto muito sensível, que precisa de
uma embalagem com camadas para
protegê-lo melhor. Mas estamos buscando alternativas. Também estamos
aumentando a utilização de embalagens retornáveis, que podem ser de vidro ou pet. Hoje 24% das nossas vendas de refrigerante são em garrafas pet
retornáveis, e a nossa meta é chegar a
30% até o final de 2020. É uma garrafa
que retorna, em média, 17 vezes.

biente. O plástico tem sido vilanizado
porque boia, aparece quando não é
adequadamente descartado. Mas ele é
um material totalmente circular, que
pode virar outra garrafa, pode virar tecido. Ele tem diferentes aplicações. Para
garantir a sua reutilização, temos feito
parcerias, como com o app Cataki, que
conecta o catador com o gerador de
resíduo. Fizemos um projeto para melhorar a usabilidade do app e melhorar a
coleta e a reciclagem do material.

Quais são as vantagens da pet retornável?
Com a garrafa pet retornável, em um
ano de operação deixamos de colocar
1,4 bilhão de garrafas no mercado. Isso
reduz muito o impacto no meio am-

Qual é a situação do Brasil em relação a outros países?
Em termos de conhecimento, o mundo se igualou. Hoje todo mundo tem
acesso à informação. O que é diferente
é o nível de educação da população.

AZUL

Só o TudoAzul Itaucard dá 10% de desconto
Fotos: Divulgação

na compra de passagens aéreas da Azul e

Latinhas recicláveis
de Cola-Cola;
acima garrafas pet
retornáveis da marca

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

S U ST E N TA B I L I DA D E
NOS ARES
Com o programa ReciclAzul, a Azul
gerencia e recicla os resíduos gerados
a bordo das aeronaves

30 toneladas

de latinhas já foram recicladas pelo
programa desde sua criação, em 2014, com
o apoio de cooperativas parceiras

11

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.

é o número de bases onde o
programa opera: Viracopos, Guarulhos,
Confins, Recife, Fernando de Noronha,
Belém, Congonhas, Salvador, Curitiba,
Santos Dumont e Porto Alegre

>voeazul.com.br/tudoazulitaucard
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1 milhão

é o número de pontos
de venda da
Coca-Cola no Brasil

27

é a quantidade de marcas da
empresa - Del Valle, Matte Leão
e Schweppes são algumas delas

230

produtos fazem
parte do portfólio da
companhia

Na Europa e nos Estados Unidos, existe uma consciência muito grande do
coletivo. Na Europa, principalmente,
as crianças sabem o que fazer com cada
embalagem, as pessoas são responsáveis
pelo próprio lixo e o governo dá muita estrutura para que o lixo tenha uma
destinação correta. Por outro lado, eles
não têm uma boa estrutura de reciclagem. São muito dependentes do envio
dos resíduos descartados para a China.
Mas recentemente a China parou de
recebê-los e isso causou certo bug.
O sistema de reciclagem no Brasil é
mais eficiente?
Temos uma estrutura mais desenvolvida. O problema é que o material não
chega. O nível de preocupação é alto,
mas muitas vezes as pessoas não sabem
como fazer ou então a coleta de lixo
municipal não é seletiva.
Falta uma legislação mais rigorosa?
A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma das leis mais modernas que
existem, porque foi construída com
base no princípio da responsabilidade
compartilhada. Cada elo da cadeia tem
a sua responsabilidade: o consumidor,
88
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o fabricante, o trade, o governo, etc.
Mas sabemos a realidade dos municípios. Agora, com o novo governo,
ainda estamos entendendo como vai
ser o diálogo com o Ministério do
Meio Ambiente.
Na Alemanha há um sistema de
coleta muito eficiente: ao comprar
uma garrafa de plástico, o consumidor paga 0,25 centavos a mais e
pode recuperar o dinheiro ao devolvê-la. Não seria um sistema interessante para o Brasil?
No Hemisfério Sul, em geral, quando
falamos de coleta de resíduos, existe um componente social. Porque é
uma atividade que gera renda para
uma parcela da população. Não pode-

mos eliminar os catadores da equação
porque aí teremos um outro problema: milhões de pessoas que não terão
o que fazer. No Hemisfério Norte, é
outra história. A Alemanha tem um
sistema de separação do lixo supermecanizado, o que é correto. No Brasil,
temos que dar condições dignas para
os catadores. Temos um projeto chamado Reciclar pelo Brasil, em parceria
com mais 14 empresas, que apoia 240
cooperativas em 24 estados. O objetivo é melhorar as condições de trabalho e a produtividade dos catadores,
que vivem em uma realidade bastante
dura. Às vezes eles precisam de equipamentos, mas às vezes é apenas uma
assessoria jurídica para a abertura de
um CNPJ.

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

América Latina

voeazul.com.br

Ligue para 4003-1118 ou consulte
o seu agente de viagens.
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Degustação de
vinhos na sede
da Família Geisse
na Serra Gaúcha

cedor da própria Chandon. Em paralelo,
produzia algumas garrafas de espumante como teste, pelo método tradicional,
champenoise, com fermentação na própria
garrafa, que só os amigos tinham o privilégio de provar. Aos poucos, foi notando
que poderia sonhar mais alto. Até que,
em 1979, fundou oficialmente a vinícola
butique Família Geisse.
Da Chandon, Geisse só se desligou
nos anos 1990, no mesmo período em
que expandiu a própria vinícola – investiu em vinhedos nas regiões chilenas
de Marchigue e Paredones, no Valle
Colchagua, onde passou a cultivar uvas
carménère e cabernet sauvignon para
produção dos vinhos tranquilos. Vêm de
lá os rótulos da linha Mario Geisse, entre
eles o recém-lançado Costero Sauvignon
Blanc 2018, que rendeu produção limitada de 2.400 garrafas. Cerca de 90% da
produção anual da planta, de 80 mil garrafas, é exportada para o Brasil.

As outras três linhas, todas de espumantes, somam 400 mil
garrafas por ano e são inteiramente produzidas em Pinto
Bandeira. O Cave Amadeu Rústico Nature 2016, da linha de
entrada da vinícola, obteve 93 pontos no Guia Descorchados
2019 e foi eleito Vinho Revelação e Melhor de Pinto Bandeira.
Mesma pontuação conquistou o Cave Geisse Extra Brut 2016.
Os rótulos Geisse também têm conquistado a crítica especializada internacional. O espumante Cave Geisse 2002 Brut foi
elogiado pela aclamada crítica inglesa Jancis Robinson: “Um dos
mais impressionantes espumantes
que me chegaram em muito tempo”, ela afirmou. Não por acaso, o
rótulo se esgotou. Já o Cave Geisse
Terroir Nature, ainda à venda por
R$ 198, foi o único espumante
brasileiro a entrar para o livro 1001
Vinhos para Beber Antes de Morrer, de Neil Beckett, editor da
revista britânica The World of Fine Wine.
Hoje, Mario Geisse passa mais tempo no Chile, onde acumula a função de assessor técnico da Viña Casa Silva. Ele alega que
a unidade chilena da Família Geisse, mais jovem, ainda exige
sua atenção, enquanto a brasileira já voa em céu de brigadeiro.

