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CARTA DO PRESIDENTE

É impossível
não amar Nova York
com poltronas que viram camas.

CORES DO BRASIL
É com imenso orgulho que anuncio a nova
pintura de um de nossos Embraer 195-E2 para
homenagear a biodiversidade brasileira
São muitas e retratam quem nós somos!
Por falar em aviões, aumentamos a encomenda dos
modelos Embraer 195-E2, estratégia que faz parte do nosso
plano de renovação da frota. A previsão é de que, até 2024,
tenhamos 75 aeronaves desse modelo. O E2, maior avião já
produzido no Brasil, é extremamente confortável e possui
tecnologia de ponta, com tomadas individuais, telas de última
geração e, muito em breve, Wi-fi e TV ao vivo a bordo.
Nessas aeronaves novinhas, os Clientes poderão desfrutar
ainda mais dos nossos premiados serviço e atendimento.
Esta notícia reforça a nossa antiga parceria com a Embraer.
Desde 2008, quando iniciamos as operações no País, a
empresa produz as aeronaves que sempre foram nosso alicerce. Como uma companhia genuinamente brasileira,
temos muita satisfação em voar com aviões fabricados aqui,
atendendo Clientes em voos domésticos que conectam todo
o País. Isso reforça nosso compromisso de investir no Brasil,
contribuindo para a geração de empregos diretos e indiretos.
Desejo a você uma boa leitura e excelentes voos!
Foto: Anna Carolina Negri e Divulgação/Azul

O

lá, seja bem-vindo a bordo!
A cada ano, renovamos o compromisso de trabalhar para oferecer as melhores experiências
para os Clientes e para nos tornarmos uma
empresa cada vez melhor. E é com imenso
orgulho que anuncio a nova pintura de um
de nossos Embraer 195-E2 para homenagear a
biodiversidade brasileira. Com isso escrevemos
mais um capítulo marcante da nossa trajetória
e da história da indústria nacional. O projeto
é uma parceria da Azul com a Embraer e com
a AkzoNobel, que detém a marca Coral, e utilizou 58 cores
para retratar seis ararinhas-azuis e alguns símbolos da flora
brasileira. Será o avião mais colorido do País, reforçando o
nosso DNA de inovar, revolucionar o mercado e trazer novas
propostas de cores e pinturas.
Além dessa aeronave em homenagem à fauna e flora
brasileiras, temos várias outras com pinturas especiais. Você
já deve ter visto por aí o nosso “bandeirão”, com as cores da
bandeira brasileira, as aeronaves pintadas em cor-de-rosa
para marcar o nosso apoio à causa social do Outubro Rosa, e
o E2 Sou Azul, com nossos valores estampados na fuselagem.

John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas
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A melhor Business da América Latina
segundo o Tripadvisor.
8

AZUL

NO CORAÇÃO
DO BRASIL
Que belezas e tesouros guarda a Floresta
Amazônica? Para responder esta pergunta,
fomos até Manaus e Presidente Figueiredo, no
Amazonas, e conhecemos as paisagens do lugar, com sua rica flora, seus rios e cachoeiras.
O resultado você confere na reportagem de
capa desta edição. Viajamos também até Ilhéus e Itacaré,
na região conhecida como Costa do Cacau, e vimos que
Jorge Amado sabia mesmo das coisas. A terra onde o escritor baiano passou parte da infância e a adolescência – e
de onde tirou inspiração para vários romances, entre eles
Gabriela, Cravo e Canela – é realmente encantadora.
As praias paradisíacas e as ruas cheias de história das duas
cidades fazem delas destinos inesquecíveis.
Na seção Estilo de Vida, visitamos o resort Carmel Taíba,
um verdadeiro refúgio no agitado litoral cearense. Outro destaque é Wood, que fica dentro do hotel de mesmo nome, em
Gramado, no Rio Grande do Sul. Ali, o chef Rodrigo Bellora
cria receitas seguindo o conceito farm to table, que valoriza
o uso de ingredientes locais, frescos e orgânicos.
Em Executiva, trazemos uma entrevista com André Iasi, CEO
da Estapar. Ele defende que os estacionamentos estão se tornando hubs de mobilidade urbana, oferecendo novos serviços
e funções. Já em Made in Brazil, mostramos o surpreendente
crescimento da Korin, empresa que, hà 25 anos, produz e comercializa itens orgânicos. A marca tem como foco o equilíbrio
entre saúde e preservação de recursos.
Desejo a você uma boa leitura!
Junior Ferraro

DIRETOR DE REDAÇÃO

Rio Juma, em Autazes

Fotos: Andre Dib e Arquivo Pessoal

BASTIDORES

1
2

3

COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Andre Dib / No Coração da Amazônia p.28

A Amazônia é uma velha conhecida do fotógrafo, que passa boa
parte do ano documentando as belezas da região. Ainda assim, ele
se encanta a cada viagem que faz para lá. “Estar nesse complexo
mosaico e belezas naturais é sempre um prazer enorme. Gosto
de mostrar esse Brasil que ainda é desconhecido pela maioria da
população”. Onde encontrá-lo: andredib.com.br

2. Daniel Aratangy / Na Terra de Gabriela p.40

Praticante de stand up paddle, o fotógrafo já se aventurou nas águas
de vários lugares do mundo. Apesar disso, ele diz ter ficado encantado
com o mar de Itacaré e de Ilhéus, no litoral Sul da Bahia. “Nunca tinha
visto lugar tão limpo. A população e os turistas estão de parabéns.
Não vi um plástico sequer nos dias em que estive lá”.
Onde encontrá-lo: @danielaratangy

3. Marcelo Katsuki / Alimentação Consciente p.100

A reportagem sobre a Korin, empresa de alimentos que tem como foco
produtos orgânicos e sustentáveis, fez com que o jornalista refletisse
sobre seus hábitos alimentares. “Conhecer melhor o trabalho que
envolve a produção dos alimentos orgânicos me levou a valorizar ainda
mais esses itens.” Onde encontrá-lo: @marcelokatsuki

Voe para Nova York
como você nunca voou antes.

OUTROS COLABORADORES

FOTO Anna Carolina Negri, Gui Gomes, Marcos Steinmeyer
TEXTO Alessandro Gianinni e Paula Roschel

AMAZÔNIA
FOTO D E C A PA
Andre Dib
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ERRATA: Diferentemente do que foi publicado na edição de janeiro na reportagem
sobre o litoral catarinense (pág.33), a Praia da Guarda do Embaú fica no município
de Paulo Lopes, e não em Palhoça.

voeazul.com.br

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

LOUNGE

>tudoazul.voeazul.com.br

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.
É só fazer o seu cadastro para começar a aproveitar. Além de
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Os Lençóis Maranhenses
pelas lentes de Paula
Marina, uma das fotógrafas
da exposição Cinco
Mulheres, Cinco Regiões,
no Lounge Azul

Foto: Paula Marina

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

NEWS

CONEXÃO SP-NYC
Agora é para valer: o Yellow Bus da Azul já está circulando
em São Paulo. Desde o mês passado, quem usa o serviço de
ônibus gratuito da companhia, para ir da capital paulista até
o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, tem a sensação de
viajar num típico táxi nova-iorquino. Isso porque um dos ônibus que fazem o trajeto foi totalmente repaginado e adesivado,
em homenagem aos famosos táxis amarelos de Nova York, o
mais novo destino internacional da Azul. Os voos para o Aeroporto J. F. Kennedy sairão do Aeroporto de Viracopos, serão
diários e começarão a ser operados a partir de 15 de junho. As
passagens já estão sendo comercializadas pelos canais oficiais
de venda da companhia.

MAIS DESTINOS NO BRASIL

A Azul está prestes a aumentar ainda mais o seu alcance
no País. Em janeiro a companhia assinou um acordo de
R$ 123 milhões para adquirir a empresa aérea regional
TwoFlex. Na prática, isso significa um incremento na frota e
no número de cidades brasileiras atendidas. “A aquisição
da TwoFlex ajudará a Azul a aumentar a demanda de
Clientes, pois poderá levar o serviço aéreo a lugares onde
não é oferecido hoje, além de conectar cada vez mais
pessoas à sua malha de voos e destinos, que é a maior da
América Latina”, diz John Rodgerson, presidente da Azul.

Serviço de bordo na Azul
Business; no detalhe, Jayme
Drummond com a mimosa do
Carioca NoMundo

John Rodgerson,
presidente da Azul (à
dir.) e Daniel Geiger
Campos, presidente
da AkzoNobel

NOVIDADES NO MENU

AS CORES ESTÃO NO AR

A partir deste mês, os menus dos voos de ida e volta para Portugal e para os Estados Unidos
ganham um toque especial com o retorno dos pratos queridinhos dos Clientes Azul
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Unidos, respectivamente, com pratos regionais.
As novidades não param por aí. A carta de vinhos da Azul
Business, assinada pelo sommelier Gianni Tartari, também
está de cara nova, com rótulos italianos e franceses. Até o
fim deste mês os Clientes da Azul Business ainda têm um
agrado a mais: todos são recebidos com uma mimosa,
um welcome drink feito com champanhe e suco
de laranja, numa parceria com Jayme Drummond, do canal Carioca NoMundo. “Sempre
que viajo de avião peço uma mimosa e isso
acabou virando minha marca registrada.
Quando começaram a servir o drinque para
os Clientes Azul, a reação foi muito positiva.
O retorno está sendo maravilhoso”, conta. A mimosa
do Carioca NoMundo será servida
na Azul Business até o fim deste mês.

Fotos: Edvar Bernardes e Divulgação/Azul

P

ode comemorar: os pratos queridinhos dos Clientes Azul
estão de volta ao menu dos voos internacionais. Quem
voar para Portugal ou para os Estados Unidos a partir
março poderá provar algumas das receitas que mais fizeram sucesso nos últimos anos: o menu Queridinhos do Brasil foi
elaborado com base em alguns dos pratos principais mais
pedidos ao longo da história da companhia.
Na Economy, nos voos partindo do Brasil
com destino à Europa e aos Estados Unidos,
entrou no cardápio, por exemplo, o estrogonofe de carne com arroz com cebolinha e
batata assada. Já na Azul Business são quatro
opções de pratos principais, como o filé-mignon chapeado com molho campanha, acompanhado de linguiça calabresa com ervas finas, arroz
com castanha-do-pará, farofa de ovos e couve. Já nos
voos vindos de Portugal e dos Estados Unidos são servidos
os menus Queridinhos de Portugal e Queridinhos dos Estados

Os céus do Brasil ficarão mais coloridos a partir
deste mês. Em parceria com a AkzoNobel e a Embraer, a
Azul decolará o avião com a pintura mais complexa
e colorida já produzido no País. Um dos Embraer 195-E2
da frota foi o escolhido para a ação, que homenageará
a fauna e a flora brasileiras. A aeronave mostrará seis
ararinhas-azuis e alguns ícones simbólicos da flora
nacional, num desenho idealizado pelo grafiteiro paulista
Pardal. Ao todo, 58 cores foram utilizadas na arte, sendo
que 28 delas foram desenvolvidas pela AkzoNobel especialmente para esse projeto.

azulcollection.com.br
CANECA TÉRMICA
AZUL COLLECTION 400 ML

MALA DE VIAGEM DE COURO
AZUL COLLECTION

KIT DE VIAGEM RELAX

AZUL
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VARIEDADES

OPERAÇÃO:
MICO-LEÃO

VINHO
DO MÊS

Símbolo da preservação ambiental do
Brasil, o mico-leão-dourado corre risco
de extinção há mais de cinco décadas.
Diante desse alarmante prognóstico,
pesquisadores e associações de
preservação ambiental têm trabalhado
incessantemente para evitar que
esse animal, típico do Rio de Janeiro,
desapareça por completo. Essa batalha
é o tema do livro A Mata Atlântica e o
Mico-leão-dourado – Uma História de
Conservação, escrito pela jornalista
Cristina Serra e com fotos de Haroldo
Palo Jr. No livro, a jornalista narra
os esforços de entidades como a
Associação Mico-Leão-Dourado
(AMLD), responsável pelo
monitoramento da espécie e pela
recuperação do habitat da espécie, e
de gente como o primatólogo Adelmar
Coimbra Filho, criador da ReBio de
Poço das Antas, primeira reserva
biológica, inaugurada em 1974.

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
ESTELAR MALBEC 2018

Produtor: Domiciano
Região: Barrancas, Maipu – Argentina
Preço: R$ 81

OÁSIS NORDESTINO
Em uma parceria entre a Azul, a Azul Viagens,
a Pousada Encantes do Nordeste e o coletivo
FotoBazar Delas, a fotógrafa Paula Marina foi até
os Lençóis Maranhenses (MA) para clicar as imagens
da exposição Cinco Mulheres, Cinco Regiões. O resultado você pode conferir até junho, no Lounge Azul em Viracopos
Como surgiu a ideia da exposição?
Em maio passado, recebemos o convite da diretora de Marketing e Comunicação da Azul, Claudia Fernandes, para fazer uma exposição em parceria com a companhia, com fotos de arquivo que já tínhamos produzidas.
Um dia antes da reunião para falar sobre isso me veio uma ideia: somos
cinco mulheres, o Brasil tem cinco regiões. Por que não tentar fazer um
projeto que traduzisse tanto o nosso jeito de ver o mundo quanto o trabalho de uma companhia aérea que viaja o Brasil todo? Levamos essa ideia
e a equipe de marketing da Azul topou de imediato.
Como era sua rotina para fotografar em Lençóis Maranhenses?
A viagem foi incrível, mas corrida. Foram cinco dias, sendo que gastei dois só
com deslocamento até Barreirinhas. Na prática só tive três dias para fotografar. Como era um lugar que eu já conhecia, não fiquei tão perdida, mas precisei me virar. Os passeios nos Lençóis são distantes e demorados, por isso tive
que fotografar praticamente o tempo todo de cima de carros ou dos barcos.
Qual foi seu momento preferido da viagem?
Fui para Vila de Mandacaru, em Barreirinhas, onde fica o Farol de
Preguiças. Lá pertinho, encontrei uma biblioteca. Ela estava em reforma e
conversei com o rapaz que estava cuidando de tudo. As pessoas da comunidade estavam se mobilizando para conseguir livros de doação. Me tocou
muito o esforço delas para manter aquele espaço e, no fim das contas,
rendeu uma das minhas fotos favoritas da viagem.
Ξ @paula_marina | @fotobazardelas
Ξ POUSADA ENCANTES DO NORDESTE encantesdonordeste.com.br
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Malbec proveniente de Barrancas (Maipu),
este vinho tem um perfil aromático
puro, com frutas vermelhas frescas,
acompanhadas de toques herbáceos e
balsâmicos e uma ligeira nota de chá preto.
Ideal para quem procura um vinho tinto
compacto, que flui redondinho no centro
do paladar, com acidez um tanto acentuada
– o que é ótimo para harmonização – e
uma fruta vermelha madura. Seus taninos
são macios, finos e equilibrados. Para
harmonizar, seria perfeito um corte de
carne vermelha só na grelha, ao ponto,
com batatas fritas fresquinhas.

Famoso casarão do Cosme Velho, no Rio, o Solar dos Abacaxis passa a abrigar um
centro permanente de arte, cultura e entretenimento. O espaço, que desde 2015
abria suas portas para eventos específicos, conta agora com uma programação
contínua. Para marcar este recomeço o projeto Estação Solar promove exposições,
shows, espetáculos de dança e outras atividades culturais, todas com entrada
gratuita. Destaque para a mostra Manjar: À Construção, que conta com instalações,
esculturas e performances de diferentes artistas e está aberta de sexta a domingo.
Ξ@solardosabacaxis

TELAS CLÁSSICAS
ON-LINE

Ξ bonovino.com.br

Fotos: Paula Marina, Divulgação, Gal Oppido e Divulgação/Azul

Praia de Caburé

CULTURA NO CASARÃO

A MATA ATLÂNTICA E O
MICO-LEÃO-DOURADO – UMA
HISTÓRIA DE CONSERVAÇÃO
Editora Andrea Jakobsson
160 págs. R$ 56,90

Tela de Paul Cézanne

O Paris Musées, a instituição pública
que incorpora os 14 museus da cidade,
disponibilizou mais de 300 mil obras em
seu site, incluindo pinturas, fotografias e
moedas. Cerca de 150 mil dessas imagens
são de domínio público e podem ser
baixadas em alta definição. Os usuários
podem também navegar pelos catálogos
dos museus ou ver exposições virtuais
com curadoria especial. Entre as relíquias
disponíveis on-line estão telas de artistas
como Paul Cézanne, Claude Monet e
Francisco Goya.
Ξ parismuseescollections.paris.fr/em

BONÉ TRUCKER AZUL COLLECTION
BRAZILIAN AIRLINES

azulcollection.com.br
MAQUETE AVIÃO AZUL
AIRBUS A320 NEO - 35CM

CAMISETA FEMININA AZUL
COLLECTION - BRAZILIAN AIRLINES

AZUL
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DIVIRTA-SE

A ARTE DOS
PARANGOLÉS

AZUL E CASA NATURA
MÚSICA Projeto que tem a Azul como parceira, o Casa Natura Musical,
em São Paulo, conta com uma programação animada no mês de março.
No dia 5, o quarteto Selvagens à Procura de Lei mostra as canções do
disco Paraíso Portátil, quarto trabalho de estúdio do grupo criado em
Fortaleza. Já no dia 15, a banda mato-grossense Vanguart (foto) revisita
seus 18 anos de trajetória com sucessos como Nessa Cidade e
Semáforo. Nos dias 20 e 21, a cantora Mart’nália apresenta o show
Mart’nália Canta Vinicius de Moraes, com clássicos como Eu Sei que Vou
te Amar e A Tonga da Mironga do Kabuletê. Ξ casanaturamusical.com.br

LUTE COMO
UMA GAROTA!

Da esq. para dir.,
Amanda Souza, Karin Hils e
Jeniffer Nascimento

CINEMA Outra animação clássica da Disney ganha
uma versão live-action para chamar de sua.
Trata-se de Mulan, lançado originalmente em
1998. Mais uma vez o público acompanha a saga
de Hua Mulan (Liu Yifei). Filha de um importante
guerreiro, ela decide substituir o pai doente no
exército imperial chinês. Para isso, precisa se
disfarçar de homem e provar que é uma grande
lutadora. Ξ ESTREIA DIA 26

RAINHA DA DISCO MUSIC

TEATRO Sucesso na Broadway, Donna Summer Musical chega ao Brasil. Dirigido por Miguel
Falabella, o espetáculo estreia no dia 5, no Teatro Santander, em São Paulo. Karin Hils,
Amanda Souza e Jeniffer Nascimento interpretam Donna Summer em diferentes fases da vida
e revivem momentos importantes da trajetória da artista norte-americana. No palco, sucessos
que transformaram a cantora em rainha da era Disco, como I Feel Love, Last Dance e Hot
Stuff. Para os fãs matarem saudade da diva pop. Ξ bileto.sympla.com.br

Relembre outros artistas que ganharam homenagens nos palcos

TIM MAIA
A vida do famoso
“síndico” foi o tema de
Tim Maia – Vale Tudo,
que estreou em 2014 e
projetou nacionalmente
Thiago Abravanel. O ator
embalava sucessos como
Acenda o Farol, Gostava
Tanto de Você, Que Beleza
e, claro, Vale Tudo.
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RITA LEE
Coube a Mel Lisboa interpretar a cantora, um dos
principais nomes do rock
nacional, em Rita Lee Mora
ao Lado, que estreou em
2014. A atriz soltava a voz
em 31 canções de Rita e de
artistas como Elis Regina,
Ney Matogrosso, Gilberto
Gil e Caetano Veloso.

HEBE CAMARGO
Um dos principais sucessos
de 2017, Hebe, o Musical
trazia Débora Reis como
Hebe Camargo. Dirigido por
Miguel Falabella e escrito
por Artur Xexéo , o espetáculo relembrava momentos
importantes da vida e da
carreira da apresentadora,
seus amores e desafetos.

Aluguel de carro
com Wi-Fi*para dar
uma movida
nos seus negócios.

ARTES PLÁSTICAS

Em 1964, Hélio Oiticica,
um dos principais nomes
das artes visuais no Brasil,
passou a frequentar a
Escola de Samba Estação
Primeira da Mangueira, no
Rio, e se tornou passista da
agremiação. A partir dessa
experiência, ele produziu
capas, faixas e bandeiras
construídas com tecidos
coloridos que ele chamou
de parangolés e que são
objetos da mostra Hélio
Oiticica: a Dança na Minha
Experiência, organizada
pelo MASP e pelo MAM Rio.
A exposição, que será aberta
no MASP no dia 20, também
contará com extenso
material documental,
incluindo fotografias e
textos do artista. Depois
da temporada paulista, a
mostra segue para o Rio, no
dia 4 de julho. Ξ masp.org.br

A
é pra ser
Fotos: Divulgação

MINHA VIDA É UM MUSICAL

DIÁRIA + PROTEÇÃO
A PARTIR DE

10x

R$

9

**

,84
SEM JUROS

Baixe o app
e alugue
MOVIDA.COM.BR

0800 606 8686
AZUL
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Imagens meramente ilustrativas. *R$ 20,00 a diária. Sujeito à disponibilidade. **Preço referente ao grupo FX, o valor pode sofrer alteração de acordo com a ocupação de cada loja. ***Consulte o regulamento em: parcerias.movida.com.br/tudoazul.

BRANDED CONTENT

A TECNOLOGIA EM FAVOR
DO ENSINO E DA SAÚDE
A Faculdade São Leopoldo Mandic oferece laboratórios de última geração para
a formação e a atualização de profissionais da saúde

A SLMANDIC foi a primeira instituição de ensino
superior privada a adquirir um simulador de cirurgia robótica – o Robotix Mentor e Lap Mentor Express (simulador
do Da Vinci), utilizado tanto para o ensino da graduação
quanto para treinamento de cirurgiões já experientes.
“Para isso temos parcerias para cursos de formação robótica
com hospitais em São Paulo que já têm o robô”, diz Succi.
Outro recurso tecnológico que é amplamente utilizado
pela instituição é a plataforma 3D de Anatomia e Patologia,
que funciona como uma mesa de dissecção virtual e exibe
modelos tridimensionais altamente detalhados e anatomicamente corretos de todos os sistemas do corpo humano.
“O equipamento não substitui as peças anatômicas reais,
mas fornece um auxílio importante para o aprendizado”,
explica Succi. O equipamento utiliza algumas linhas de
atlas anatômicos e fisiológicos, com mais de cinco mil
estruturas anatômicas identificadas, incluindo todos os
órgãos e sistemas do corpo masculino e feminino.

PLATAFORMA UPTODATE Uma das maiores plataformas
de medicina baseada em evidências, o UpToDate também é utilizado por alunos e professores. “O conhecimento contido nessa plataforma é constantemente
atualizado e tem o respaldo de pesquisadores”, esclarece Succi, “e os médicos encontram
respostas às suas questões em cerca de
95% das vezes”. Com imagens e artigos complementares de informação,
esse é mais um recurso de suporte às
decisões médicas.

Mesa de
dissecção virtual

A

Faculdade São Leopoldo Mandic, que oferece cursos
de graduação em Odontologia e Medicina, tem
realizado altos investimentos em tecnologia em favor
do ensino e da saúde. A instituição prima por um
ensino de excelência formando médicos e dentistas
preparados para atuar no mercado global, aptos para
atender nos níveis primários e secundários nos sistemas
público e privado da área da saúde.
Sem deixar de lado a humanização e o olhar ao paciente,
a instituição utiliza a tecnologia para o aprendizado,
tendo investido em laboratórios de simulação com robôs
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(simuladores) de última geração e alta fidelidade para
treinamento de situações de emergência médica, que proporcionam aos estudantes o estudo “na prática”. Segundo
o Coordenador do curso de Medicina da Faculdade,
Dr. Guilherme de Menezes Succi, “a intenção é formar
profissionais qualificados tecnicamente e seguros para
enfrentar todos os desafios da profissão, pois o estudante
aprende em um ambiente seguro e presencia situações
consideradas fundamentais na Medicina”. Nesse ambiente,
os alunos podem realizar procedimentos como partos,
videocirurgias e outros atendimentos de situações de risco.

ODONTOLOGIA DIGITAL A São Leopoldo Mandic foi a primeira instituição
do País a introduzir em seu curso de
graduação em Odontologia a disciplina Odontologia Digital. Desde 2016 a
SLMANDIC direciona estudos, pesquisas e docência diretamente para essa
disciplina. A instituição possui clínica
e sala de aula com computadores de
alta performance para uso de softwares
voltados para as mais variadas áreas da
Odontologia. Essa estrutura permite o
treinamento e a capacitação de profissionais já formados, na Residência em
Odontologia Digital – que é pioneira
no Brasil –, e também o desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas

especificamente para o universo digital. Segundo a Dra.
Fabiana Mantovani Gomes França, Coordenadora do
curso de graduação em Odontologia da SLMANDIC, “a
adoção de novas tecnologias é uma exigência de mercado
e pode contribuir para a qualidade e custos dos tratamentos e das intervenções odontológicas.”
Recentemente, a SLMANDIC abriu um laboratório
com fluxo digital para atender alunos e cirurgiões-dentistas de Campinas e região, o Mandic Digital. Entre os
processos implementados estão a Impressão 3D de dentes,
o CAD/CAM e o fluxo digital para confeccionar desde
coroas e facetas até próteses totais.

BIBLIOTECA FÍSICA E DIGITAL Na Faculdade São Leopoldo Mandic, os alunos têm à disposição todo o conteúdo
físico e digital para os cursos de Medicina e de Odontologia. A plataforma “Minha Biblioteca” oferece acesso a
conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet,
e reúne as principais editorias de livros acadêmicos do
Brasil. A Faculdade oferece também acesso à biblioteca
virtual e-volution™, que contém os livros da Elsevier,
considerada a maior editora de literatura médica e científica do mundo e que também produz revistas científicas
de importantes sociedades médicas.

Simulador de
cirurgia robótica

AZUL
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AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Desafiamos a geografia:
deixamos o Brasil
pertinho da Flórida.

Lençóis Maranhenses | Maranhão por Kah Marques Oliveira

Barra de São João | Rio de Janeiro por Mary Anne Nunes Amorim

Tóquio | Japão por Cristiano Santos

Voos diretos e diários partindo de São Paulo,
Belém, Belo Horizonte e Recife.

Fotos: Arquivo Pessoal

Chapada Diamantina | Bahia por Andrea Mathias

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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Passagens em até

10x sem juros

voeazul.com.br

UM DESTINO, DOIS ESTILOS

CURITIBA NON-STOP
Conhecida pelo ótimo planejamento urbano, pela bela arquitetura e pela agitada vida cultural, a capital
paranaense oferece uma grande variedade de atrações para curtir de dia e à noite por Bruno Segadilha

NOITE
*Disponível nas aeronaves Airbus A330.

DIA

Inaugurado em outubro de 1991, o Jardim Botânico, uma unidade de conservação ambiental, é um dos
principais cartões-postais da cidade. Impossível pensar
em Curitiba e não se lembrar da famosa estufa de ferro
e vidro (foto) do lugar, inspirada no Palácio de Cristal
de Londres. A estrutura, envolta por um jardim em
estilo francês com canteiros geométricos, abriga exemplares vegetais característicos das regiões tropicais.

Graças à sua localização, próximo ao Centro, e
às várias opções de lazer, o Parque Barigui é o mais
visitado da cidade. Os três bosques e as florestas
são uma ótima pedida para quem gosta de praticar
esportes ao ar livre. Vale a pena também conhecer
o Museu do Automóvel, que tem um acervo de 150
veículos antigos.
Com mais de 35 mil m² de área construída, o
Museu Oscar Niemeyer é considerado o maior da
América Latina. Conhecido também como Museu
do Olho, conta com um acervo de mais de 7 mil
obras, espalhadas por 12 salas de exposição.
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CURITIBA
3 noites no
Bourbon Curitiba
Convention
Hotel, com café
da manhã.
Saída em
14/5/2020
(de Goiânia)

10x de

93,60
R$ 936,00
R$

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Filmes na TV, serviço
de bordo e cobertor.
Só faltava o sofá.

Quer tomar bons drinques e saborear uma comfort food? A dica é o Hard Rock Café. A casa, que fica
no badalado bairro Batel, tem uma ampla carta de
bebidas e um cardápio com delícias que vão desde
parrudos hambúrgueres com fritas, a massas e carnes como o Baby Back Ribs, a famosa costela com
molho barbecue.

Um bar em que, para entrar, o cliente precisa dizer
a senha do dia, informada nas redes sociais. Assim é o
Ginger, representante da nova onda de speakeasies
da cidade. O endereço serve clássicos, como gim-tônica e negroni, e novidades como o GIG JFK, com gim,
cachaça de banana, licor de café, limão, gengibirra,
pimenta-rosa e absinto.
Para quem gosta de dançar a dica é seguir para
o Batel, um dos bairros mais nobres e charmosos
da capital. A região concentra boa parte dos bares e
baladas da cidade e tem opções para diferentes públicos. Ali é possível encontrar casas dedicadas à música eletrônica, ao rock, ao funk e à música sertaneja.

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

Fotos: Shutterstock e Divulgação

Outro símbolo, a Ópera de Arame impressiona pela
beleza de sua estrutura tubular e seu teto transparente. A construção, concluída em 1992, faz parte do
complexo Parque das Pedreiras, que também abriga
a Pedreira Paulo Leminski, local tradicional de shows.
Conta com um palco de 480 m² e tem capacidade
para mais de 1,6 mil pessoas.

Restaurante que ocupa a cobertura do Edifício
Champagnat Tower, o Terrazza 40 (foto) oferece uma
visão panorâmica da cidade. O menu tem boas opções de carnes e massas e sobremesas que chamam a
atenção pela criatividade, a exemplo da Museu Oscar
Niemeyer, no formato do icônico museu. É feita com
creme de ovos, cocada mole e chocolate.

Melhor
aérea da
América
Latina

voeazul.com.br

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

*Voos a partir de fevereiro de 2020.