" A indústria brasileira do vinho
amadureceu e conquistou
respeito dentro e fora do País"

BORBULHAS À BRASILEIRA

Dois dos principais espumantes
produzidos pela vinícola; abaixo
o chileno Mario Geisse

Quando chegou à Serra Gaúcha, nos anos 1970, o chileno Mario Geisse apostou
que poderia produzir espumantes de alta qualidade. Quatro décadas depois,
a vinícola butique Família Geisse é reverenciada mundo afora por Flávia G. Pinho

H

á 43 anos, o cenário vitivinícola da Serra Gaúcha não era
dos mais animadores para um enólogo chileno acostumado a produzir vinhos de alto padrão. Contratado pela
Moët & Chandon para implantar a vinícola Chandon
no Sul do Brasil, Mario Geisse encontrou um povo muito simpático, organizado em cooperativas, acostumado a fazer apenas
vinho de mesa. O solo de basalto, de origem vulcânica, não ajudava. Por não ser permeável, formava piscinas subterrâneas nas
frequentes temporadas de chuvas. Um pesadelo para qualquer
vinicultor. Em vez de desistir, porém, ele ficou – e dedicou as
décadas seguintes a esquadrinhar o terreno em busca de locais
mais adequados para cultivar uvas viníferas. “Me chamavam de
chileno louco. Mas a decisão mais acertada que tomei foi a de
apostar na região”, diz em bom portunhol.
Nos anos seguintes, o enólogo se dividiu entre a condução
da Chandon e uma obsessão que, hoje, classifica como hobby.
Todos os sábados e domingos, deixava a vinícola, em Garibaldi,
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e se embrenhava em regiões serra acima em busca de terrenos
mais altos e secos. Em Pinto Bandeira, município a 800 metros
de altitude, encontrou o solo e o microclima que procurava.
Resolveu então comprar um pedaço de chão, uma propriedade de dois hectares, e arriscar o primeiro plantio. Só faltava o
principal: capital para investir. Nesse capítulo, a história ganha
contornos épicos. Quem conta é seu filho mais velho, Daniel
Geisse, 41, diretor de marketing da Família Geisse. “Ele descobriu que os dois herdeiros da proprietária sonhavam em ser
caminhoneiros. Foi então ao banco, financiou dois caminhões
e os entregou como pagamento da terra.” Com apenas um ajudante, Geisse criou o embrião de sua vinícola. Plantou os primeiros pés de uvas chardonnay e pinot noir e optou pelo método de espaldeira, que ninguém conhecia na região. Confiava
que o terroir daria uvas perfeitas para a produção de espumantes
com alta acidez e baixo teor de açúcar. A intenção inicial era
tornar-se o melhor vinicultor da Serra Gaúcha e virar forne-

Tanques de
fermentação da
Família Geisse
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MADE IN BRAZIL

45 ha
45

funcionários
trabalham na unidade
gaúcha

25

mil

pessoas, em média,
visitam a vinícola
anualmente

Os Geisse apostam na
elaboração de espumantes
pelo método champenoise:
a segunda fermentação
ocorre dentro das garrafas
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Fotos: Divulgação

de vinhedos e 50 ha de
mata nativa compõem
a propriedade em Pinto
Bandeira (RS)

Vinhedos da
Família Geisse;
o premiado Cave
Geisse Terroir
Nature; degustação
de vinhos com
empanadas, na
vinícola

Por aqui, ficam no comando,
além de Daniel,
seus outros filhos,
Ignacio, 38, diretor financeiro; Rodrigo, 34, diretor
comercial; e o sobrinho, Carlos Abarzua, 54,
diretor técnico. A transição, garante o
patriarca, não poderia ter sido mais tranquila. “A vinícola sempre foi, para nós,
um estilo de vida. Vivemos ao redor do
que fazemos.”
A nova geração acompanha a evolução do setor. A vinícola já é 100% alimentada por energia solar desde 2018,
enquanto os vinhedos são inteiramente
cultivados sem traço de agrotóxicos. A
família adota o processo Thermal Pest
Control (TPC), que imuniza a cultura à
base de ar quente. “É uma ferramenta das
mais eficientes”, explica Daniel Geisse.

Abrir as porteiras para o enoturismo foi outra novidade implantada pelos herdeiros. Desde
2015, os irmãos Geisse oferecem três experiências a quem quer conhecer o trabalho de perto. Na
Terroir Experience, o visitante percorre os vinhedos
em veículo aberto 4x4 e degusta os espumantes no
meio da plantação. Também é possível agendar uma
visita à vinícola, que termina com degustação, ou participar do Open Lounge, montado no jardim nos fins de semana
e feriados, para provar vinhos harmonizados com comidinhas
– entre elas, as empanadas assadas, receita da família. “Somos o
lado B da Serra Gaúcha, porque estamos longe da principal rota
vinícola, mas nossa região montanhosa é a mais linda de todas”,
garante Daniel.
O clã lançou-se em nova empreitada: obter o registro
de Indicação Geográfica (IG) para os espumantes de Pinto
Bandeira. O objetivo é demarcar o terroir e estabelecer parâmetros técnicos para outros produtores que queiram converter seus vinhedos. O momento, emenda Mario, não poderia
ser mais propício. “A indústria brasileira do vinho amadureceu
muito nos últimos tempos e conquistou respeito dentro e fora
do País. E os espumantes são a locomotiva desse movimento.”
familiageisse.com.br
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6 PERGUNTAS

1. Como você foi parar no universo

das artes?
Sempre tive um lado mais artístico. Meu
pai e meu avô já pintavam por hobby e
por muito tempo eu segui esse caminho
de encarar a pintura como uma válvula
de escape. Eu comecei minha carreira
empreendendo no ramo de design e tecnologia, mas chegou um momento em
que eu achei que a pintura é quem deveria ser o meu foco principal. Hoje a arte é
o que move os meus projetos.

2. E como surgiu a ideia de pintar

enquanto viaja o mundo?
Já viajei para uns 40 países, mas a ideia
surgiu de uma forma muito inusitada. No
ano passado, eu fui para Suíça para participar de uma feira e reservei um quarto
pelo Airbnb. A dona do apartamento pediu para ver o meu trabalho e disse que
adoraria ter um quadro meu na casa dela.
Eu só tinha mais três dias na cidade, mas
topei fazer. Fui atrás de pesquisar onde
vendiam os materiais e, no dia seguinte,
comecei a produzir. Foi no susto. Quando
eu voltei para o Brasil, pensei em como eu
poderia transformar aquela oportunidade em algo maior e levar essa ideia para
outros países. Depois de uns cinco meses,
montei o The Next Abstract Stop.

Mary Dutra, em viagem para produzir um
quadro em Florença, na Itália; na pág. ao
lado, à esq., obras feitas para uma família de
Orlando, nos Estados Unidos; à dir., a artista
pintando em Utrecht, na Holanda

3. Qual é o critério que você usa para

decidir quais serão as próximas paradas do projeto?
Depende muito, mas normalmente tento aproveitar uma viagem minha que
eu já estava programada ou sigo uma
demanda. Já aconteceu de eu avisar
que faria uma viagem pessoal para a
Europa, por exemplo, surgirem oportunidades e eu estender o meu tempo por
lá para fazer os quadros. Existe também
a possibilidade de a família contratar
uma viagem do zero e eu ir até o país
só para fazer isso.

4. Como os clientes interferem no

seu processo criativo? Existe um
briefing antes da viagem?
A primeira coisa que faço quando chego ao destino é entender o universo do
cliente. Tento absorver um pouco do
estilo de vida e do lugar em que ele
está. Eu converso sobre o quadro, mas
também sobre vários outros aspectos
da vida da família. Por isso mesmo,
cada projeto é muito único. Às vezes,
falam ‘gosto mais de tal coisa ou de
tal cor’, mas eu não necessariamente
sigo esses direcionamentos. Eu tento
seguir aquilo que eu estou sentindo e
percebendo ali no espaço.

5. Você viaja, vai até a casa do cliente,

mas produz os quadros sem que ninguém veja, para criar um efeito surpresa.
Como isso funciona na prática?
Normalmente eu divulgo os destinos das
minhas próximas viagens no Instagram,
as pessoas entram em contato e combinamos tudo. Elas entram na brincadeira
de só saber como o quadro ficou depois
que ele já está pronto, pendurado na
parede. Para conseguir fazer isso, eu já
pintei em área externa, em garagem, em
cobertura, em jardim… Já aconteceu também de as pessoas saírem para trabalhar
e deixarem a chave da casa comigo. Todo
mundo entra na onda e aceita ter o impacto só no fim da experiência mesmo.