DESTINOS

Azul,

agora com voos
diretos* do Recife
para Buenos Aires.
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AMAZÔNIA
Foto: Andre Dib

A natureza exuberante
da maior floresta tropical
do mundo e as mais
de 100 cachoeiras de
Presidente Figueiredo,
a 125 km de Manaus

40
COSTA DO CACAU
Um roteiro nas incríveis praias de
Ilhéus e de Itacaré, além da visita
a uma fazenda de cacau

voeazul.com.br

48
REGIÃO DOS LAGOS
As principais atrações de
Búzios, Cabo Frio e São Pedro
da Aldeia, no litoral fluminense

58
CHECKLIST
Oito cidades no mundo
que se tornaram cenários
de filmes famosos

AMAZÔNIA

NO CORAÇÃO DA AMAZÔNIA
Vista aérea da
floresta; à dir., lago
com vitórias-régias
nas redondezas do
Juma Amazon Lodge
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Rios, cachoeiras, vitórias-régias, tucanos... A maior floresta tropical do mundo é um segredo
que os brasileiros ainda estão descobrindo. Viajamos até Manaus e Presidente Figueiredo,
no Amazonas, para mostrar as belezas e os encantos da região por Giovanna Forcioni | fotos Andre Dib

AZUL
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"

V

ocê fala português?” Foi a primeira coisa que ouvi quando
pisei na Floresta Amazônica.
Depois de sair de Manaus e
viajar três horas de barco e de
micro-ônibus, desembarquei no hotel de
selva. Logo de cara percebi que nós, brasileiros, ainda temos muito o que descobrir da Amazônia – coisa que os gringos
já fazem há um bom tempo.
Nos primeiros cinco meses de 2019,
285 mil turistas desembarcaram no estado do Amazonas. Desse total, segundo a Amazonastur, quase 40% eram
estrangeiros. O número de brasileiros
ainda é maior, mas não dispara na frente. Não faltam, porém, bons motivos
para passar férias ali. Opções para relaxar e contemplar a natureza? Tem. Para
se aventurar? Tem também. Para quem
prefere um passeio mais urbano? Com
certeza. Siga nosso roteiro e encontre
sua Amazônia.

PARA DESCONECTAR

Manaus vai ficando para trás, as margens do Rio Negro vão se alargando e,
quando você se dá conta, só sobram o
barulho do motor do barco e o verde a
perder de vista. Mal dá para enxergar a
imensidão da floresta e você já é obrigado a desacelerar. São 45 minutos de
navegação até a primeira parada, na Vila
do Careiro. Mas é só na segunda parte
da viagem, num trecho de uma hora pela
BR-319 até o Rio Maçarico, que você vai
entrando para valer no clima dos próximos dias. Em menos de 15 minutos de
estrada o 3G vai embora e o sinal de celular desaparece. A partir daí, é esquecer
da vida e contemplar cada segundo da última hora de navegação que ainda temos
pela frente. O destino é o Juma Amazon
Lodge, um dos vários hotéis de selva espalhados no estado do Amazonas.
Só quando o barco já está perto da
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margem do rio é que conseguimos ver os primeiros bangalôs
aparecendo entre as árvores. É tudo tão integrado à floresta que
quase não dá para notar. O hotel é suspenso por palafitas e interligado por passarelas. A estrutura, apesar de não ter cara de
um cinco estrelas, tem tudo o que é preciso para uma estada
(bastante) confortável na selva, com direito a restaurante, redário e piscina flutuante. Os 19 quartos – alguns com vista do
rio, outros da floresta – têm camas de casal, chuveiro de água
quente, ventilador e varanda com rede. O ar-condicionado, o
frigobar e a televisão ficam para quando você voltar para casa.
Prioridade na Amazônia é ver revoadas de biguás no amanhecer, relaxar na rede e tomar banho de rio.
Existem opções de hotéis de selva para todos os gostos e todos
os bolsos, mais ou menos distantes de Manaus. Se comparar, o
Juma Amazon Lodge, que fica a 100 km da capital, funciona quase como um all inclusive: no preço dos pacotes já estão
inclusos traslado até o hotel, acomodação, passeios e refeições
(só refrigerantes e bebidas alcoólicas são cobrados à parte, sem-

Vista da floresta
durante o
amanhecer

pre em dinheiro, já que as máquinas de
cartão não funcionam por lá). Sem sinal
de telefone e de internet, o tempo passa
num outro ritmo. Mas está longe de ser
uma experiência entediante. Todos os
dias cada grupo de hóspedes faz pelo menos dois passeios, um de manhã e outro à
tarde – isso quando a programação também não inclui saídas noturnas para ver
jacarés, caminhar ou até dormir na mata.
Os pacotes duram de uma a cinco noites. Os mais curtos garantem o bê-á-bá
da Amazônia. Os guias levam para remar
no meio do rio e ver a floresta despertar no nascer do sol. A partir da segunda
noite, já dá para sair de barco para pescar
piranha (e devolvê-las para a água) e caminhar na mata, conhecendo uma a uma

Piscina flutuante do Juma Amazon
Lodge; acima, macaco-barrigudo

AZUL
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QUANDO IR

as propriedades medicinais e os usos
das espécies que vamos encontrando
no caminho. O melhor fica para o fim.
Quem se hospeda por quatro noites ou
mais tem a chance de ver de perto como
vivem os caboclos da região, navegar
entre as vitórias-régias e conhecer duas
árvores gigantescas da floresta: a castanheira e a samaúma, que, na fase adulta,
podem ultrapassar os 50 metros de altura.
Se sobrar coragem, o desafio é escalá-las
– com todos os equipamentos de segurança, é claro. Nada se compara à sensação de chegar ao topo e ver a floresta
do alto, acima das copas das árvores. É
quando você percebe que se acostumar
com o calor, os bichos e a falta de conexão é a parte mais fácil. Difícil mesmo é
se convencer de que já é hora de voltar.

A Amazônia é destino para o ano inteiro.
O que muda, dependendo do mês, são os
tipos de paisagem e de experiência que
você vai encontrar. De setembro a fevereiro, é a época da seca. O nível dos rios
fica mais baixo e o volume d’água das
cachoeiras também diminui. Em compensação, é quando se formam as praias de
rio e fica mais fácil de pescar e focar jacarés. As piscinas naturais da cachoeira
do Mutum, em Presidente Figueiredo, por
exemplo, só aparecem nesse período. Já
de março a agosto acontece a época de
cheia. Os rios ficam mais altos e as cachoeiras, mais exuberantes e com maior volume d’água. É a época ideal para navegar
entre os igapós e igarapés, na altura das
copas das árvores.

PARA CONHECER O LADO B

Acredite se quiser: existe cachoeira
no meio da Floresta Amazônica. E não
estamos falando de uma, duas ou três.
Só na cidade de Presidente Figueiredo
são mais de 100. Pertinho de Manaus _

Vista aérea do Encontro das
Águas; à esq.,bicho-preguiça

Samaúma,
árvore-símbolo
da Floresta
Amazônica
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a menos de duas horas de estrada pela BR-174 _ Figueiredo
virou point dos manauaras dos anos 1990 para cá. A geografia
da região tem sua parcela de culpa nisso. Por estar numa área
mais montanhosa, corredeiras se formam com mais facilidade
e sobram opções de quedas-d’água para tomar banho. Por isso
mesmo, aos sábados, domingos e feriados, a cidade fica lotada.
O segredo é se programar para ir durante a semana. De segunda
a sexta, as cachoeiras ficam mais vazias e você tem a chance de
tirar uma foto sem tantos turistas “atrapalhando” o visual.
Na ponta do lápis, precisaríamos de mais de três meses para
conhecer todas as cachoeiras de Presidente Figueiredo, mas não
é preciso tanto. Em três ou quatro dias já dá para visitar pelo
menos as mais famosas e de mais fácil acesso, como a Iracema e
a Santuário, que tem três quedas-d’água e uma plataforma para
quem quer mergulhar. A da Neblina já exige um esforcinho a
mais. Para chegar lá são 6 km de trilha bem demarcada para ir e
mais 6 km para voltar. Vale a pena, e ainda sobra fôlego para as
cachoeiras do Mutum, Salto do Ipy, da Pedra Furada…
AZUL
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Galo-da-serra; acima, trilha
que vai da Caverna do
Maroaga até a Gruta da Judéia

Vista aérea da floresta

AMAZÔNIA

Caverna do Maroaga; acima,
Cachoeira da Iracema

Para quem prefere um programa mais
light e com mais infraestrutura, o Lagoa
Azul Park aluga boias e tem serviço de
bar. O estilão de balneário também aparece em Urubuí, um complexo com
corredeira para banho e vários restaurantes. A Churrascaria e Peixaria Urubuí
serve receitas com peixes regionais e um
tempero bem caseirinho.
Mas a verdade é que nem só de corredeiras e cachoeiras vive Presidente
Figueiredo. Ainda há muita coisa para
se ver, a começar por seu morador
mais ilustre: o galo-da-serra (Rupicola
rupicola), espécie de pássaro que virou
símbolo da cidade. Isso porque ele vive
perto de paredes rochosas e entradas de
cavernas, tipo de paisagem que tam-
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bém existe aos montes em Figueiredo. Quem visita a Área
de Proteção Ambiental (APA) Caverna do Maroaga, por
exemplo, conhece duas delas de uma vez só. A APA fica a dez
minutos do Centrinho da cidade, onde também está a Gruta
da Judeia, que ganha uma queda-d’água na época da cheia,
e a Caverna do Maroaga. Diz a lenda que ali um dos líderes
dos índios Waimiri-Atroari se escondia na época de construção da rodovia BR-174, nos anos 1970. São 450 metros de
galerias, mas os turistas (sempre acompanhados dos guias) só
podem adentrar os 50 primeiros. E nem faz falta mais do que
isso. É só apagar as lanternas por uns segundos para ouvir e
sentir a força da floresta.

Cachoeira do
Santuário

PARA VER UM POUCO DE TUDO

Manaus tem uma infraestrutura que não perde em nada para
as maiores cidades do País. Tem, porém, um bônus que poucas capitais têm: estar localizada a dois passos da maior floresta
tropical do mundo. Fica fácil de entender o que isso significa
AZUL

37

AMAZÔNIA

quando você sobe os mais de 200 degraus da torre de observação do Museu
da Amazônia (MUSA). A 42 metros
de altura, acima do nível das copas das
árvores, dá para ver, de um lado, uma
imensidão de concreto e, do outro, uma
imensidão de árvores, com araras, tucanos
e macacos a poucos metros de distância.
A proximidade com a floresta transparece não só na paisagem da cidade, mas
também na mesa dos manauaras, que
usam e abusam dos ingredientes regionais. No Moquém do Banzeiro, não
deixe de pedir o tambaqui assado na folha
de bananeira com molho de tucupi e macaxeira folhada e provar o gim infusionado com especiarias da Amazônia, servido
numa cuia de argila. Já no Fish Maria,
dentro do aeroclube da cidade, as pedidas
certas são o chips de jambu e o tambaqui
acompanhado de arroz com tucupi.

Para quem quer levar um pouquinho dos sabores amazônicos para casa, a dica é ir até o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, no Centro. É uma parada estratégica depois de
conhecer o Teatro Amazonas, principal cartão-postal da cidade, que fica a menos de 2 km de distância. Nos corredores
do mercado, encontra-se de tudo, de especiarias e remédios
naturais a souvenirs e peças de artesanato.
Atravessando a rua, já estamos no Porto de Manaus. É dali
que costumam sair os passeios que as agências locais chamam de “safári amazônico”. O tour nada mais é do que um
pot-pourri das experiências turísticas mais clássicas da região.
Em um só dia, os barcos levam até o Encontro das Águas –
onde o Rio Negro e o Rio Solimões caminham lado a lado,
sem se misturarem por 6 km –, a um restaurante regional
no meio do rio e à comunidade de casas flutuantes do Catalão, em Iranduba (AM), para ver o pirarucu, um dos maiores peixes amazônicos. Ainda sobra espaço na programação
para ir até uma comunidade indígena e ver de pertinho os
botos-cor-de-rosa. Funciona para quem tem pouco tempo
na cidade ou nunca viu a floresta de perto, mas deixa um
gostinho de quero mais. A desculpa perfeita para voltar.

Interior do Teatro
Amazonas; à dir.,
visita a uma
comunidade indígena

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ JUMA AMAZON LODGE
jumalodge.com.br
Ξ LOCAL HOSTEL FIGUEIREDO
localhostel.com.br
Ξ NOVOTEL MANAUS
novotel.accor.com
ONDE COMER
Ξ MOQUÉM DO BANZEIRO
@moquemdobanzeiro
Ξ FISH MARIA
facebook.com/fishmariaaeroclube
Ξ CHURRASCARIA E PEIXARIA URUBUÍ
92 3324 2038
PASSEIOS
Você pode reservar todos os passeios
desta reportagem por meio da Azul
Viagens, a operadora de turismo da Azul.
Consulte o site azulviagens.com.br
ou ligue para 4003 1181

COMO IR

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

10x de

152 ,10
R$ 1.521,00

R$

sem juros

ou

MANAUS
4 noites no
Novotel Manaus,
com traslado.
Saída em
14/5/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Suíte Panorâmica do Juma Amazon Lodge;
abaixo, isca de pirarucu empanada com
farinha do uarini, do Moquém do Banzeiro
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NA TERRA DE
GABRIELA

P

rincesinha do Sul. Este era o termo
usado por Jorge Amado para descrever
a região da Costa do Cacau, localizada no Sul da Bahia. Pudera. Além das
belezas naturais de cidades como Itacaré, com suas belas praias, o escritor
se encantou com os casarões e construções históricas de Ilhéus, que recebe voos diários da Azul. Foi ali que o
romancista passou os primeiros anos de
sua vida e começou a criar as histórias
que fizeram dele um dos maiores autores do mundo. A região viveu tempos
áureos durante o ciclo do cacau, no

início do século passado, mas precisou
se reinventar a partir de 1989, quando
uma praga conhecida como vassourade-bruxa acabou com as plantações e
comprometeu a economia local. Sem
o dinheiro dos “coronéis”, como eram
conhecidos os ricos fazendeiros, as
duas cidades descobriram sua vocação
para o turismo. Hoje, Ilhéus e Itacaré possuem uma boa gama de hotéis,
restaurantes e oferecem atividades para
toda a família, desde bares e baladas a
trilhas na Mata Atlântica. Escolha seu
passeio e aproveite o Sul da Bahia!