6. Qual é o tipo de retorno que você

recebe dos clientes?
Sempre é muito especial, porque no fim
das contas o projeto deixa de ser só um
quadro e passa a ser uma experiência. É
como se aqueles seis ou sete dias que eu
passo com a família fossem uma imersão
de arte. As pessoas criam uma conexão
muito forte com a obra, não só pelo visual, mas por todo o contexto. Elas passam
a também se enxergar nos quadros.
abstratoazul.com.br // @art_marydutra

MEU ATELIÊ É O MUNDO

O

ficialmente, o endereço de trabalho da carioca Mary
Dutra é um ateliê de frente para a Baía de Guanabara,
com vista do Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Mas
também não estaria errado se disséssemos que, na
verdade, ela trabalha em uma cidadezinha suíça de menos
de 15 mil habitantes, em uma vinícola na Toscana ou em
um apartamento em Kuala Lumpur, na Malásia.
Desde o ano passado, Mary é daquelas artistas que não
têm lugar de trabalho fixo. Em uma viagem à Suíça, recebeu
o desafio de pintar um quadro em três dias. Correu para
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comprar os materiais, colocar a mão na massa e entregar
tudo a tempo. Deu tão certo que quis repetir a dose. Voltou
para o Brasil decidida a transformar aquela experiência em
uma oportunidade maior. Criou o The Next Abstract Stop
e hoje, entre um projeto e outro, viaja o mundo para se encontrar com famílias que queriam ter um quadro exclusivo
pendurado na parede – e acompanhar de perto cada etapa do
processo criativo, da compra dos materiais ao gran finale. A
seguir, ela conta como é unir duas de suas paixões: trabalhar
com arte e viajar.

Fotos: Divulgação

Apaixonada por viagens, a artista carioca Mary Dutra transformou o hobby em fonte
de renda e hoje roda o mundo pintando quadros exclusivos por Giovanna Forcioni
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RESUMOCAST

SACRIFICAR EFICÁCIA
POR VELOCIDADE

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

Em Blitzscaling, Reid Hoffman mostra como técnicas
aplicadas por empreendedores e investidores são utilizadas
para construir empresas bilionárias
Temporada 2 | Episódio 66
Reid Hoffman, além da experiência
de construir o LinkedIn, teve acesso
direto e mergulhou no estudo sobre as
lideranças de empresas como Google,
Amazon e Facebook. Ele identificou três
técnicas principais aplicadas por empreendedores e investidores utilizadas para
construir empresas bilionárias. Segundo
o autor, esses princípios não dependem
de geografia e podem ser aplicados em
qualquer parte do mundo. A primeira
técnica é inovar no modelo de negócios.
A segunda é inovar na estratégia de crescimento. A terceira é inovar na gestão
das pessoas. O livro termina com a reflexão de que velocidade e incerteza são a
nova estabilidade. As maiores vantagens
competitivas, de agora em diante, serão
de quem aceita aprender constantemente, é sempre o primeiro a responder a
novas mudanças e consegue ver ordem,
enquanto todos só enxergam o caos.
BLITZSCALING
Currency Editora
336 págs.
R$ 97,69

Este e outros livros de negócios estão disponíveis no ResumoCast
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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OUÇA MAIS
A VIRTUDE DO EGOÍSMO
Ayn Rand
Será que existe um lado
bom do egoísmo e um lado
negativo em ser uma pessoa
altruísta? De acordo com a
filósofa Ayn Rand (autora de
A Nascente e A Revolta de
Atlas), a resposta é sim! E isso
pode ser muito importante
para empreendedores e para o
desenvolvimento da sociedade
como um todo.
O NOVO CÓDIGO DA
CULTURA Sandro Magaldi
e José Salibi Neto
40% das empresas não vão
mais existir nos próximos dez
anos. A maioria das organizações que morreram recentemente não falharam apenas
por fazer as coisas erradas.
Elas falharam, principalmente,
por fazer a mesma coisa certa
durante muito tempo. Resistência cultural à mudança está no
cerne dessa questão.
OS SEGREDOS DO LOBO
Jordan Belfort
O famoso Lobo de Wall Street
é conhecido pela capacidade
de vender qualquer coisa a
qualquer pessoa. Quer aprender como desenvolver essa
habilidade? Em Os Segredos do
Lobo, ele revela o passo a passo de seu método de vendas,
chamado Sistema Linha Reta.

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
Fotos: Divulgação

V

ocê acha que cultura empreendedora, talento humano e capital de risco são os ingredientes
secretos que explicam o grande
sucesso do Vale do Silício? A resposta é NÃO!
Segundo Reid Hoffman – cofundador
do LinkedIn –, a receita por trás do sucesso de unicórnios como Airbnb, Uber
e o próprio LinkedIn é Blitzscaling. Esta
palavra deriva de um termo alemão popularizado na Segunda Guerra Mundial
e significa guerra relâmpago.
Uma startup escalando em Blitzscaling
é capaz de crescer em um ritmo vertiginoso e dominar grandes mercados em
um curto espaço de tempo. Sob estas
condições é aceitável sacrificar eficácia
para ter velocidade na construção de
empresas que atendem a um mercado
global. A janela de ação pode ser pequena e fechar rapidamente, e até mesmo
poucos meses de hesitação podem ser a
diferença entre liderar e perseguir.
A primeira empresa a resolver um
problema em um mercado massivo
sempre consegue vantagens como
atrair mais clientes, mais talentos e mais
capital de risco. Investidores, ao farejarem uma operação de Biltzscaling, ficam ansiosos para ter uma participação
no potencial unicórnio.

com embarque prioritário e muitos outros benefícios.

>voeazul.com.br/clube

U N IV ER S O
A ZU L

DEIXA EU TE CONTAR UMA HISTÓRIA...
Todos os dias, acordamos junto com o sol para começarmos uma luta diária. Somos simples
e

APAIXONADOS pelo que fazemos. Somos um dos maiores exportadores de

tecnologia e conhecimento do país. E, tudo desenvolvido aqui, na nossa
terra. Ajudamos o Brasil a levantar voo, e nossos produtos já estão em todos os continentes.
Quando entramos em campo, entramos para VENCER. Quando o assunto é
sustentabilidade, somos responsáveis pela preservação de 218 milhões de hectares. Além
disso, trabalhamos o tema das emissões, uso consciente da água e também do combate à fome.
Empregamos mais de 18 milhões de

PESSOAS. No nosso negócio, as mulheres já

representam 30% da liderança.
Somos

INCANSÁVEIS. E, por isso, representamos um terço de toda a

riqueza produzida no nosso país.Temos certeza de que do momento em que você acordou até
agora, de alguma forma, estivemos com você... Seja na maquiagem, na roupa, no automóvel, na
alimentação. E, se essa

HISTÓRIA te toca de alguma forma, talvez você ainda não saiba,

mas, gosta e depende ainda muito de mim.

Estou de braços abertos para você.
Deixa eu te contar quem é o agro?

Acesse nossas redes sociais

Foto: Pedro Gabriel

MUITO PRAZER, EU SOU O AGRO.

100
HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
O assistente de marca
e produto Pedro Gabriel
lembra de sua experiência
na Polônia e em Berlim, que
tem símbolos como a Berliner
Fernsehturm (foto)
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115
TRADUÇÕES

130
RAIO X

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

Confira as principais
reportagens desta edição em
espanhol e em inglês

Fatos e curiosidades
sobre a Catedral de Pedra,
em Canela (RS)

e conheça as histórias:

EXPERIÊNCIA AZUL

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

C H EC K -IN

VIAGEM PELA HISTÓRIA
Um roteiro nos pontos que marcaram o passado da Alemanha e da Polônia

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

Catedral de Berlim

C
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pelo Portão de Brandemburgo e pelo Muro de Berlim. Parecia que eu já havia vivido aquilo antes.
Depois, seguimos viagem para a Polônia. É um país totalmente diferente da Alemanha, quase um choque de realidade.
Saímos de uma cidade supercosmopolita e fomos parar em
um lugar com poucos turistas, onde se avistam charretes na
rua. Conhecemos um pouco da cidade de Cracóvia e fomos
contratar os passeios que levam até os antigos campos de concentração. No dia seguinte, encaramos duas horas de estrada
até Auschwitz, um dos mais conhecidos. Ter visto de perto como funcionavam aqueles espaços foi muito impactante
para mim. Não parecia ser real.
O mais interessante de toda a experiência foi como montamos o roteiro. Primeiro, passamos pela Alemanha, um dos
lugares onde o conflito estourou; depois, fomos para Polônia,
um dos países que mais sofreram com tudo isso. Foi como ver
os dois lados da história de perto.
Pedro Gabriel Assistente de Marca e Produto

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
Fotos: Pedro Gabriel

omecei a planejar minha viagem para a Europa um mês antes de embarcar. Não quis pesquisar muito nem montar
um roteiro. Só sabia por quais cidades passaria. Queria
conhecer a história europeia e, por isso mesmo, preferi
apostar nesse efeito surpresa e descobrir tudo na hora.
Fui com um amigo e saímos do Brasil só com as passagens
aéreas e as reservas do hotel em Berlim, a primeira cidade da
viagem. Chegamos de madrugada e levamos um susto com o
idioma. As placas estavam em alemão, não encontrávamos pessoas para pedir informação e não sabíamos para onde ir. Foi
estranho no começo, mas, aos poucos, fomos nos acostumando.
Ficamos dois dias em Berlim, em um hostel bem na área central. Aproveitando a localização, conhecemos todos os pontos
turísticos a pé. Foi uma experiência incrível. Quando estava no
colégio, tinha um professor que era fascinado por história do
século 20 e me contava vários detalhes da época da Segunda
Guerra. Conforme eu ia caminhando pelas ruas, eu me lembrava das aulas e passava um filme pela minha cabeça. Isso aconteceu quando passei pelo Bundestag - o parlamento alemão -,

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.

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

101

LINHAS DE ÔNIBUS

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

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

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
VIRACOPOS B. FUNDA*

B. FUNDA* VIRACOPOS

ELDORADO

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
ELDORADO VIRACOPOS

AEROPORTO DE

TERMINAL

SÃO PAULO

SHOPPING

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

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
BARRA FUNDA* VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS B. FUNDA*

B.FUNDA* VIRACOPOS

VIRACOPOS B. FUNDA*
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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

MENSAL

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!

104

Ξ Passagens a partir de 5.000 pontos ou 500 pontos + dinheiro

Ξ Compra de pacotes na Azul Viagens

Ξ Passagens internacionais com companhias parceiras

Ξ Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques

Ξ Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

Ξ Shopping TudoAzul: milhares de produtos a partir de 1.000 pontos

AZUL

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

AZUL
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ENTRETENIMENTO A BORDO

TV AO VI VO

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

85

100

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
SOUTH PARK

VEJA COMO USAR O
AZULPLAY A BORDO

THE LOUD HOUSE

100

85

HENRY DANGER

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).

FIM DE ANO NO COMEDY

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

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

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 JANEIRO: PARTIU FÉRIAS
Ξ Evapora | IZA, Ciara, Major Lazer

Ξ Ritmo | The Black Eyed Peas, J Balvin

Ξ Higher Love | Kygo, Whitney Houston
Ξ Fresh Kerias | Feid, Maluma, Sky

Ξ Some que ele vem atrás | Anitta, Marília Mendonça
Ξ Próximo Amor | Alok, Luan Santana

Ξ Another Place | Bastille, Alessia Cara
Ξ Don’t Start Now | Dua Lipa

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 The Man | Taylor Swift

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 La Promessa (La Calle) | Nicky Jam

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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Foto: Daniel Aratangy
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La gastronomía, la
vida nocturna y las playas
de la región

Andrea Mota,
Directora de Sostenibilidad
de Coca-Cola

The best beaches, the rich
gastronomy and the nightlife of
Santa Catarina’s coast

LITORAL CATARINENSE

Praia do Ouvidor, con
ranchos de pesca

L

a longitud de la costa brasileña
sugiere en el verano un destino
obvio: la playa. Lo que muchos
no saben, pero los argentinos, uruguayos
y gauchos lo han descubierto hace mucho
tiempo, es que el Océano Atlántico perfila en el sur de Santa Catarina algunos de
sus paisajes más exuberantes.
La playa aquí tiene su propia definición
y contornos, con derecho a pinos, paredones rocosos y agua fría, que en la temporada más caliente puede significar refrescante. Entre los baños de mar, zambullidos
en la Historia: montañas levantadas con
sedimentos de conchas y arena recuerdan
los pueblos primitivos que habitaban esta
región hace miles de años. Caseríos, fortificaciones e iglesias datan de capítulos más
116

AZUL

UN LUGAR
AL SUR

Vista aérea de
Praia Vermelha

Desde el aeropuerto de
Florianópolis, recorra un poco más
de 100 km y encuentre su verano
por Manu Sombra | fotos Anna Carolina Negri

recientes, como la Revolución Farroupilha,
que se extendió desde Río Grande del Sur
hasta Santa Catarina a partir de 1835. O
los almacenes balleneros, que entre los siglos 17 y 19 promovieron la matanza de
ballenas en la costa brasileña para la producción y exportación de aceite.
Palhoça, Garopaba, Imbituba y Laguna
son nuestros destinos en las próximas páginas. Las cuatro ciudades hoy se centran en
la pesca, el surf y el turismo, que, de julio a
octubre, tiene en la contemplación de las ballenas francas su gran atractivo. Pero estamos en enero. Nuestra misión es mostrar que
puede ser inolvidable pasar calor en el sur.

GAROPABA
A 87 km del aeropuerto de Floripa, Garopaba significa ensenada de barcos, en
tupi guaraní. Pero es de la colonización
portuguesa, más específicamente de Azores, a partir de 1666, que la ciudad conserva las huellas más nítidas del pasado,
observadas en la arquitectura y el diseño
urbano de su Centro Histórico.
Desde el atrio de la iglesia de São Joaquim, construida en 1846 en la cima de una
roca donde había un almacén ballenero,
observamos la ensenada de la Praia dos
Pescadores. Los barcos anclados remiten
al nombre de bautismo indígena, mientras
que las garzas se alimentan de los restos de
peces en la arena. En las primeras horas, las
aves compiten por el espacio con corredores

y practicantes de meditación.
Desde el Centro Histórico, se puede continuar caminando hasta la estrecha Praia
da Vigia, donde el mar es sereno y acogedor.
City tours llevan a destinos más distantes,
como la Praia do Silveira, diseñada entre
las colinas del Mata Atlántica y considerada una de las mejores para el surf. Más
al Sur, Praia da Ferrugem tiene ese nombre
debido a que la Lagoa de Garopaba, tiene
una tonalidad cobre, pero límpida.
Solo siga el viaje después de conocer las
Dunas do Siriú. Los alquileres de tablas de
sandboard proporcionan un deslizamiento
entre las colinas, que alcanzan los 40 metros
de altura. Disfrute caminar escuchando el
sonido del viento y relájese. Encadenadas,
las colinas de arena hacen que la Praia do
Siriú en el horizonte parezca un espejismo.