Localizadas ao Sul da Bahia, na região conhecida como Costa do
Cacau, Ilhéus e Itacaré encantam com praias de águas mornas e
cristalinas, sua natureza exuberante e histórias que mostram por que
Jorge Amado gostava tanto desse lugar por Bruno Segadilha | fotos Daniel Aratangy

Praia de Itacarezinho,
em Itacaré

COSTA DO CACAU

FICÇÃO E REALIDADE

Andar nas ruas de Ilhéus é mergulhar
no universo de Jorge Amado, principalmente nas páginas de Gabriela, Cravo e Canela, publicado em 1958. É ali
no Centro Histórico que ficam símbolos da cidade, como o Bar Vesúvio,
onde Gabriela é contratada como cozinheira por Nacib. A casa existe desde
1920 e, depois de uma grande reforma,
foi reaberta. A famosa estátua de Jorge
Amado sentado em um dos bancos do
lado de fora é parada quase obrigatória
para uma selfie.
Quase em frente, fica o sobrado de
fachada amarela que abriga a Casa de
Cultura Jorge Amado. Trata-se de
um pequeno museu com roupas, fotografias e móveis originais da casa onde
Jorge Amado viveu na infância, pouco
depois de se mudar da cidade baiana de
Itabuna, onde nasceu, para Ilhéus. Pertinho dali é possível avistar a Catedral de

São Sebastião. Inaugurada em 1967, tem estilo neoclássico e
impressiona quem olha do lado de fora, graças à sua abóbada
principal de 47 metros de altura.
Do outro lado da cidade, de frente para a orla do Rio Cachoeira, fica o Bataclan. O antigo cabaré deu lugar a um restaurante que mantém em seu salão principal uma reprodução
do antigo palco, além de objetos originais. No fundo há um
pequeno museu em memória da cafetina Maria Machadão. É
quase consenso que Machadão é um personagem fictício, mas
isso não torna o passeio menos divertido.
Ilhéus, no entanto, não é conhecida apenas por Jorge Amado
e sua riqueza histórica. A cidade conta com belas praias em seu
litoral. Para quem quer agito, a dica é a Praia dos Milionários.
É assim chamada porque, no início do século passado, tinha
um acesso difícil e era frequentada apenas pelos coronéis, que
conseguiam chegar ali com suas lanchas e embarcações. Hoje,
o lugar tem uma boa oferta de quiosques e é a preferida para
quem quer ver e ser visto.
Mais adiante, as praias Backdoor e Olivença são as queridinhas dos surfistas, graças às suas ondas. Se a sua pegada é
descansar e curtir umas horas de ócio, a Praia do Cururupe
é ideal. Tem um gramado baixinho, onde os visitantes estendem cangas debaixo dos coqueiros, e opções para quem quer

Estátua de Jorge
Amado em frente ao
Bar Vesúvio; à esq.,
romances do escritor
na Casa de Cultura
Jorge Amado

tomar um banho de água salgada e doce, já que é ali que o Rio
Cururupe encontra o mar. Dizem que as águas escuras e ferruginosas do rio têm propriedades medicinais. Verdade ou não,
impossível não sair revigorado depois de um banho ali.

Centro Histórico
de Ilhéus, com a
Catedral de São
Sebastião ao fundo;
acima, Praia do
Cururupe

LITORAL PERFEITO

Praias de águas calmas, mornas e cristalinas, areia branquinha
e vento constante. Adicione a isso um entorno com gramados
baixinhos, de verde vivo e pequenas cabanas de palha. Parece
cenário de filme? Pois acredite, esse lugar existe e atende pelo
nome de Itacaré. Antiga vila de pescadores, a cidade, a 71 km
de Ilhéus, vivia relativamente isolada até meados dos anos 1990,
quando ganhou acessos com estradas de asfalto.
As praias da Concha, Resende e Tiririca ficam mais próximas do Centro, por isso são as mais procuradas. Por causa
de suas ondas agitadas, a do Tiririca atrai surfistas do mundo
todo e faz parte do circuito de campeonatos internacionais
de surfe. Sua orla, com uma pista de skate e bares, reúne
gente charmosa e descolada.
Outras, afastadas, são mais selvagens e exigem certo fôlego
para serem alcançadas. A empresa Ertour Receptivo oferece
um passeio em quatro delas, passando pelas praias Engenhoca,
Havaizinho, Camboinha e Itacarezinho, terminando na
Cachoeira do Tijuípe. Está com energia sobrando? Então, vá
até as praias do Jeribucaçu e da Arruda. Para chegar até lá é
preciso enfrentar 40 minutos de uma trilha com subidas íngre
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mes. Um esforço compensado pelas águas azuis e pelo clima
paradisíaco do lugar. Perto dali a Prainha também vale a visita.
À tarde, depois de aproveitar o litoral de Itacaré, é hora de
conhecer a Rua Pedro Longo, ou Pituba, como é conhecida.
Ela concentra boa parte dos bares, restaurantes e baladas da
cidade, além do comércio local, que tem desde lojas de artesanato até de moda beachwear. Suas casinhas coloridas dão um
charme todo especial ao lugar.
Se você é daqueles que adoram agitação, mas apenas até a
página dois, vale a pena se hospedar no Txai Itacaré. O luxuoso hotel conta com charmosos bangalôs espalhados em
um enorme gramado de frente para a Praia de Itacarezinho.
Além do serviço impecável, conta com um ótimo spa, o
ShamashHealing, que oferece massagens relaxantes e rituais
de beleza entre outras terapias.
Imperdíveis também são as fazendas de cacau que ficam na
região, entre elas a Vila Rosa. Depois de anos desativada, ela
foi restaurada pelo empresário americano Alan Davi e, hoje,
produz cerca de uma tonelada de cacau por mês. Durante o
tour guiado, que dura mais ou menos uma hora e meia, os visi-
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tantes passam pelos pés da fruta, conhecem o processo de fermentação e torra
da semente até que ela se transforme
em nibs de cacau. Na pequena fábrica
instalada ao lado da antiga casa, é possível conhecer a produção de chocolate e
saborear algumas das iguarias feitas ali.
Delícias que mostram que Jorge Amado
sabia realmente das coisas.

Duas das praias
mais famosas
de Itacaré: à
esq., Praia da
Engenhoca; à dir.,
Praia do Tiririca

SABORES DO MUNDO

Ilhéus e Itacaré contam com uma boa
e variada oferta de restaurantes. As opções vão desde casas dedicadas à culinária
regional, com pratos à base de peixes e
frutos do mar, a lugares que servem uma
sofisticada cozinha internacional.
Este é o caso do Itacarezinho, localizado na praia de mesmo nome. Ali, o
chef mineiro Clécio Campos prepara

Prainha, em Itacaré

AZUL
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ingredientes tipicamente brasileiros com técnicas da culinária francesa. O menu tem itens como o Badejo com Pupunha
e Arroz Negro, peixe que é servido com molho hollandaise de
alcaparras e caviar de beterraba, e o Risoto de Baião com Jabá,
feito com feijão-de-corda, caldo e carne e jabá cozido.
Na Rua Pituba, no Centro de Itacaré, o destaque é o
Mediterrâneo. Da cozinha do chef italiano Dario Monizza
saem pratos surpreendentes, como o peixe com calda da laranja,
servido com espaguete ao pesto, e a lagosta grelhada, que vem à
mesa acompanhada de espaguete com molho de tomate.
Quer experimentar um bom camarão? A dica é a Cabana da Empada, que tem itens como o Camarão Tropical,
servido com pedaços de abacaxi e acompanhado de arroz
cozido em leite de coco. O fruto do mar é a estrela também
na Cabana Ximbica, na Praia da Concha. O bar e restaurante oferece um excelente Camarão na Moranga, servido
com batatas rústicas e arroz.
Em Ilhéus, não deixe de conhecer o Vesúvio Praia. Filial
do centenário Vesúvio, no Centro da cidade, a casa, comandada pelo chef Dill Guimarães, tem um cardápio variado. Experimente o Peixe à Brasileira, uma pescada amarela assada e
servida com castanhas crocantes, e o Short Rib, uma costela
grelhada servida com batatas rústicas e arroz de brócolis.

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ TXAI ITACARÉ
txairesorts.com
Ξ TERRA BOA HOTEL BOUTIQUE
terraboahotelboutique.com.br
Ξ POUSADA VILA N’KARA
villanakara.com
Ξ CANABRAVA ALL INCLUSIVE HOTEL
canabravaresort.com.br
ONDE COMER
Ξ VESÚVIO PRAIA
73 988340569
Ξ CABANA DA EMPADA
73 998099444
Acima, Rua Pituba,
em Itacaré; ao
lado, Badejo
com Pupunha
e Arroz Negro
do restaurante
Itacarezinho

Ξ ITACAREZINHO RESTAURANTE
itacarezinho.com
Ξ MEDITERRÂNEO
71 993681471
Ξ CABANA XIMBICA
73 32512481
PASSEIOS
Ξ ERTOUR RECEPTIVO
ertour.com.br

COMO IR

A Azul leva você até Ilhéus, a 72 km de
Itacaré, a partir de diversas cidades
do País. Consulte opções no site ou por
telefone. MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

10x de

215,70
R$ 2.157,00
R$

sem juros

ou

ITACARÉ
7 noites no
Terra Boa Hotel
Boutique, com
café da manhã,
translado e passeio.
Saída em
9/5/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Piscina do Txai Itacaré; acima,
a fazenda Vila Rosa
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À esq., cacau da Fazenda Vila Rosa; à dir.,
Camarão Tropical, da Cabana da Empada
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OUTONO
RELAX
Cidades como Búzios, Cabo Frio e
São Pedro da Aldeia são ótimos
refúgios para curtir o clima ameno da
meia-estação no litoral fluminense
por Junior Ferraro | fotos Gui Gomes

verão está acabando... mas nem por
isso você deve adiar seus planos de
visitar a Região dos Lagos, no Rio de
Janeiro. Pelo contrário. Com o fim
da alta temporada, pousadas e hotéis
charmosos oferecem diárias camaradas
e você ainda pode curtir os passeios e
atrações com tranquilidade. Confira as
nossas sugestões e passe um outono relax no litoral fluminense.

BÚZIOS

Praia do Farol,
em Arraial do Cabo

Desde 1964, quando a atriz francesa Brigitte Bardot resolveu passar suas
férias numa então discreta vila de pescadores no litoral fluminense, Búzios
tornou-se um destino desejado por
turistas do mundo todo. O nome completo da cidade é Armação dos Búzios,
uma península na Região dos Lagos, a
170 km do Rio de Janeiro, com 69 km2
de área e 23 praias. A escolha é sua: tem
a badalada Praia de Geribá, point de
surfistas; a tranquila Ferradura, ideal
AZUL
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Jardins do Rocka Beach Lounge,
na Praia Brava, em Búzios; abaixo,
vieiras ao molho de aji amarillo

para quem está com crianças; a rústica Praia Brava, com
seu mar agitado; e a disputada Praia da Azeda, contornada
por rochas e muita vegetação.
A agitação maior de Búzios se concentra na chamada Orla
Bardot, onde fica uma estátua em homenagem à atriz. No
seu prolongamento fica a Rua das Pedras, que concentra
grande parte do comércio, bares e restaurantes. É o local
perfeito para a ferveção noturna. Prefere um passeio mais
sossegado? Siga para o Norte da península para visitar o
Rocka Beach Lounge, localizado nas escarpas da Praia
Brava. O restaurante, que completou dez anos no fim de
2019, divide-se em um deque de madeira e um terraço, ambos com vista da praia, além de futtons e guarda-sóis no gramado que desce em direção à orla. Da cozinha, comandada
pelo chef argentino Gustavo Rinkevich, saem tapas, petiscos
e pratos deliciosos, como os camarões VG com emulsão de
pimentão ou as vieiras com molho de aji amarillo, abacate
e tuille de nero de sépia. Peça também os drinques da casa e
aproveite o local até à tardinha.
Para quem procura uma estada longe do burburinho da
Orla Bardot, a dica é o Hotel Pedra da Laguna, na Ponta
da Lagoinha. Fundada há 20 anos, a hospedagem faz parte
do Roteiro de Charmes e é encantadora: sua arquitetura é
inspirada nas fazendas coloniais de Minas Gerais, com varandas amplas ao redor das piscinas e lindos jardins. “São 8
mil m2 de área. O espaço é uma de nossas maiores vanta-

Pontal da Lagoinha, considerado
um portal energético em Búzios;
acima, Praia da Azeda

Fotos: Gui Gomes e Shutterstock

A antiga quadra de tênis
tornou-se o Espaço Tânger,
no Hotel Pedra da Laguna,
em Búzios
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gens”, diz Roberto Fuzetti, um dos sócios do empreendimento. São 36 quartos, em quatro categorias, gazebos nos
jardins, quiosque-bar, piscina para natação com 25 m de
comprimento e um spa. No ano passado, a antiga quadra de
tênis transformou-se no Espaço Tânger, um grande lounge
com arquitetura marroquina, ideal para relaxamento e meditação, e também usado para casamentos, festas e jantares
especiais. O hotel ainda tem o Orange Bistrô, restaurante
comandado pelo chef mineiro Wellington Laudares, que
oferece pratos como a saborosa moqueca com pirão de leite.
A localização do Pedra da Laguna também é perfeita para explorar a região menos badalada de Búzios. De um lado, a quase 200 metros, está a Praia da Ferradura, uma enseada com
águas tranquilas, ideias para passar o dia com as crianças. Do
outro fica a Ponta da Lagoinha, um impressionante conjunto
de formações rochosas escarpadas, esculpidas durante milênios
pela constante ação do vento e das fortes ondas do mar. O local,
que faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol, é considerado
um “aleph”, espécie de portal energético que reúne as forças da
natureza. Uma das atividades mais procuradas no local é assistir
ao nascer da lua cheia ou ao pôr do sol.
AZUL
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SERVIÇOS

CABO FRIO E ARRAIAL DO CABO

Cabo Frio, destino que recebe três voos semanais da Azul
a partir de Belo Horizonte, é o maior município da Região
do Lagos e a sétima cidade mais antiga do País. O Brasil
colonial aparece em várias ruas da cidade, no casario de
época no Bairro da Passagem ou em edificações históricas,
como o Forte de São Mateus e a Igreja de São Benedito.
A natureza, no entanto, ainda é sua maior atração turística, principalmente o litoral, uma combinação de areia bem
branquinha com o cintilante azul do mar. O trecho mais
badalado é a Praia do Forte, com ótima infraestrutura de
barracas e quiosques, além de boas ondas para praticar surfe.
Quem busca paragens mais tranquilas deve ir às praias das
Conchas e do Peró, ou pegar um barco até a Ilha do Japonês.
Vale a pena também investir em um bate-volta a Arraial do
Cabo, a 20 minutos de Cabo Frio – ou hospedar-se ali por
dois dias para aproveitar melhor o chamado “Caribe brasileiro”. O apelido se justifica: suas praias, como a do Forno e a
do Farol, oferecem uma bonita mescla de areia bem branca,
mar azul-turquesa e o verde intenso da natureza ao redor.
Só a temperatura da água não combina com a alcunha: em
vez do mar morninho do Caribe, as praias são banhadas pelas águas geladas que deram nome à região de Cabo Frio.
Mas isso pouco importa. A beleza natural compensa qualquer
temperatura. Basta descer a escadaria de madeira até a Praia
do Pontal do Atalaia e deslumbrar-se com o cenário a redor.

ONDE FICAR
PEDRA DA LAGUNA BOUTIQUE HOTEL & SPA
Ξ pedradalaguna.com.br
ENSEADA DAS GARÇAS
Ξ enseadadasgarcas.com.br
ONDE COMER
ROCKA BEACH LOUNGE
Ξ rockafish.com.br

COMO IR

A Azul leva você até Cabo Frio, na Região
dos Lagos, no Rio de Janeiro, com três
voos semanais partindo de Belo Horizonte.
MAIS INFORMAÇÕES 4004 1118 /
VOEAZUL.COM.BR

10x de

Praia do Forte, em Cabo Frio;
abaixo, Praia do Pontal do
Atalaia, em Arraial do Cabo

SÃO PEDRO DA ALDEIA

A simpática cidade, a 30 km de Búzios
e a 23 km de Arraial do Cabo, pode até
ser menos badalada do que suas vizinhas
famosas, mas também guarda boas surpresas para os visitantes. Um dos principais pontos turísticos é a Lagoa de
Araruama. Considerada a maior laguna
hipersalina do mundo, tem 220 km2 de
superfície, 160 km de orla e 57 praias, de
Saquarema até Arraial do Cabo – 19 delas
só em São Pedro da Aldeia. Uma atração
imperdível é o passeio de barco nas águas
da lagoa, até chegar ao mar, através do
Canal de Itajuru, em Cabo Frio.
À beira da lagoa fica uma das pousadas mais bonitas da cidade, a Enseada
das Garças. O empreendimento possui
17 bangalôs espalhados em uma encosta de uma colina em meio à natureza –
é fácil ver macaquinhos brincando na
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335,70
R$ 3.357,00
R$

Piscina da Enseada das Garças;
acima, praia da pousada à
beira da Lagoa de Araruama,
em São Pedro da Aldeia

vegetação ao redor. A pousada foi aberta há mais de 20 anos
pelo casal Mauro Ramos Lobo e Cláudia Silveira e também
faz parte do Roteiro de Charme.
Pudera: os bangalôs têm décor rústico-chique, com uma
forte pegada romântica – alguns têm varanda com vista do
jardim; outros, uma incrível visão do mar e da piscina; e
três deles possuem hidromassagem no quarto. A piscina
azul de borda infinita se debruça sobre a lagoa, com música
ambiente e serviço de bar. E basta descer uma escadaria de
madeira entre as árvores para chegar à praia, praticamente
isolada, de onde também saem os passeios de lancha e traineira que vão até Cabo Frio.
Outra boa opção é curtir a própria pousada, fazer uma massagem no spa recém-inaugurado e conhecer a culinária do local – vale almoçar no terraço do restaurante, com a linda vista
da lagoa, e provar os novos pratos criados pelo chef Rodrigo
Debossan, como o polvo grelhado na brasa, o falso baião de
dois com arroz vermelho e feijão-fradinho, bacon defumado e
rúcula. Depois, tire o dia para relaxar na piscina ou em uma das
áreas de descanso. Afinal, o objetivo é esse mesmo: desligar-se
do mundo e curtir o outono ameno da Região dos Lagos.

sem juros

ou

CABO FRIO
7 noites no
Pedra da Laguna
Boutique Hotel
& Spa, em Búzios,
com café da
manhã e translado.
Saída em
11/4/2020
(de Confins)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Vista da Lagoa de Araruama,
com a Pousada Enseada das
Garças em meio à vegetaçao
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Moinho dos
Povos, um dos
símbolos de
Holambra

HERANÇA CULTURAL

Um dos cartões-postais do destino, o
Moinho Povos Unidos é um projeto do
holandês Jan Heijdra e foi inaugurado em
2008. Seu nome simboliza a união de todos os povos, especialmente o brasileiro
e o holandês. A construção, cópia fiel dos
tradicionais moinhos holandeses, tem
38 metros de altura e dez andares, sendo seis abertos a visitação. O piso térreo
abriga a recepção e uma loja de suvenires,
enquanto o deque, localizado no quarto
pavimento, oferece uma vista única do
município. É importante se programar,
já que a atração está aberta apenas de
quarta a domingo e nos feriados.

À BEIRA DO LAGO

A cidade tem três lagos. O mais famoso
deles, o Lago Vitória Régia, é muito procurando por casais em busca de uma experiência romântica no Deque do Amor.
Ali os apaixonados trancam cadeados e
jogam a chave na água, na esperança de
manter uma paixão eterna. O Lago do Holandês abriga, em sua Orla dos Chalés, o
Parque Van Gogh, onde os visitantes podem apreciar réplicas de alguns quadros
do pintor holandês Vincent Van Gogh. Já
o Lago Nossa Prainha, que conta com circuitos para caminhadas, é ideal para um
passeio ao entardecer.

CIDADE DAS FLORES

UM DIA EM
HOLAMBRA

Localizada a 132 km de São Paulo, a cidade,
conhecida como a Holanda brasileira,
encanta com sua deliciosa culinária, suas
casinhas coloridas e, claro, suas flores
por Bruno Segadilha | fotos Anna Crolina Negri

Fundada em julho de 1948, Holambra é uma das cidades
mais recentes do Brasil. Sua história começa três anos antes
de sua fundação, em 1945, com o fim da Segunda Guerra
Mundial. Arrasada, depois de anos de conflitos, a Holanda
incentivou seus habitantes a reconstruírem suas vidas em
países como Canadá, Austrália, França e Brasil. Por aqui, o
lugar escolhido foi a microrregião de Campinas, no interior
de São Paulo. Para driblar a saudade de casa, os imigrantes
holandeses transformaram o povoado que havia ali em um
lugar que lembrasse sua terra natal. Emancipada como município em 1991, Holambra _ cujo nome é a combinação
das primeiras letras das palavras Holanda, América e Brasil
_ foi eleita estância turística em 1998. Maior centro de produção de flores e plantas ornamentais da América Latina,
ganhou o apelido carinhoso de Cidade das Flores. Confira
dicas para um roteiro inesquecível por lá.

Holambra é responsável por 40% do mercado florista do Brasil. Não à toa, a cidade
recebe todos os anos, no mês de setembro, a Expoflora, maior evento do ramo na

109,20
R$ 1.092,00
10x de

R$
R$

sem juros

ou
ou

América Latina. A festa, que atrai mais de
300 mil turistas a cada edição, reúne mais
de 170 expositores em um espaço temático que reconstitui as casinhas coloridas
de arquitetura holandesa. O evento conta
com atrações como mostras de paisagismo, danças folclóricas e um espetáculo
diário de chuva de pétalas. É também
uma boa chance de experimentar delícias
como o stroopwafel, um waffel recheado
com caramelo de melaço de cana.

Produtor de flores
em Holambra; acima,
painel que recria
casas holandesas na
Expoflora; abaixo,
Lago do Holandês

CULINÁRIA MARCANTE

Visitar Holambra é uma ótima oportunidade de conhecer melhor a gastronomia
holandesa. A cidade conta com bons restaurantes dedicados à culinária típica, a
exemplo do Casa Bela Restaurante. O cardápio conta com itens como o Hollandse
Tafel, prato que reúne joelho de porco,
salsichão holandês, kassler, purê de
maçã, chucrute e stamppot, um purê de
batata típico.

SÃO PAULO
4 noites no
Hotel Columbia,
com café da
manhã e tour
em cervejarias
de São Paulo.
Saída em
20/5/2020
(de Recife)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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FORTALEZA
8 dias/7 noites

Com a Azul Viagens
é assim: passagem
na mão e pé na areia.

Saída: 23/05/2020

8 dias/7 noites

8 dias/7 noites
Hotel Calypso Cancún

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

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

8 dias/7 noites |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Origem: São José do Rio Preto

Origem: Guarulhos

Origem: Brasília

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

170,80

1.708,00

Saída: 13/05/2020

151,20

1.512,00

LISBOA

4 dias/3 noites

8 dias/6 noites

Saída: 03/04/2020

Hotel Bertoluci

Navigator of the Seas

VIP Inn Berna Hotel

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

4 dias/3 noites com refeição a bordo |
Não inclui aéreo

8 dias/6 noites

10x sem juros de

R$

94,00

Origem: Porto Canaveral (Orlando)

Saída: 23/05/2020
(Guarulhos)

10x sem juros de

à vista

R$

R$

242,00

2.420,00

Saída: 03/05/2020

Origem: Viracopos

à vista

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

940,00

PORTO SEGURO
8 dias/7 noites

4.030,00

10x sem juros de

104,30

1.043,00

Valores em Cabine Interna Garantida, por pessoa e sem taxas.

8 dias/7 noites

403,00

ROYAL CARIBBEAN

Origem: Confins

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

Saída: 05/05/2020

Tropicalis Slim Hotel

5 dias/4 noites

Mini Hotel Jericoacoara

Saída: 16/05/2020

Portal da Praia Hotel

SERRA GAÚCHA

JERICOACOARA

CANCÚN

MACEIÓ

Saída: 16/05/2020

BARILOCHE
8 dias/7 noites

510,20

5.102,00

FORT LAUDERDALE
Saída: 09/05/2020

5 dias/4 noites

Saída: 04/05/2020

Praia Mar Hotel

Huinid Pioneros

Beachwalk Resort

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

8 dias/7 noites com café da manhã |
Circuito Chico

5 dias/4 noites |
Locação de carro (categoria econômica)

Origem: Uberlândia

Origem: Uberlândia

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

R$

R$

R$

R$

R$

125,20

1.252,00

241,50

2.415,00

288,30

à vista

R$

2.883,00

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

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos e cruzeiro em cabine interna, Bariloche, Cancún e Lisboa
e em apartamento quádruplo em caso de voos internacionais para Fort Lauderdale para voos da Azul e Copa Airlines partindo de Brasília/BSB, Belo Horizonte/CNF, Campinas/
VCP, Guarulhos/GRU, São José do Rio Preto/SJP e Uberlândia/UDI e cruzeiro do Porto Canaveral (MCO), com eventual conexão. Condições válidas para viagens nacionais
de ida e volta iniciadas a partir de 13/05/2020 e completadas até 30/05/2020, e viagens internacionais de ida e volta iniciadas em 03/04/2020 e completadas até 16/05/2020.
Consulte também pacotes para demais datas de viagem, quantidade de noites e outros destinos. Os pacotes incluem passagens aéreas, cujos valores estão sujeitos à
disponibilidade de assentos, às regras e restrições tarifárias específicas e às estadias em hotéis nas classes e categorias especificadas. Preços divulgados em reais, calculados
pelo câmbio de R$ 4,19 (dólar) e R$ 4,66 (euro) do dia 29/01/2020. Os preços em dólar (US$) e euro (EUR) serão convertidos em real (R$) pelo câmbio do dia da compra.
Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard e American Express considerando exclusivamente o valor da tarifa anunciada, não

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

CHECKLIST

CINEMA
NAS RUAS
por Junior Ferraro

A GRANDE BELEZA (2013)
A capital italiana, palco de tantos filmes inesquecíveis
do diretor Federico Fellini, é a protagonista desse longametragem de Paolo Sorrentino, que ganhou o Oscar de
melhor filme estrangeiro. A trama gira em torno de Jep
Gambardella (Toni Servillo), jornalista e escritor que
enfrenta um longo bloqueio criativo desde sua festejada
obra-prima, o livro O Aparelho Humano. Ao celebrar 65
anos de idade, Jep passa a reavaliar seu cotidiano, repleto
de jantares com amigos, festas e caminhadas
nas magníficas ruas de Roma, como a icônica Via Veneto,
e monumentos eternos, como o Coliseu.

Fotos: Leo Lemos, Unsplash e Divulgação

Conheça oito cidades no
mundo que serviram de locação
de filmes premiados,
apaixonantes e inesquecíveis

ROMA // ITÁLIA

RIO DE JANEIRO // BRASIL
RIO (2011)
A animação, dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha para um estúdio norte-americano, conta a história de Blu, uma
ararinha-azul – nome da nova aeronave 195-E2 da Azul – nascida no Rio de Janeiro, mas capturada e criada nos Estados
Unidos. Como é o último macho da espécie, Blu é trazido ao Brasil por sua dona para acasalar com Jade, a última
ararinha-azul fêmea. Os pássaros acabam se envolvendo em muitas confusões e perigos, enquanto desbravam os
cartões-postais da Cidade Maravilhosa, como o Corcovado, o Pão de Açúcar e a Praia de Ipanema.
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CHECKLIST

LAS VEGAS // ESTADOS UNIDOS
SE BEBER, NÃO CASE! (2009)

PARIS // FRANÇA
PARIS, TE AMO (2006)
Paris já foi cenário de tantos filmes que fica
difícil escolher algum que represente o esplendor
arquitetônico e urbanístico da cidade. O que mais
se aproxima disso é Paris, Te Amo, coletânea de
18 curtas realizados por 22 diretores, cada um
abordando um dos arrondissements (distritos) da
capital francesa. As histórias – tristes, românticas,
cômicas ou surpreendentes – acontecem em
pontos diversos, como a Torre Eiffel, as ruas de
Montmartre, o bairro boêmio Quartier Latin e a
histórica Place des Victoires. Mais do que um filme,
é uma declaração de amor à Cidade Luz.
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Fotos: Gui Gomes, Unsplash, Shutterstock e Divulgação

A comédia que catapultou o ator Bradley
Cooper à fama mostra uma despedida de
solteiro que deu muito errado.
A comemoração entre amigos começa no
Caesar’s Palace, incônico hotel de Las Vegas.
Após uma noite de farra, três deles acordam
sem se lembrar de nada do que aconteceu –
e também não conseguem localizar o noivo.
Além de muitas cenas no hotel, o filme
mostra vários pontos da cidade, incluindo
bairros mais afastados da área turística.

BUENOS AIRES // ARGENTINA
EVITA (1996)
Levou quase 20 anos para o musical de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice chegar aos cinemas. Dirigido por Adam Parker, o
filme Evita, que conta a vida da polêmica primeira-dama argentina Eva Peron, é estrelado por Madonna e Antonio Banderas.
A equipe passou cinco semanas rodando em Buenos Aires, mesmo sob protestos de muitos argentinos, preocupados que a
imagem de Eva pudesse ser deturpada. Ainda assim, o presidente Carlos Menem autorizou a filmagem de uma das principais
cenas, na própria Casa Rosada, quando Madonna canta o hit Don’t Cry for Me Argentina diante de 4 mil figurantes.

AZUL
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Fotos: Shutterstock e Divulgação

CHECKLIST

TÓQUIO // JAPÃO
ENCONTROS E DESENCONTROS (2003)
O segundo filme da diretora Sofia Coppola
foi inteiramente rodado no Japão. Na
trama, um ator norte-americano de meiaidade (Bill Murray) viaja para a capital
japonesa para gravar um comercial. Por
causa do fuso horário, não consegue
dormir e passa as noites no bar do hotel.
Ali conhece a jovem norte-americana
Charlotte (Scarlett Johanson), que também
vive noites insones desde que seu marido,
um fotógrafo, a deixou uns dias em Tóquio.
Juntos, saem desbravando a cidade
frenética, perdidos na tradução de um
idioma que não compreendem.