Praia do Silveira, considerada
por surfistas una de las mejores
del País para el deporte
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Estructura usada
por guardavidas en
la playa de Barra
de Ibiraquera, a la
izquierda vista de
un mirador en el
sendero entre Barra
de Ibiraquera y
Praia do Rosa

Una escalera de metal a la orilla de Estrada Paulo Lopes nos devuelve al mundo real.
PALHOÇA
Desde el Aeropuerto Internacional de
Florianópolis, 66 km de carretera con dos
carriles nos llevan a Guarda do Embaú,
una villa que presta su nombre al tramo
de arena más conocido de Palhoça. La
playa de Guarda do Embaú es un gran
banco de arena cortado por el estrecho río
de la Madre. Cruce de canoa o nadando.
Mientras los niños se bañan en el río de
temperatura templada, los surfistas flotan en el mar esperando la ola perfecta.
En 2019, Guarda do Embaú se convirtió
en la primera playa brasileña en unirse
a la prestigiosa World Surfing Reserves
(WSR), un programa creado por Save
the Waves Coalition para reconocer y
proteger los hábitats mundiales de surf,
que tienen olas consistentes y una cultura
orientada al deporte. Solo nueve playas

en el mundo han logrado este reconocimiento hasta ahora. Si no tiene intimidad con la tabla de surf, no se preocupe.
Las playas cercanas praias da Pinheira y
do Sonho tienen aguas menos agitadas. La
subida hasta la Pedra do Urubu nos regala
un panorama de la región, que integra el
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Y
un sendero ecológico entre los acantilados
conduce al místico Vale da Utopia.
IMBITUBA
Diferentes miradas convergen en Imbituba. La capital nacional de Ballena Franca
alberga Instituto Australis, que monitorea a
estos mamíferos marinos de julio a octubre,
cuando llegan a tener sus bebés. La ciudad
ha acogido etapas del Circuito Mundial de
Surfe, el WCT, y en 2015 fue citada por el
periódico inglés The Guardian por tener una
de las “diez mejores playas de las que probablemente nunca haya oído hablar”.
Estamos a 97 km del aeropuerto de la ca-

pital. El consejo es abusar del protector solar
para caminar unos 10 km a través de escenarios paradisíacos del Sur de Santa Catarina.
El sendero comienza en Barra de Ibiraquera.
La tranquila comunidad de verano está rodeada por la Lagoa de Ibiraquera, que estacionalmente es invadida por el agua salada,
formando deliciosas piscinas naturales.
Al pasar por Praia do Luz, una colina
nos recuerda que estamos entre algunos
de los conchales más importantes del país.
Muy comunes en Santa Catarina, estos
montículos de arena y sedimentos de concha fueron construidos por personas que vivieron en la costa entre 2 y 8 mil años atrás.
Los huesos encontrados sugieren que pueden haber sido los cementerios de hombres
primitivos que habitaban América.
Desde Praia do Luz, seguimos un sendero de vegetación de restinga intercalada
con miradores, desde donde se puede ver
la región portuaria de Imbituba. Las formaciones rocosas y los pastos hacen que

el aspecto sea aún más bucólico, es común
encontrar vacas y sea necesario esquivar
algún cuerno por el camino. Una parada
en la reservada Praia do Porto Novo, una
pequeña ensenada rodeada de ranchos de
pesca, demuestra una vez más que es posible zambullirse sin olas en la tierra del surf.
El ambiente “hippie y relajado” de
Praia do Rosa, descrita por The Guardian
como un paraíso para descubrir, ha estado cediendo espacio a la movida. Dividida en Rosa Sul y Rosa Norte, este tramo
de arena de 3 km hoy está perfilado de
bares y restaurantes de mariscos. La sugerencia es recargar las baterías.
Otro sendero conduce a Praia Vermelha, un tramo reservado de costa rodeado
de pinos y colinas, donde las mansiones
camufladas en el bosque indican cierta
presencia humana. Los ranchos de madera son la base de la pesca artesanal de lisas (Mugilidae), que en invierno moviliza
a la comunidad local. En Praia do Ouvido
(después del linde de Imbituba con Garopaba), estas cabañas frente al mar transforman el paisaje en una hermosa postal.
LAGUNA
El consejo es cambiar la arena por el
empedrado. En el Centro Histórico de
la ciudad, las casas adosadas forman un
interesante mosaico arquitectónico de diferentes épocas. Aquí los estilos luso-brasileño, ecléctico y art decó dialogan entre
ellos. Laguna está a 134 km del aeropuerto,
pero transporta aún más lejos al visitante.
La estatua de bronce en una de las
plazas rinde homenaje a su carácter más
ilustre: en Laguna nació Anita Garibaldi,
quien aquí también conoció al general y
guerrillero italiano Giuseppe Garibaldi.
La pareja luchó juntos en la Revolución
Farroupilha —rebelión republicana que
entre 1835 y 1845 excedió el territorio
gaucho y en la unificación de Italia, donde fue enterrada Anita.
Al salir del Centro Histórico, visite Molhes da Barra y los restaurantes que rodean
la Lagoa do Imaruí, donde el buque insignia son los camarones capturados en la
ciudad. Hablando de automóvil, es bueno
contar con uno para optimizar el tiempo de

Farol de Santa Marta

viaje. Hasta el Farol de Santa Marta, por
ejemplo, recorremos 17 km de camino pavimentado, con derecho a cruzar de balsa.
Erigido en 1891 en Cabo de Santa Marta, el faro se puede ver desde diferentes
puntos y contrasta en magnitud con el
tranquilo pueblo de sus alrededores. Un
paseo por las playas y colinas de la región
sorprende con nuevos concheros, aves nativas y un ambiente de contemplación que
sugiere quedarse más tiempo. Solo cuidate
para no querer quedarse para siempre.

FLORIANÓPOLIS
4 noches en el
Castelmar Hotel,
con desayuno,
traslado y tour en
el Sul da Ilha.
Salida el
4/3/2019
(de Viracopos)

104,80
R$
R$ 1.048,00
10 cuotas de

R$
R$
or
o

sin intereses

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181

AZUL

119

BROTAS Y ANALÂNDIA

Rafting en el río
Jacaré-Pepira en Brotas

R

egión que se encuentra en el corazón del estado de São Paulo, Serra
do Itaqueri siempre ha llamado la
atención de quienes se han hospedado en el
lugar o estaban de paso por allí gracias a su
peculiar geografía. El relieve accidentado,
junto con los diversos manantiales, forman
una gran colección de lagos, arroyos, cascadas y fuentes de diversos tipos. Con el paso
de los años, cada municipio en esa área ha
descubierto su vocación para el ecoturismo
hasta que, en 2009, los gestores públicos y
empresarios formaron el Consejo Regional
de Serra do Itaqueri, que reúne a 13 ciudades,
incluidas Brotas y Analândia. Ubicada a 225
km de la capital, que recibe vuelos directos
de Azul a través del puente aéreo Río-São
Paulo, Analândia atrae a turistas de todo el
mundo con sus hermosas cascadas y senderos. En Brotas, a 248 km de la metrópolis, las
estrellas son actividades como el rafting y el
rappel, ideales para quienes desean un poco
de adrenalina. Elija lo que elija, será otro visitante feliz al descubrir que el interior ofrece
mucho más que paz y tranquilidad.
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También se necesita valor para enfrentar
el rappel en la Cachoeira Santa Eulália, que
se encuentra dentro del parque. Con 47 metros de altura, la cascada, una de las 11 de
Brotas, tiene tramos positivos, donde es posible descender apoyando el pie sobre las rocas
y los negativos, donde el aventurero suelta
la cuerda y se desliza tranquilamente hacia
abajo. Para aquellos que quieran algo más
tranquilo, el consejo es Supervoo, una gran
tirolesa a 120 metros del suelo, con una longitud total de 1.300 metros. El visitante puede ir sentado o acostado, como si realmente
estuviera volando. A pesar del miedo inicial,
el recorrido es muy agradable y la vista del
gran valle inolvidable.
Sin embargo, no todo en Brotas es emoción y adrenalina. En el Hotel Fazenda
Areia Que Canta se encuentra la famosa
piscina natural de agua cristalina donde
se puede flotar. La arena de allí, compuesta por granos de cuarzo, produce un
sonido que se parece con el de una cuica
cuando se frota en la mano.