BARCELONA // ESPANHA
VICKY CRISTINA BARCELONA (2008)

NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS
KING KONG (1933)
Uma das cidades mais conhecidas do planeta, Nova York já foi cenário de milhares de filmes, desenhos
e séries – como não se lembrar de Sex and the City quando se pensa na Big Apple? No entanto, uma das
imagens mais icônicas da megalópole norte-americana surgiu em um filme de 1933: King Kong. Virou
clássica a cena em que o gigantesco gorila escala o Empire State Building, o então mais alto edifício do
mundo, levando com ele a apavorada mocinha da trama (Fay Wrey).
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Um dos principais sucessos da carreira do
diretor Woody Allen, o filme, rodado na
Espanha, ainda rendeu o Oscar de melhor
atriz coadjuvante para Penélope Cruz. O
enredo trata de um alvoroçado quadrilátero
amoroso envolvendo duas jovens norteamericanas, um pintor espanhol e sua
explosiva ex-mulher. Diversos pontos
turísticos de Barcelona serviram de cenário,
principalmente obras do arquiteto catalão
Antonio Gaudí, como o Parque Güell.
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ESTI LO
DE VIDA

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

66
HOTELARIA
Foto: Divulgação

O charme luxuoso do novo Carmel
Taíba Exclusive Resort, em São
Gonçalo do Amarante, a 75 km de
Fortaleza, com 36 bangalôs, spa e
dois restaurantes

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

76
GASTRONOMIA

80
BEM-ESTAR

86
MODA

A cozinha slow food do Wood,
bar e restaurante em Gramado,
no Rio Grande do Sul

Os benefícios de uma boa
noite de sono e dicas para
relaxar durante o voo

Peças e acessórios
para montar um look
monocromático

com embarque prioritário e muitos outros benefícios.

>voeazul.com.br/clube

HOTELARIA

PARA FICAR
NA MEMÓRIA
CONHEÇA AS EXPERIÊNCIAS QUE VÃO
TRANFORMAR SUAS FÉRIAS EM UM
MOMENTO INESQUECÍVEL
PIQUENIQUE
No final do dia, o resort organiza
um piquenique exclusivo à beira-mar,
com bebidas, frutas e lanches naturais.
Um dos bangalôs
com vista da Mata
Atlântica; abaixo,
fachada do spa

LUA-DE-MEL
O hotel oferece pacotes que incluem
massagem para o casal, jantar romântico,
café da manhã no quarto e espumante
com morango e chocolate.

CHARME AO VENTO

O restaurante principal, em
meio às piscinas do hotel

Fotos: Divulgação

MENU DEGUSTAÇÃO
O cardápio, feito com ingredientes
regionais, inclui couvert, duas entradas, três
pratos principais e duas sobremesas.

Localizado a 75 km de Fortaleza, o Carmel Taíba seduz com suas acomodações de
luxo e com a vista privilegiada do arejado litoral cearense por Anna Paula Ali

E

m 2011, quando decidiu transformar a casa de praia em
um resort, os integrantes da família Carneiro de Melo
sonhavam com um lugar que oferecesse luxo e conforto
sem afetação. Nascia, assim o Carmel Charme Resort em Aquiraz, a 30 km de Fortaleza. A ideia deu tão certo que, nos anos
seguintes, a Carmel Hotéis inaugurou mais três empreendimentos e se transformou em um dos nomes mais fortes da hotelaria de luxo no Brasil. Agora o grupo confirma sua vocação
para receber bem com seu quinto resort no litoral do Ceará, o
Carmel Taíba Exclusive Resort, em São Gonçalo do Amarante, a 75 km da capital.
O objetivo é que o hóspede se sinta em casa. A decoração dos
ambientes, projeto do arquiteto paulistano João Armentano, é
sofisticada sem ser pedante e inclui itens feitos por artesãos cearenses e nordestinos, com alguns materiais trazidos de Bali. Já
no lobby é possível viver um pouco da cultura local com materiais e cores que se misturam à paisagem do lugar.
O resort é dividido entre cinco vilas que reúnem 36 acomodações.Todas as opções de hospedagem têm vista do mar
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ou para a Mata Atlântica. Para quem procura ainda mais
sossego, algumas suítes possuem ainda piscinas privativas,
sauna e banheira de hidromassagem. Nas áreas comuns, a
estrela são as piscinas feitas com rochas de Batu Hijau escura, de origem indonésia. As rochas ajudam a manter a água
levemente aquecida formando espelhos d`água e criando
um efeito encantador.
Os hóspedes ainda podem aproveitar a fitness center,
que conta com uma boa variedade de aparelhos, e o Spa
Carmel by Caudalie. O espaço oferece tratamentos corporais e faciais que se valem das propriedades cosméticas da
uva, grande foco da marca francesa Caudalie.
A gastronomia fica por conta dos dois restaurantes dedicados à culinária cearense. Destaque para a ótima lagosta
grelhada ao molho de castanha de caju, servida com risoto
de arroz negro e brócolis. Definitivamente, a hotelaria de
luxo no Nordeste ganhou um novo capítulo.
Ξ CARMEL TAÍBA 85 3266 6170 // carmelhoteis.com.br/carmeltaiba

Área de relax em frente à praia;
ao lado, o lobby do hotel

AZUL
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BRANDED CONTENT

KUROTEL: UM OÁSIS NA SERRA GAÚCHA
Eleito pelo quinto ano consecutivo o melhor spa da América Latina,
o espaço é um refúgio para quem busca bem-estar físico e mental

A

o completar 38 anos de fundação em março, o Kurotel Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar firma-se
como um dos mais cobiçados endereços para quem
busca saúde, qualidade de vida, longevidade e bem-estar. Localizado em Gramado, na Serra Gaúcha, o espaço
reitera sua missão, proposta desde o lançamento, de cuidar de
forma integral dos clientes, incentivando mudanças positivas
na saúde e no bem-estar. No Kur encontra-se um ambiente
propício para o repouso físico e o mental, tão importantes
para o equilíbrio de uma vida saudável. É como um oásis,
um refúgio da rotina cada vez mais atribulada.
Trata-se de uma empresa familiar, em que a primeira e
a segunda gerações estão presentes no dia a dia, cuidando
de cada detalhe para o conforto e o aconchego de todos.
Não por acaso, o Kurotel é o líder em seu segmento,
com alto índice de satisfação, resultados e recorrência
dos clientes. O Kur mantém um propósito de cuidados
especiais, nutrição saudável, terapias eficazes e tecnologia
de ponta, com os mais recentes avanços da ciência médica.

Esta talentosa combinação rendeu ao
estabelecimento, pelo quinto ano consecutivo, o prêmio de melhor spa clínico da
América Latina, em dezembro de 2019,
sendo apontado, ainda, como um dos melhores do mundo.

CUIDADO INTEGRAL
O Kurotel reúne os benefícios das medicinas preventiva e preditiva com as exclusividades da hotelaria de alto padrão,
permitindo o cuidado com a saúde e o bem-estar a partir de tratamentos e terapias com
base científica e olhar interdisciplinar, em
um ambiente sofisticadamente acolhedor.
Para tanto os clientes são tratados de
forma personalizada e podem escolher
entre as várias possibilidades de tratamentos, de acordo com seus objetivos e
necessidades, seja para o emagrecimento
ou o alívio do estresse e da ansiedade.
Afinal, o relevante mesmo é que os clientes do Kurotel alcancem suas metas e que o
aprendizado adquirido durante a estada seja
levado para o dia a dia, com a manutenção
de hábitos mais saudáveis e sustentáveis.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
Para comemorar o aniversário de 38 anos,
celebrados no dia 26 de março, o Kurotel
preparou uma programação especial
durante o mês. Confira:
5/3 - Jantar no Sítio do Alpha
12/3 - Jantar Contemporâneo
19/3 - Jantar nos Jardins
21/3 - Abertura da Estação Outono:
Quarteto de cordas - Orquestra Sinfônica
de Gramado
26/3 - Noite Especial - Aniversário Kurotel
Todas as terças-feiras - almoço no
Caminho da Água
Todas as sextas-feiras - snack na piscina
Elabeffre ia ventis adet
nem silin re nit et? Nos
inestodis, ut nemque
caedet? An rei con sa ad
moverfes in re perma,
quo in nons oc, cae
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Ξ INFORMAÇÕES E RESERVAS:
0800 9709800 / +55 54 32959393
reservas@kurotel.com.br
kurotel.com.br
Facebook: /KurotelGramado
Instagram: @kurotel_
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HOTELARIA

MARCA
REGISTRADA

VERSACE

DUBAI // EMIRADOS ÁRABES

Foi a própria Donatella Versace, diretora
criativa da grife italiana, quem cuidou
pessoalmente de cada detalhe da decoração
do Palazzo Versace, em Dubai. Inaugurado
em 2016, tudo foi minuciosamente pensado.
Os móveis e os itens de decoração foram
feitos sob medida para o hotel. Até os
nomes dos oito restaurantes são uma
homenagem às criações da grife, como
o Vanitas, nome de um dos perfumes.
Localizado no coração da cidade, com
vista do mar, traduz a grandiosidade da
marca: são 215 acomodações e um lobby de
1.000 m2 – todo coberto de mármore, vale
dizer. A outra unidade do Palazzo Versace,
inaugurada há 20 anos no litoral australiano,
tem ainda uma butique com peças da marca
e uma marina privativa para os hóspedes.

Empresas famosas usam seus nomes
(e sua reputação) para investir em
hotéis de luxo, criar experiências e
fidelizar o público por Giovanna Forcioni

Ξ palazzoversace.com

ARM ANI

MILÃO // ITÁLIA

Lobby do Palazzo
Versace, em Dubai
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Fotos: Divulgação

O estilista Giorgio Armani fez história no mundo da
moda antes de abrir hotéis em Milão e em Dubai.
O Armani Hotel, na verdade, surgiu como uma
tentativa de diversificar sua atuação. Deu certo.
O estilo simples, mas sofisticado de suas criações
também deu o tom dos novos empreendimentos.
Na unidade italiana, as 95 suítes são totalmente
controladas via iPads, à disposição dos hóspedes.
A partir do tablet, dá para regular as luzes, o arcondicionado, reservar uma mesa no restaurante
ou até agendar um horário no spa. Para completar,
existe a opção de combinar a estada no hotel
com uma experiência no Armani/Silos, um espaço
de reúne coleções e acessórios que marcaram a
história do estilista. Ξ armanihotelmilano.com
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HOTELARIA

CUISINART

NOBU

ANGUILLA

LOS CABOS // MÉXICO

Incluir um hotel de luxo no portfólio não era algo que
estava nos planos da CuisinArt. Aliás, muito longe disso.
A marca surgiu em 1973, nos Estados Unidos, vendendo
processadores de alimentos. Dos eletrodomésticos para
a hotelaria foi um salto. Em 1999, inaugurou o primeiro
CuisinArt Resort na ilha caribenha de Anguilla, com o
diferencial, obviamente, de investir na gastronomia:
os hóspedes têm à disposição cinco restaurantes,
que servem de receitas regionais a pratos típicos
marroquinos. A área de lazer contempla uma piscina com
vista do mar e um dos clubes de golfe mais completos
da região, projetado pelo jogador Greg Norman. O spa
também é um dos pontos fortes. Com 2,5 mil m2, oferece
16 salas de tratamento, incluindo um espaço focado só na
beleza e no bem-estar masculino. Ξ cuisinartresort.com

O chef japonês Nobuyuki Matsuhisa
começou seu negócio em 1994 com um
único restaurante em Nova York, numa
sociedade com o ator Robert de Niro.
Com o tempo vieram mais de 30 unidades
espalhadas nos cinco continentes. Hoje
ele também leva sua assinatura para
os restaurantes dos 12 hotéis Nobu,
localizados em cidades como Londres,
Las Vegas e Ibiza. Além da sofisticada
oferta gastronômica que já é de praxe
nos empreendimentos do grupo, todas
as unidades seguem o mesmo padrão,
com quartos confortáveis, decoração
minimalista e de inspiração oriental. Estão
nos planos, nos próximos anos, expandir
ainda mais a rede e também inaugurar
hotéis em Tel Aviv, Toronto e São Paulo.
Ξ nobuhotels.com

B A C C A RAT

NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

O hotel da Baccarat, em Manhattan, é quase um showroom
da marca. O que não faltam são cristais à mostra: eles
aparecem nos lustres, enfeitando as prateleiras e até na
fachada. Bem pertinho do Museum of Modern Art (MoMA),
o empreendimento ocupa os 12 primeiros andares de uma
torre na 53rd Street. Para conseguir traduzir os mais de 250
anos de história da empresa, foram três anos pensando
e projetando o conceito de design do primeiro hotel
com o selo Baccarat. O resultado veio em 2015, quando o
empreendimento finalmente abriu as portas. Os 114 quartos
foram desenhados com arandelas de cristal e janelas
que vão do chão ao teto, inclusive os das categorias mais
“simples”, que medem a partir de 400 m2. Nas áreas
comuns, mais de 100 obras de arte ficam em exposição.

BVLGARI

BALI // INDONÉSIA

Fotos: Divulgação

Ξ baccarathotels.com
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Famosa marca italiana de joias, relógios
e perfumes, a Bvlgari não esconde que
seu foco sempre foi proporcionar experiências
de luxo. Tanto que, desde que decidiu investir
na construção de seus próprios hotéis,
a prioridade é que os empreendimentos
estejam sempre localizados nas regiões
mais nobres de cada destino e tenham seus
projetos de design assinados por arquitetos
famosos. O Bvlgari Hotel de Bali, por exemplo,
foi construída usando pedras vulcânicas
e decorada com peças de artistas locais e
antiguidades encontradas na região. Para
o lazer, os hóspedes podem escolher entre
relaxar no spa e na piscina de borda infinita
ou participar de um ritual tradicional de
purificação. Até o fim do ano a marca deve
inaugurar o seu sétimo empreendimento, em
Paris. Ξ bvlgarihotels.com
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CONCIERGE

PERTO DE TUDO

SOB AS ESTRELAS
Conheça três hotéis com estrutura
especial para observar o céu

BUENOS AIRES Um dos melhores (e mais autênticos) jeitos de

conhecer Buenos Aires é caminhando. Desde a inauguração
do Huinid Obelisco, em janeiro, essa missão está ainda mais
fácil. Como o hotel fica bem pertinho de alguns dos principais pontos turísticos da cidade, nem é preciso se esforçar
muito para visitar as paradas obrigatórias – o Huinid está a
menos de 1km do Obelisco, do tradicional Café Tortoni, do
Palácio Barolo e do Teatro Colón.
Não bastasse a ótima localização, a estrutura também não
deixa a desejar. O hotel faz parte da rede hoteleira Huinid, bastante tradicional em Bariloche. Para a estreia na capital argentina, a aposta foi manter o mesmo padrão de conforto das outras
unidades. Os 84 quartos são equipados com cama king size,
banheira e smart TV. Nas áreas comuns, os hóspedes podem
aproveitar ainda o bar no lobby, a banheira de hidromassagem
na área wellness e um solarium no último andar.
Mesmo com mais de duas décadas de experiência em hotelaria, a ideia de abrir uma unidade na capital veio só em 2014,
quando a família proprietária começou a estudar as possibilidades de expandir os negócios. Compraram um prédio histórico onde funcionava um armazém naval no bairro de San
Nicolás e, aos poucos, investiram na restauração. Foram mais
de cinco anos de trabalho até que o Huinid Obelisco finalmente abrisse as portas. O próximo passo é a abertura do restaurante Raíces Patagónicas, que, ainda no primeiro semestre, vai oferecer aos hóspedes a chance de provar a autêntica
culinária do Sul da Argentina. Ξ huinid.com

BOM, BONITO E BARATO

PARATY Agora dá para acampar no litoral fluminense sem deixar o
conforto de lado. Desde que a Selina chegou a Paraty, em janeiro, os
turistas podem experimentar um jeito diferente de pernoitar na cidade.
O novo hotel tem uma estrutura de “acampamento de luxo”, com barracas
com camas confortáveis e itens de decoração moderninhos. Nessa
opção, os hóspedes também podem usar os banheiros compartilhados e
toda a estrutura de lazer, com direito a biblioteca e cinema. As outras
acomodações seguem o mesmo estilo dos outros hotéis da rede, com
quartos privativos e compartilhados. Tudo isso a cinco minutos de
caminhada do Centro Histórico. Ξ selina.com

RANGÁ
Tem telescópios computadorizados
e um sistema de alarme para a aurora boreal.
Toda vez que ela aparece no céu os hóspedes são
avisados e recebem um kit com cobertores
e banquinhos para verem as luzes. Ξ hotelranga.is

HELLA//ISLÂNDIA

SANCTUARY KU S IN I
TANZÂNIA Além dos safáris tradicionais na
savana, oferece “safáris cósmicos”, para pequenos
grupos de turistas. Com a ajuda de um guia
especializado, a programação inclui saídas
noturnas para ver os astros. Ξ sanctuaryretreats.com

Recepção do hotel; à dir., área do
lobby; acima, suíte studio
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Fotos: Divulgação

MÁQUINA DO TEMPO
PORTO Um dos últimos lançamentos
hoteleiros do Porto fica bem no Centro da
cidade. Mas, mesmo com clima de novidade, o
espírito por lá é outro: no Métier Boutique Hotel
a decoração e o conceito foram pensados para levar os hóspedes a
uma espécie de viagem no tempo. Os 15 apartamentos são temáticos
e relembram algumas profissões que foram se perdendo com o
passar dos anos. No quarto Telefonista , por exemplo, as paredes
são decoradas com aparelhos de discagem antigos. Para curtir a vida
noturna, nem é preciso sair do hotel. A parada é por ali mesmo, no
último andar, onde fica o Vis-à-Vis, rooftop com vista panorâmica da
região. Ξ @metierboutique.hotel

TROUT POINT LO D G E
Oferece equipamentos
para quem também quer observar o céu sob a
luz do dia. À noite, a atração é o laser pointer
astronômico, com feixes de luz verde que chegam
a quilômetros de distância. Ξ troutpoint.com
NOVA ESCÓCIA//CANADÁ
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GASTRONOMIA

COZINHA DE NATUREZA

CESTA BÁSICA

O Wood tem cozinha que valoriza os ingredientes locais da Serra Gaúcha
e pratos saborosos criados pelo chef Rodrigo Bellora por Marcelo Katsuki

O chef Rodrigo Bellora; ao lado, Grãos,
Brotos e Folhas, prato que traz mini
arrozes, amaranto, quinoa, abacate,
brotos e queijo boursin temperado
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O Wood tem cardápio único, dividido em quatro tempos diferentes, mas
feito para ser compartilhado – e que não
exige uma sequência pré-determinada.
Há pequenas porções com petiscos para
comer com as mãos, como os pintxos e
os polpetones de cordeiro, carnes com
longa cocção, queijos artesanais serranos
e embutidos, além de saladas de vegetais,
grãos e pancs (plantas alimentícias não
convencionais). Para uma refeição leve, a
sugestão é o Gazpacho de Araçá Vermelho, uma sopa fria à base de hortaliças e
frutas nativas servida com pepino e ceviche de flores com mel. A costela laqueada
com demi glace de butiá é um prato-assinatura do chef. Vem acompanhada de
farofa aromática de milho crioulo e de
legumes tostados. De sobremesa, vá de
Angico e Nogueiras, um clássico do restaurante que traz fondant de mate doce,

MILHO CRIOULO
“Há todo um trabalho de recuperação das sementes
crioulas, com isso temos disponível seu sabor de
forma integral com a frescura da moagem diária e
sua bonita coloração.”
PINHÃO
“Junto a sua produção temos um trabalho de
incentivo a pequenos produtores, em especial às
mulheres que se ocupam descascando o pinhão e
agregando valor ao produto final.”
BATATA CREM
“É um ingrediente muito antigo, um tubérculo
picante que agrega muito à gastronomia.
Trabalhamos recriando formas de incorporá-lo aos
nossos preparos.”

Fotos: Marcos Moreira, Augusto Tomasi e Divulgação

L

ocalizado em Gramado, o Wood Lounge Bar & Restaurante poderia ser apenas mais um simpático restaurante
de hotel na Serra Gaúcha, mas seu conceito vai mais longe. Além de oferecer um café da manhã repleto de criações deliciosas, como o brioche com ovo mollet e panceta frita,
dispõe de uma versão estendida até as 17h. Uma comodidade e
tanto para quem quer dormir até mais tarde. O hotel Wood traz
um conceito de luxo e conforto com um espírito cosmopolita
e contemporâneo. Seu bar, localizado junto ao lobby, oferece
drinques clássicos e autorais embalados por uma inspirada seleção musical. No mesmo espaço fica o restaurante, também
aberto ao público. O menu sazonal criado pelo chef Rodrigo
Bellora traz o conceito farm to table, com pratos elaborados com
ingredientes locais, frescos e orgânicos. O chef é líder do Slow
Food local, movimento que se preocupa com o alimento desde
o seu plantio até a sua finalização. “A paixão pelo ingrediente
me levou por este caminho, mas o que motiva diariamente a
permanecer é a vontade de mudar o mundo
com a alimentação”,
conta Rodrigo.

INGREDIENTES LOCAIS UTILIZADOS NO
WOOD PELO CHEF RODRIGO BELLORA

farofa de nozes e grostoli, uma massinha frita e polvilhada com
açúcar, bastante apreciada no Sul do país.
Rodrigo, um apaixonado pelo estilo de vida rural, vê a gastronomia como um ato político. É dele o conceito “Cozinha de
Natureza”, que valoriza os ingredientes locais em menus com
pouca intervenção técnica para maior aproveitamento do frescor e máxima obtenção de sabor. Um de seus pratos favoritos é
o nhoque de pinhão, topinambur, lardo e tomate fermentado,
que exemplifica bem essa filosofia. O chef é também um dos
fundadores do Convívio Slow Food Primeira Colônia Italiana, com sede em Garibaldi. “Trabalhamos com o propósito de
mais pessoas entenderem a filosofia do bom, limpo e justo e
educarmos sobre suas escolhas alimentares”, conta. Rodrigo é
também chef do restaurante Valle Rústico, em Garibaldi, e do
gastrobar Guaraipo, em Farroupilha. O chef busca através da
gastronomia criar uma conexão sustentável entre o homem e a
terra. “Para tanto, temos uma forte relação com o ingrediente,
desde o respeito no trato com o produtor até o seu aproveitamento integral”, conclui.
Ξ WOOD LOUNGE BAR & RESTAURANTE 54 32957575 / hotelwood.com.br

Galeto ao curry
amarelo e verde, com
acelga fermentada,
pão de milho na
chapa e limão
bergamota grelhado;
acima, detalhe do
salão do restaurante
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MENU

BOA-NOVA PARA
OS FÃS DE GIM

CROSTINHA
IRRESISTÍVEL

SÃO PAULO O Monkey Bar acaba de abrir suas portas no Itaim
Bibi. No menu, vários drinques à
base do prestigiado gim alemão
Monkey 47. Prove o Mico Leão,
que leva gim (claro!), chá de
pêssego e baunilha (foto). O bar
também serve pratos e petiscos.
Ξ Instagram: @monkeybarsp

DELÍCIAS NO AEROPORTO

SALVADOR Dona do Casa de Tereza, um dos restaurantes mais
badalados da capital baiana, Tereza Paim acaba de inaugurar
uma extensão de seu empreendimento: o Mesa de Tereza, que
fica na praça de alimentação do Aeroporto Internacional de
Salvador. No cardápio, delícias famosas da chef, como os bolinhos de moqueca e os de carne seca, ótimas opções de entrada.
Entre os pratos principais brilham a moqueca de peixe e o bobó
de camarão, além da carne de panela com mandioca, abóbora,
arroz e farofa. Ξ 71 3204 1639

Arroz Pegado de Rabada,
do Puro, no Rio de Janeiro
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Fotos: Bárbara Lopes, Will Recarey e Divulgação

A

receita surgiu por acaso. Pescadores da região de
Valência, no Sudoeste da Espanha, preparavam caldos com sobras de peixes e, com eles, cozinhavam
arroz em tachos de ferro. Com a altíssima temperatura do panelão, o amido do grão, misturado ao caldo cheio
de proteína, caramelizava, formando uma crosta deliciosa,
batizada de socarrat. No Brasil, os piauienses também perceberam que a casquinha que ficava pregada no fundo da
panela dava sabor e textura especiais às receitas. Logo chamaram a iguaria de arroz pregado – ou pegado, como alguns preferem. Foi numa viagem ao Piauí que o chef Fábio
Vieira encontrou inspiração para criar o seu Arroz Pregado
com Cabrito, um dos itens mais concorridos do cardápio
do Micaela, em São Paulo. “Eu já conhecia o socarrat das
viagens que tinha feito para a Espanha. Depois, no Piauí,
comi o pregado de cabrito feito de forma bem tradicional e
fiquei encantado. Resolvi juntar os dois pratos”, diz Fábio.
No Komah, também na capital paulista, Paulo Shin prepara o ótimo Bokumbap, prato feito com arroz tostado no
caldo de porco com dashi, mistura com kimchi e serve com
uma omelete cremosa. “Já conhecia o socarrat, que existe
em várias culinárias. Peguei esse elemento emprestado da
paella para criar a minha receita”, diz Paulo. Já no Puro,
no Rio, Pedro Siqueira surpreende com seu Arroz Pegado
de Rabada, servido com kimchi, agrião e ovo estalado. A
casquinha caramelizada envolve a receita como uma panqueca. “Tanto o arroz quanto a rabada estão na memória
afetiva do brasileiro. Essa receita tem gostinho de casa de
avó”, afirma Pedro. Tem como resistir?

ONDE COMER
Ξ MICAELA (SP)
restaurantemicaela.com.br
Ξ KOMAH (SP)
komahrestaurante.com.br
Ξ PURO (RJ)
purorestaurante.com.br

Acima, Arroz Pregado do
Miacela, e Bokumbap saindo
da frigideira do Komah

COZINHA NIPO-ATLÂNTICA
CURITIBA Depois de ganhar fama no programa MasterChef
Profissionais, em 2018, Andre Pionteke inaugura seu primeiro
restaurante em Curitiba. Trata-se do Kitsune. Aberto apenas para o
jantar, tem como foco preparos inspirados em ingredientes locais da
região da Mata Atlântica aliados às técnicas da culinária oriental.
Para começar, a dica são as ótimas conservas como os sunomonos
de pepino japonês, cenoura e beterraba, além do kimchi. Vale a
pena provar também o bao (foto), sanduíche feito em pão cozido
no vapor e disponível em três versões: lambari frito, barriga de
porco e vegana, feita com cogumelos. Entre os principais, destaque
para o lámen, montado com caldo, udon, copa lombo e ovo cozido.
Ξ instagram.com/kitsune.cwb

PRONTOS PARA BEBER
VINHO
A marca Vivant
comercializa três
tipos de vinho:
branco, da uva
chardonnay; tinto,
feito com um blend de cabernet
e merlot, e rosé, que mistura as
uvas syrah e pinot noir. R$ 16,
269 ml. Ξ vivantwines.com.br

Bebidas e drinques famosos que estão ganhando versões em lata

GIM-TÔNICA
A Amázzoni
acaba de lançar o
Ready to Drink,
disponível em duas
versões, de 269 ml:
Extra Dry (R$ 12), menos
calórico e com teor alcoólico
mais baixo, e Rio Negro
(R$ 15). Ξ amazzonigin.com

NEGRONI
O drinque centenário ganha esta versão para saborear
em qualquer lugar,
produzida pela
Bitter & Co. O rótulo dá a dica:
sirva em copo baixo com gelo e
meia rodela de laranja-baía.
R$ 39,90, 269 ml. Ξ bitterco.com.br

HIGHBALL
A Japas Cervejaria
lança o Haiboru,
primeiro highball
– drinque japonês
com uísque e
bebida gaseificada – em lata do
Brasil. Disponível nas versões
Clássica e Yuzu. R$ 16, 310 ml.
Ξ facebook.com/japascervejaria
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BEM-ESTAR

RELAXE E
BOM VOO
Para muita gente, a hora do voo é
um desafio para o sono. Os motivos
são muitos e vão desde a grande
quantidade de estímulos dentro de um
avião até o estresse que alguns sentem
por estar em uma aeronave. Médico
do trabalho da Azul, Helton Dourado
explica que, durante o voo, é importante
“sinalizar” para o cérebro que está
chegando a hora de dormir. “Temos
alguns mecanismos de regulação do sono.
Um deles acontece em uma área
do cérebro chamada hipotálamo. Por meio
dos olhos, essa estrutura detecta sinais
luminosos do ambiente e desencadeia
a liberação de certos hormônios
reguladores do ato de repousar”, diz.
A seguir, Helton lista quatro dicas para
relaxar durante a viagem.

BONS
SONHOS

Uma boa noite de sono não é apenas
revigorante, é fundamental para nossa
saúde física e mental por Paula Roschel
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DRESS CODE

do nosso organismo que participam da síntese de hormônios,
como o do crescimento. O sono também baliza o metabolismo,
as funções neurológicas e emocionais”, afirma Esthela Oliveira,
médica nutróloga, especialista em medicina integrativa.
Mas como alcançar o chamado sono reparador, que acontece
quando o corpo alcança estágios de descanso profundo e sem
interrupções? Algumas dicas podem ajudar nesse processo.

OFF-LINE
O primeiro ponto a ser notado por quem quer descansar
é deixar o celular de lado. Parece impossível, mas é essencial. Além de nos manter alertas por mais tempo, o aparelho
também prejudica a produção de melatonina, hormônio
essencial para avisar ao corpo que é hora de botar a cabeça
no travesseiro. Como essa diminuição da secreção tem relação com a luminosidade do aparelho, a mesma orientação
vale para tablets e TV.

Escolha roupas confortáveis na hora de relaxar. Evite pijamas
com elásticos apertados na região dos tornozelos e da cintura,
pois eles prejudicam a mobilidade e a circulação. Dê preferência para roupas feitas com algodão, que absorvem o suor e
têm toque mais confortável.