SÃO PAULO
RADICAL
Rafting, rapel, tirolesas gigantes,
senderismos y escaladas: ciudades
como Brotas y Analândia, en el
interior del estado, ofrecen diversas
atracciones para aquellos a quienes le
gusta disfrutar de la adrenalinar
por Bruno Segadilha | fotos Daniel Aratangy

AVENTURA EN EL AGUA
La leyenda dice que Brotas recibió el nombre de los manantiales que “brotaban” del
suelo, gracias a la gran cantidad de capa
freática en la región. Esta explicación nunca
ha sido probada, pero ninguna tesis va tan
bien como esta para explicar esta ciudad, famosa por sus actividades acuáticas.
Sin lugar a dudas, el más famoso de estos,
es el rafting. A bordo de botes inflables, los
participantes descienden las aguas del río Jacaré-Pepira, enfrentando un recorrido de 10
kilómetros de extensión, con algunas caídas
y pausas para zambullidas. En verano, temporada de lluvias, el nivel del agua suele ser
más alto, lo que hace que el descenso sea aún
más rápido y emocionante. Entre las empresas que ofrecen la actividad, EcoAção tiene

uno de los itinerarios más interesantes. El
paseo comienza en su sede, en el Centro de
la ciudad, con una clase de manejo de remos
e instrucciones sobre cómo actuar en caso de
emergencia. Desde allí, todos van en autobús
hasta la orilla del río, donde los instructores
enseñan un estiramiento rápido para evitar
dolores musculares al día siguiente. Sí, requiere algo de esfuerzo físico. Al final del trayecto, que dura aproximadamente dos horas, la agencia proporciona jugo y agua que
ayudan a rehidratarse. A unos 20 km de la
ciudad, Viva Brotas Ecoparque reúne atracciones radicales como Super Bike y Caída
Libre. En la primera, el visitante pedalea en
una bicicleta suspendida por cables de acero
a 70 metros del suelo, observando el hermoso
paisaje de la región. La segunda actividad
requiere coraje: atrapado en una cable de
elástico, el participante camina sobre una
plataforma de madera y hierro que avanza
a través de un valle, a 60 metros de altura. A
partir de ahí, salta y experimenta una caída
libre en una especie de bungee jump al contrario, ya que el salto no se realiza al revés.

Otro punto destacado de la ciudad es el
Bar Brotas, que se encuentra en la región central, en un lugar bien movido. La casa sirve
pastas, carnes y pescados, especialmente el
ceviche y el excelente Brotas Burguer, hecho
con tapa de cuadril y servido en la plancha
con papas rústicas.
SENDEROS Y CASCADAS
Los que llegan a Analândia siempre escuchan de los lugareños que uno debe prepararse para vivir las cuatro estaciones el mismo
día. Estancia climática, la ciudad suele tener mañanas agradables, claras y brillantes
como en la primavera y frescas como en otoño, y noches más frías como el invierno.
Ya los días calurosos como el verano son
una invitación para darse un chapuzón en
una de las diversas cascadas del lugar, originadas en una de las más de 700 nacientes
que desembocan en el río Corumbataí. De
fácil acceso, Cachoeira do Salto Major Levi
es una de las más populares. Tiene una caída de 20 metros y un foso poco profundo

donde puede darse un chapuzón.
Otro programa imperdible es jugar en
la Cachoeira do Escorrega, donde se puede deslizar por una rampa de 15 metros de
altura. Al estar dentro de una propiedad
privada, debe pagar una tarifa de entrada
de R$ 10 para llegar hasta la cascada. El
lugar también cuenta con un restaurante y
un bar, donde podrá disfrutar de una bebida observando el hermoso paisaje natural. En Cachoeira da Ponte Amarela hay
pequeños rápidos que forman piscinas naturales, ideales para relajarse. Si tiene más
disposición, la sugerencia es subir al Morro
do Cuscuzeiro, una postal de la ciudad que
recibió su nombre porque se parece con
las formas en que se hace el cuscús de São
Paulo. Desde allí se puede ver otro símbolo local, Morro do Camelo, que se parece a
la joroba del animal. Los visitantes pueden
elegir uno de los senderos que conducen a
la cima, desde la más difícil hasta la más
tranquilas. Otra forma de llegar hasta allá
es escalar las partes más escarpadas y de

Super Bike en Viva
Brotas Ecoparque
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Morro do Camelo y
Morro do Cuscuzeiro
más al fondo, dos
de los principales
símbolos de Analândia

Rappel en Cachoeira
Santa Eulália

piedras. Empresas como la agencia Pedra Viva Adventure también organizan
descensos de rappel en la paredón de 50
metros de la cuesta, una experiencia emocionante.
¿Quiere reponer las energías y experimentar excelentes bebidas? Vaya a la Cachaçaria
Macaúva. El lugar cuenta con una colección
de más de 500 cachazas y un menú con delicias como la salchicha artesanal flambeada
en cachaza. Imperdible!

103,40
R$
R$ 1.034,00
10 cuotas de

R$
R$
or
o

Cachoeira do Salto Major
Levi es una de las más
populares en Analândia

122

AZUL

SÃO PAULO
3 noches en el
Hotel Columbia,
con desayuno,
y tour en
Cervejaria Nacional.
Salida el
5/3/2020
(de Recife)

sin intereses

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181
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BASURA CERO

Después de esta acción de las botellas
perladas, comencé a darme cuenta de que
había otras variables que debían tomarse
en cuenta. Variables que van mucho más
allá del resultado financiero, que son aspectos intangibles. Creo que el momento
más importante fue cuando trabajé en
los Estados Unidos. Allá este tema era
un debate que había estado ocurriendo
durante mucho tiempo, tanto en relación
con el reciclaje y la necesidad de tener
productos más saludables y naturales.

La directora de sostenibilidad de
Coca-Cola Brasil, Andrea Mota,
cuenta cómo la compañía ha estado
luchando para reducir la cantidad de
desechos eliminados en el planeta
por Marina Azaredo | foto Leo Lemos

A

Andrea Mota le gusta contar
una historia sobre el comienzo
de su trayectoria en Coca-Cola. En 2002, trabajando en el departamento de marketing, fue responsable de
una acción que llevó a los estantes de los
supermercados botellas de Coca-Cola de
colores. A los consumidores les gustó y los
resultados para la marca fueron expresivos. Pero había un detalle: las botellas
de colores no eran reciclables. Una vez
utilizados, estarían en el planeta durante
siglos, ciertamente todavía deben estar
por ahí. A pesar de haber sido advertida
por el equipo responsable por el área de
sostenibilidad en la época, Andrea creyó
que esto era un mero detalle dado un resultado tan positivo para la marca.
Desde 2002, han pasado muchas cosas.
Hoy, 18 años después, es la directora de
sostenibilidad de Coca-Cola Brasil y se
esfuerza para garantizar que la empresa
gestione cada vez menos desechos y logre
un objetivo audaz: reciclar el 100% de los
envases hasta el 2030. Una visita a la
sede de la compañía en los Estados Unidos fue fundamental para que Andrea comenzara a ver la importancia de cuidar
el planeta y que las empresas estén comprometidas con esta causa. Actualmente
es una cuestión de marketing, de retención de talentos e incluso de supervivencia en un mercado se ha vuelto cada vez
más consciente. “Necesitamos cambiar la
forma como consumimos, antes de que el
planeta se acabe porque los recursos son
limitados”, dijo en una entrevista a Azul.
¿Como el marketing la llevó al área de
sostenibilidad?
Llegué a Coca-Cola hace 18 años después
124
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¿Cuál es la principal acción de Coca-Cola actualmente en esta área?
Queremos un mundo sin residuos. Nuestro plan es reciclar el 100% de los envases
hasta el 2030. Cada país tiene su propio
plan local porque las realidades son muy
diferentes. En Brasil, ya estamos al 79%.
Es un buen número, pero también significa que cada punto a partir de ahora será
muy difícil.

Andrea Mota,
directora de
sostenibilidad de
Coca-Cola Brasil

de pasar por otras compañías importantes. Vine a trabajar en el área de marketing. En 2014, pasé una temporada en la
sede de la compañía, en Atlanta, donde
trabajé más con el producto, que tiene
un sesgo un poco diferente. La marca es
un concepto abstracto, pero el producto tiene un impacto real en la vida del
consumidor. En 2015, comencé a trabajar
con relaciones corporativas, ya con una
característica sostenible, porque estábamos en un momento en que había una
demanda de opciones más saludables y
sostenibles. Terminé asumiendo toda el
área de sostenibilidad. Y aquí estoy, encantada con lo que hago.
¿La sostenibilidad siempre ha sido su
preocupación?
No. Hay un episodio muy memorable,
que sucedió cuando acababa de entrar en
Coca-Cola. Estaba admirada y mi primer
desafío era crear una acción que tuviera

un resultado concreto de ventas. Creé una
campaña de verano que tenía varios CDs
de colores, cada uno de un color, porque
cada uno representaba una vibe. Y luego
tuve la idea “brillante” de hacer botellas
en los tonos de cada vibe. Las botellas de
600 ml llevaban un pigmento perlado. El
impacto de comunicación y marketing fue
sensacional, un éxito. Pero en ese momento, Coca-Cola ya tenía un área que se ocupaba de la sostenibilidad y la persona que
la lideraba me advirtió que la botella no
tenía capacidad de reciclaje. Sin embargo,
me importó un comino. Pensé que eso era
irrelevante ante un resultado tan positivo
para la marca. Siempre bromeo diciendo
que allí se decidió que trabajaría de manera sostenible para pagar los pecados que
cometí con esta acción.
¿En qué momento decidió mudar el rumbo hacia la sostenibilidad?
¡Que pregunta difícil! Fue un proceso.

¿Cuál es el plan para lograr este objetivo?
Primero, hay que tener un portafolio 100%
reciclable. Hoy tenemos una política para
garantizar que no se produzca ningún
lanzamiento con material que no sea reciclable. Trabajamos con mucha innovación para encontrar soluciones. Ya tenemos con el 99% de los envases reciclables.
Todavía tenemos cuatro, del mercado de
yogures y lácteos, que no lo son. El yogur,
en particular, es un producto muy sensible que necesita un envase con capas para
protegerlo mejor. Pero estamos buscando
alternativas. También estamos aumentando el uso de envases retornables, que
pueden ser de vidrio o pet. Hoy, el 24% de
nuestras ventas de gaseosas son en botellas pet retornables, y nuestro objetivo es
alcanzar el 30% para fines de 2020. Es una
botella que regresa, en promedio, 17 veces.
¿Cuáles son las ventajas de la pet retornable?
Con la botella pet retornable, en un año de
operación dejamos de poner 1,4 mil millones de botellas en el mercado. Esto reduce
en gran medida el impacto sobre el medio
ambiente. El plástico ha sido considerado
un villano porque flota, aparece cuando

1 millón

es el número de puntos de
venta de Coca-Cola en Brasil

27

es el número de marcas
de la compañía: Del Valle,
Matte Leão y Schweppes son
algunas de ellas

230

productos forman parte de la
cartera de la empresa

no se desecha adecuadamente. Pero es un
material totalmente circular que puede
convertirse en otra botella, puede convertirse en tela. Tiene diferentes aplicaciones.
Para garantizar su reutilización, hemos establecido asociaciones, por ejemplo, con la
aplicación Cataki, que conecta el reciclador de base con el generador de residuos.
Realizamos un proyecto para mejorar la
usabilidad de la aplicación y mejorar la recolección y el reciclaje del material.
¿Cuál es la situación de Brasil con relación a los otros países?
En términos de conocimiento, el mundo
se ha igualado. Hoy todos tienen acceso
a la información. Lo que es diferente es
el nivel de educación de la población. En
Europa y Estados Unidos, existe una gran
conciencia del colectivo. Especialmente
en Europa, los niños saben qué hacer con
cada embalaje, las personas son responsables de sus propios desechos y el gobierno
proporciona mucha estructura para que
la basura se elimine adecuadamente. Por
otro lado, no tienen una buena estructura de reciclaje. Dependen mucho del envío
de los residuos desechados a China. Pero
recientemente China dejó de recibirlos y
esto causó un cierto bug.

¿El sistema de reciclaje en Brasil es más
eficiente?
Tenemos una estructura más desarrollada.
El problema es que el material no llega.
El nivel de preocupación es alto, pero a
menudo las personas no saben que hacer
o entonces la recolección de basura municipal no es selectiva.
¿Falta una legislación más estricta?
La Política Nacional de Residuos Sólidos es una de las leyes más modernas
que existen porque fue construida sobre
el principio de responsabilidad compartida. Cada eslabón de la cadena tiene
su responsabilidad: el consumidor, el fabricante, el trade, el gobierno, etc. Pero
conocemos la realidad de los municipios.
Ahora, con el nuevo gobierno, aún estamos entendiendo cómo será el diálogo
con el Ministerio del Medio Ambiente.
En Alemania existe un sistema de recolección muy eficiente: al comprar una botella de plástico, el consumidor paga 0,25
centavos adicionales y puede recuperar el
dinero al devolverla. ¿No sería un sistema
interesante para Brasil?
En el Hemisferio Sur, en general, cuando hablamos de recolección de residuos,
existe un componente social. Porque es
una actividad que genera ingresos para
una parte de la población. No podemos
eliminar a los recicladores de base de la
ecuación porque surgirá otro problema:
millones de personas que no tendrán
nada que hacer. En el Hemisferio Norte,
es otra historia. Alemania tiene un sistema de clasificación de residuos súper
mecanizado, que es lo correcto. En Brasil,
tenemos que darles condiciones dignas a
los recicladores de base. Tenemos un proyecto llamado «Reciclar pelo Brasil», en
asociación con otras 14 compañías, que
apoya 240 cooperativas en 24 estados.
El objetivo es mejorar las condiciones de
trabajo y la productividad de los recicladores de base, que viven en una realidad
muy dura. A veces necesitan equipos, pero
a veces es solo una asesoría jurídica para
abrir un «CNPJ» [número de identificación fiscal].
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Praia do Silveira, considered
by surfers one of the best in the
Country for the sport

I

n summer, the length of the Brazilian coast suggests an obvious destination: the beach. What many
people don’t know – but Argentines, Uruguayans, Gauchos discovered long ago –
is that the Atlantic Ocean draws in the
South of Santa Catarina some of its most
exuberant landscapes.
The beach here has its own definition
and edgings, being entitled to pine trees,
rocky walls, and cold water, which in
the warmer season can mean refreshing.
Among the sea baths, dives in History:
high mountains with sediments of shells
and sand remind the primitive people who
lived in this region thousands of years ago.
A row of houses, fortifications, and churches date of more recent chapters, such as the
Farroupilha Revolution, which extended
from the Rio Grande do Sul to Santa Cata126
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A PLACE TO
THE SOUTH
From Florianópolis airport,
drive just over 100 km and find a
summer to call your own
por Manu Sombra | fotos Anna Carolina Negri

rina as of 1835. Or the Armações Baleeiras
(frame of whale fishing), which between the
17th and 19th centuries promoted the killing of whales at the Brazilian coast for the
production and export of oil.
Palhoça, Garopaba, Imbituba, and
Laguna are our destinations on the next
pages. The four cities today focus on fishing, surfing, and tourism, which, from
July to October, have whale watching as
their great attraction. But it’s January.
Our mission is to show that it is unforgettable to feel the heat in the South.

Aerial view of Praia Vermelha

GAROPABA
87 km far from Floripa Airport, Garopaba means boat cove in the Tupi-Guarani
language. But it is from the Portuguese colonization – more specifically Azorean, from
1666 – that the city retains the clearest traces of the past, observed in the architecture
and urban design of its Historical Center.
From the churchyard of São Joaquim
Church, built in 1846 on the top of a rock
where there was a frame of whale fishing, we see the cove of Praia (Beach) dos
Pescadores. Anchored vessels refer to the
name of indigenous baptism, while herons
feed on fish leftover in the sand. In the
early hours, birds compete for space with
runners and meditation practitioners.
From the Historical Center, you can
continue walking to the narrow Praia da
Vigia, where the sea is calm and inviting.

City tours lead to more distant destinations, such as Praia do Silveira, designed
between hills of the Atlantic Forest and
considered one of the best for surfing. Further to the south, Praia da Ferrugem has
that named because it has a coppery tone
but clear lagoon, the Lagoa de Garopaba.
Only follow your trip after knowing
the Dunas do Siriú. Sandboard rents provide a slip between the hills, which reach
40 meters height. Enjoy the walk listening
to the wind, and relax. Really close, the
sandy hills make Praia do Siriú look like a
mirage on the horizon. A metal staircase
by the Estrada (Road) Paulo Lopes brings
us back to the real world.
PALHOÇA
From Florianópolis International Airport, 66 km of the two-way road takes us

Praia do Ouvidor
with fishing ranches
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The structure used
by lifeguards at
Barra de Ibiraquera
beach, on the
left side from a
viewpoint on the
trail between Barra
de Ibiraquera and
Praia do Rosa

to Guarda do Embaú, a village that
lends its name to Palhoça’s best-known
stretch of sand. Guarda do Embaú beach
is a huge sandy bank cut by the narrow
river of Madre. Cross it by canoeing or
swimming.
As children bathe in the mild-temperature river, surfers float in the sea, waiting for the perfect wave. In 2019, Guarda
became the first Brazilian beach to join
the prestigious World Surfing Reserves
(WSR), a program created by Save the
Waves Coalition organization to recognize and protect global surf habitats that
have consistent waves and a sports-oriented culture. Only nine beaches in the world
have reached this recognition so far.
If you have no intimacy with the board,
don’t worry. The neighboring beaches of
Pinheira and Sonho have less choppy wa-

ters. The climb to Pedra do Urubu presents us with a panorama of the region,
which integrates the Parque Estadual da
(Estate Park of) Serra do Tabuleiro. And
an ecological trail between the cliffs leads
us to the mystical Vale da Utopia (Utopia Valley).
IMBITUBA
Different looks combine towards Imbituba. The national capital of the Southern Right Whale hosts the Instituto (Institute) Australis, which monitors these
marine mammals from July to October
when they arrive to give birth. The city
has already hosted stages of the World
Championship Tour – WCT, and in 2015
was cited by the English newspaper The
Guardian for having one of the ‘top ten
beaches you have probably never heard

of.” We are 97 km from the airport in the
capital. The advice is to abuse the sunscreen to walk about 10 km through paradisiacal scenarios of the South of Santa
Catarina. The trail begins at Barra de
Ibiraquera. The quiet summer community is bordered by the Lagoa (Lagoon) de
Ibiraquera, which is seasonally invaded by
saltwater, forming delicious natural pools.
When passing through Praia do Luz, a
hill reminds us that we are among some
of the most important shell mounds in the
Country. Very common in Santa Catarina, these mounts of sand and shell sediments were built by the people who lived
on the coast between 2 and 8 thousand
years ago. A heap of bones found suggests
that they may have been the cemeteries
of primitive men who inhabited America.
From Praia do Luz, we follow a trail of

spit forest interspersed with viewpoints,
from where you can see the port region of
Imbituba. Rock formations and pastures
make the look even more bucolic – it is
common to find cows and need to deviate
from some horn along the way. A stop at
the reserved Praia do Porto Novo, a small
cove surrounded by fishing ranches, again
proves that it is possible to dive without
surf in the surf land.
The hippie, relaxed vibe of Praia do Rosa,
described by The Guardian as a paradise to
discover, has been giving way to the hype.
Divided into Rosa Sul and Rosa Norte, this
3 km stretch of sand today is surrounded by
seafood bars and restaurants. The suggestion is to recharge the batteries.
Another trail leads to Praia Vermelha,
a secluded stretch of coast surrounded by
pine trees and hills, where camouflaged
mansions in the forest indicate some human presence. Wooden ranches are the
basis for artisanal mullet fishing, which
in winter mobilizes the local community.
At Praia do Ouvidor (already after Imbituba’s border with Garopaba), these
beachfront cabins transform the landscape into a beautiful postcard.
LAGUNA
The tip is to change the sand for the
cobblestone. In the city’s Historical Center, row houses form an interesting architectural mosaic from different times. Here
the Portuguese-Brazilian, eclectic, and
art deco styles talk to each other. Laguna
is 134 km from the airport but transports
the visitor farther.
The bronze statue in one of the squares
honors his most illustrious character:
Anita Garibaldi was born at Laguna,
who also met the Italian general and
guerrilla Giuseppe Garibaldi there. The
couple fought together in the Farroupilha
Revolution – Republican revolt that between 1835 and 1845 extrapolated Gaucho territory – and in the unification of
Italy, where Anita was buried.
Leaving the Historical Center, visit Molhes da Barra, and the restaurants that surround the Lagoa do Imaruí, where the flagship is the locally-caught shrimp. We highly

Lighthouse
de Santa Marta

recommend you to go by car so you optimize the travel time. To Farol (Lighthouse)
de Santa Marta, for example, we traveled 17
km of paved road, with a ferry crossing.
Built in 1891 at Cabo de Santa Marta,
the lighthouse can be seen from different
points and contrasts in magnitude with
the quiet village of its surroundings. A
walk on the beaches and hills of the region surprises with new shell mound, native birds, and a climate of contemplation
that suggests staying longer. One thing:

FLORIANÓPOLIS
4 nights at
Castelmar Hotel,
with breakfast,
transfer and
and city tour.
Departure on
4/mar/2019
(from Viracopos)

104,80
R$
R$ 1.048,00

R$
R$
or
or

10 installments

no interest

in cash
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CATEDRAL
DE PEDRA

DESENVOLVE

FATOS E CURIOSIDADES SOBRE
UM DOS CARTÕES-POSTAIS DE
CANELA (RS) por Bruno Segadilha
Batizada como Catedral de
Nossa Senhora de Lourdes, a
igreja começou a ser erguida
em 1953, mas sua obra só
foi finalizada em 1987, com a
colocação da porta de mogno
em sua entrada
Projeto do arquiteto Bernardo
Sartori, a estrutura tem estilo
gótico inglês, com uma torre de
65 metros e um carrilhão com
12 sinos de bronze
A construção ganhou seu
famoso revestimento de pedra
basalto apenas em 1964, mais
de uma década depois do início
de suas obras
Foi idealizada pelo cônego
João Marchezzi, que está
sepultado no interior da igreja
Seus vitrais coloridos
representam a oração de Nossa
Senhora. O altar tem como tema
a Santa Ceia e foi esculpido em
madeira pelo uruguaio Júlio Tixe

Amplie seu conhecimento em gestão de saúde
com o MBA mais completo da área.
DOCENTES EXECUTIVOS DO EINSTEIN E DO MERCADO
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO INTERNACIONAL

Foto: Unsplash
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