ELIXIR
Fotos: Shutterstock e Divulgação/Azul

E

stamos tão preocupados – ou empolgados – com o
que vivemos com os olhos abertos que esquecemos
que dormir é uma parte vital da nossa jornada. A boa
notícia é que podemos mudar esse jogo por meio de
técnicas simples.
Uma boa noite de sono é revigorante, mas é também um item
de luxo atualmente. Três quartos dos adultos entrevistados no
Global Sleep Survey, estudo realizado pela Philips, em 2019,
relataram ter ao menos uma condição de saúde que diminui a
qualidade de suas noites de repouso. Apnéia, dor crônica, insônia, ronco ou síndrome da perna inquieta estão entre elas.
Outros estudos mostram que a privação de descanso profundo
prejudica a memória e a concentração. Dormir mal ou pouco
aumenta a irritabilidade, levando a maiores chances de depressão. Pode inclusive contribuir para quadros de diabetes e hipertensão. O repouso, portanto, é uma ferramenta estabilizadora
para o corpo. “Com ele ocorre a regulação de vários processos

A aromaterapia também é uma amiga do descanso profundo. Os difusores, gadgets que borrifam óleos essenciais no
ar, podem nos ajudar a conquistar níveis mais elevados de
bem-estar. Entre os mais indicados temos o de lavanda, o
de copaíba e o de camomila. Se for dormir fora de casa,
existem blends específicos para borrifar onde quiser, seja no
ambiente ou na roupa.

Atenue os estímulos luminosos
usando tapa-olho
Evite alimentos estimulantes, como café,
chocolate e bebidas energéticas
Diminua os estímulos sonoros, com
plugues ou fones de ouvido na função
noise cancelling
Respire profundamente e
mantenha a concentração no ritmo das
batidas do seu coração
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BEM-ESTAR

A “DORZINHA”
DO DIA SEGUINTE

DICAS PARA
SER FELIZ

por Leandro Martins*

por Zeca Camargo, apresentador
do programa É de Casa, da Globo

NATAL O Wish Natal acaba de inaugurar o Natin Spa
Natal. O espaço, de frente para o mar, é uma das quatro
unidades brasileiras da nova marca própria de spas
da rede GJP Hotels & Resorts. Conta com três salas
de massagem, sauna seca, piscina climatizada, sala de
descanso e academia. O cardápio de massagens e terapias
é bastante variado e inclui massagens para aliviar os
incômodos do jet lag, reflexologia e drenagem linfática
para gestantes. Ξ wishnatal.com

CORAÇÃO ABERTO

Fale com todo mundo sempre,
com um prazer quase infantil
de fazer um novo amigo.
Faça isso sem pré-julgamentos:
as pessoas vão te responder da
mesma maneira.

CORRIDA COM
TECNOLOGIA

Uma das principais fabricantes de acessórios de
ginástica e GPS do mundo, a suíça Garmin traz
uma novidade em sua linha de smartwatches
esportivos: o Forerunner 45. O relógio tem ferramentas como o monitoramento da frequência
cardíaca e GPS para acompanhar ritmo, distância, intervalos, calorias queimadas e sono.
Além disso, registra os esforços durante treinos
de ciclismo, ioga e outras modalidades. R$ 1.899

SABEDORIA

Ξ garminstore.com.br/forerunner

A gente nasce sabendo nada.
E vai aprendendo. É um
caminho infinito que nos
permite construir tudo: amizades, família, uma sociedade –
e até um futuro melhor.

PARA ENTENDER
O MELASMA

SAUDÁVEL
E REFRESCANTE
Cremosos, refrescantes e nutritivos, os
smoothies tornaram-se uma das bebidas
mais populares do mundo. De olho nisso, a
Danone lançou o Smoothie Probiótico, da
linha Activia. Preparados com probióticos naturais, eles não têm adição de açúcar, lactose
nem gorduras. A bebida chega ao mercado
em três sabores: pitaya com framboesa, mirtilo e cranberry; manga com maracujá, mel e
cúrcuma; e kiwi com manga e espirulina.
Ξ danone.com.br
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Disfunção da pele que causa
manchas escuras no corpo,
e principalmente no rosto, o
melasma incomoda muita gente
e causa bastante angústia. Para
ajudar a entender o assunto, a
especialista em cosmetologia e
estética Joyce Rodrigues lança
livro Tudo Às Claras: Um
Mergulho no Melasma.
De forma clara e objetiva, Joyce
explica as causas do problema,
indica os melhores tratamentos e
produtos e dá dicas de como evitar
as temidas manchas, que aparecem
principalmente em mulheres entre
25 e 40 anos.

Fotos: Vinicius Mochizuki, Freepick e Divulgação

CURIOSIDADE

O dia que a gente perde
esse sentimento deixa para trás
a paixão das descobertas.
E sem descobertas o mundo
fica sem graça... Quando eu me
deparo com algo desconhecido,
logo digo: quero!

QUEM RESISTE
A UM SPA?

Quem já ouviu na academia ou do seu professor que para o
treino ser bom ele tem que ser seguido de dor muscular? Em
muitos casos, de fato, essa dor pode ser um bom indício de que o
treino está sendo eficaz. Outras vezes, no entanto, ela pode ser um
sinal de que há algo errado com os exercícios.
A Dor Muscular Tardia ou DOMS (sigla em inglês para o
termo Delayed Onset Muscle Soreness) pode ocorrer por vários
motivos, entre eles um novo estímulo muscular, um aumento
nas cargas ou na intensidade do treino ou até mesmo a falta
de preparo físico. Independentemente da causa, não podemos
ignorar esse incômodo. É preciso respeitar nosso organismo e
perceber que, talvez, ele esteja precisando de descanso. Caso
queira ir para academia mesmo assim, procure mudar o grupo
muscular a ser treinado ou escolha uma atividade regenerativa,
como uma caminhada na esteira. Outra dica é hidratar-se bem e
manter uma boa alimentação.
A dor do dia seguinte pode até ter seu aspecto positivo, desde
que seja moderada. Caso contrário, pode desencadear numa lesão
grave. Se ela persistir, procure um médico e jamais tome remédios
por conta própria. Além dos perigos da automedicação, o uso de
medicamentos como anti-inflamatórios pode acabar com a dor
momentaneamente e disfarçar problemas mais sérios. Por isso,
para se exercitar com segurança, a dica é procurar um profissional
de educação física. Ele saberá elaborar um programa para que você
atinja os objetivos do seu treino e otimize os resultados.
* personal trainer e consultor esportivo
Ξ Instagram: @l_eandromartins

TUDO ÀS CLARAS: UM MERGULHO
NO MELASMA. Editora Zeus, 94 págs., R$ 99
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MULHERES SÃO MAIS SUSCETÍVEIS
A DOENÇAS DA VISÃO
Razões genéticas, hormonais, imunológicas e socioeconômicas são responsáveis
pela prevalência aumentada de doenças oculares em mulheres.
De acordo com a OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, duas a cada três pessoas
cegas no mundo são mulheres.
Doenças como catarata, Glaucoma, DMRI (Doença Macular Relacionada à Idade),
doenças inflamatórias, retinopatia diabética, síndrome do olho seco e retinopatia
hipertensiva são algumas delas.
COMO PREVENIR ?

POR QUE AS MULHERES SÃO MAIS SUSCETÍVEIS ?
Segundo a OMS – Organização Mundial de Saúde, com a desigualdade
socioeconômica , muitas mulheres não recebem informações sobre
a cirurgia de Catarata, por exemplo, além de ter grande dificuldade de
acesso às unidades de saúde, medicamentos e óculos.
A maior expectativa de vida das mulheres em relação aos homens,
seria responsável pelos problemas de visão relacionados à idade,
como a Catarata e DMRI.
As alterações hormonais que podem ocorrer durante a gestação
e a menopausa podem levar a patologias como hipertensão arterial,
retinopatia hipertensiva, diabetes gestacional, retinopatia diabética e
síndrome do olho seco.
A maior predisposição genética a doenças reumatológicas
como Lupus, Artrite reumatoide e Esclerose múltipla tornam mais
comum a ocorrência de doenças inflamatórias oculares levando à
Catarata e Glaucoma.
Texto elaborado pela Dra. Silmara M Merino Loes – CRM 83338-SP

Adotar hábitos saudáveis
como alimentação
adequada, prática de
atividades físicas e proteção
dos olhos contra radiações é
um ótimo começo.
O Controle hormonal,
glicêmico, clínico em geral
será importantíssimo para o
controle da doença de base.
É recomendável a
visita ao seu Oftalmologista
periodicamente a fim
de prevenir estas possíveis
patologias e evitar
maiores sequelas.
A Higiene Ocular diária
removendo a maquiagem dos
olhos e evitando compartilhar
maquiagem pode prevenir
alergias e infecções como
herpes e conjuntivites.

Clínicas e Hospitais Oftalmológicos
Membros Associados à TecLASER em todo o Brasil.
Assis - SP

Belém - PA

Belém - PA

Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte - MG

Brasilia - DF

ioa.com.br
18 3302 8200

hnolhos.com.br
91 3353 9581

retinapro.com.br
91 99343 2015

ocularlaserbh.com.br
31 3241 4848

neooftalmo.com.br
31 3235 0001

vivaoftalmologia.com.br
61 3246 5555

Curitiba - PR

Curitiba - PR

Dourados - MS

Florianópolis – SC

Fortaleza - CE

Goiânia - GO

laserview.com.br
41 3015 0123

www.ioc.med.br
41 3322 2020

hospitaldosolhosdourados.com.br
67 3033 9292

hfopolis.com.br
48 3212 0101

visionlaser.com.br
85 3264 2830

ipvisao.com.br
62 3096 8000

Ipatinga - MG

João Pessoa - PB

João Pessoa - PB

João Pessoa - PB

Juiz de Fora - MG

Londrina - PR

nucleoavancado.com.br
31 3618 7500

ctv.com.br
83 2107 6262

provisaopb.com.br
83 3022 8100

hospitalvisao.com.br
83 3031 4555

hojf.com.br
32 3257 5400

holondrina.com.br
43 3354 3309

Manaus - AM

Maringá - PR

Montes Claros - MG

Natal - RN

Niterói - RJ

Niterói – RJ

juliaherrera.com.br
92 3233 5555

hoftalmar.com.br
44 3262 0044

hospdeolhos.com.br
38 3222 0052

iomr.com.br
84 3026 2020

hon.com.br
21 2715 6000

oftalmoclinicaicarai.com.br
21 2703 6100

Paulista - PE

Porto Velho - RO

Presidente Prudente - SP

Recife - PE

Recife - PE

Ribeirão Preto - SP

cevipe.com
81 3020 2030

ceofro.com.br
69 3229 2929

visarehospitaldeolhos.com.br
18 3226 4323

hvisao.com.br
81 3117 9090

iofv.com
81 4062 9087

oftalmocenter-rp.com.br
16 3632 9333

Rio de Janeiro - RJ

Santo André - SP

São Carlos - SP

Rio Branco – AC

São José do Rio Preto - SP

São José dos Campos - SP

ibol.com.br
21 3237 9200

laserocular.com.br
11 4433 5530

ideco.med.br
16 2107 2020

hoacre.com.br
68 3224 2161

horp.com.br
17 3201 1000

holhosdovale.com.br
12 3878 4244

São Paulo - SP

São Paulo - SP

São Paulo - SP

Sorocaba - SP

unicolaser.com.br
11 5908 9090

ophthal.com.br
11 5698 7700

grupoholhos.com.br
11 3050 3333

bos.org.br
15 3212 7000

faleconosco@teclaser.org.br
CONSULTE UMA DAS CLÍNICAS/
HOSPITAIS ASSOCIADOS DA

TecLASER

(11) 99813 1633
www.teclaser.org.br
Diretor Presidente: Dr. Edmundo José Velasco Martinelli - CRM/SP 39492

MODA

1

10

2

3

8

9

UMA COR, MUITO ESTILO

11

POUCAS COMBINAÇÕES SÃO TÃO SOFISTICADAS COMO OS LOOKS
MONOCROMÁTICOS. CONFIRA SUGESTÕES DE PEÇAS PARA CRIAR UM
VISUAL ARRASADOR COM TONS DE AMARELO por Anna Paula Ali

17

4
12

16
7
5

13
14

6

4. Jaqueta color amarela, Farm - R$ 339 - oqvestir.com.br
5. Clutch carteira com palha natural, Donna Brasil - R$ 675 - donnabrasil.com.br
6. Tênis Champiom woman Canvas, KEDS – R$ 73,90 – oqvestir.com.br
7. Macacão Caroline, Le Lis Blanc – R$ 390,90 - oqvestir.com.br
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Fotos: Shutterstock e Divulgação

1. Pulseira folheada a ouro com zircônia, Rommanel - R$ 169,90 - rommanel.com.br
2. Cinto croco amarelo, Luiza Barcelos – R$ 139,99 – dafiti.com.br
3. Regata Cholet, Cholet - R$ 285,90 - cholet.com.br

15
8. Brincos argola neon acrílico, Renner – R$ 25,90 – lojasrenner.com.br
9. Calça alafaiataria, Amaro – R$ 79,90 – zattini.com.br
10. Gargantilha gravata folheada a ouro, Rommanel – R$ 653,30 – rommanel.com.br
11. Vestido Mi Ouro, Osklen – R$ 627 – osklen.com.br
12. Óculos de sol Alok Block Tech dourado, Chilli Beans – R$ 199,98 - chillibeans.com.br
13. Mule com decote em V, Via Uno - R$ 99,90 – viauno.com.br
14. Relógio com dial preto e três diamantes, Vivara – R$ 990 – vivara.com.br
15. Mochila de couro, Via Mia - R$ 289 - viamia.com.br
16. Shorts clochard cordão, Farm – R$ 269 - oqvestir.com.br
17. Blusa Liovel Amélia, Amissima – R$ 268,90 - amissima.com.br
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BELEZA
1

BELEZA FITNESS

QUEM DISSE QUE PRODUTOS DE BELEZA
E EXERCÍCIOS FÍSICOS NÃO COMBINAM?
CONHEÇA ITENS DE GYM MAKE-UP
PERFEITOS PARA MALHAR SEM PERDER
O GLAMOUR por Anna Paula Ali
2
6

3

4

7

5

9

1. Fixador de maquiagem Air Primer & Fix, Dailus - R$ 29,90 - dailus.com.br
2. Lápis labial resistente, LimeLife - R$ 72 - limelifebyalcone.com
3. Máscara de cílios extravolume à prova d’água, Vult – R$ 27,90 - beautybox.com.br
4. Hidratante labial Cliniquefit Lip + Cheek Flush, Clinique - R$ 125 – sephora.com.br
5. Batom líquido True Power Stay, Avon - R$ 34,99 – avon.com.br
6. Base backstage Face & Body Foundation, Dior - R$ 229 – sephora.com.br
7. Batom líquido Superfix tint, O Boticário - R$ 35,90 - boticario.com.br
8. Protetor solar Fusion Water, Isdin – R$ 85 - isdin.com.br
9. Base com proteção solar Sports Hydro BB Compact SPF50 + refil, Shiseido –
R$ 199 - beautybox.com.br
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Fotos: Divulgação

8

VITRINE

2

1

COMO
ANTIGAMENTE

O QUE É BOM NÃO FICA DATADO.
SELECIONAMOS MÓVEIS E PRODUTOS
DE INSPIRAÇÃO RETRÔ QUE VÃO
ENCHER SUA CASA DE CHARME E
ESTILO por Anna Paula Ali
3

4

1. Sofá dois lugares retrô Zap colorido, Mobly – R$ 1.170,99 – mobly.com.br
2. Pendente Teco preto bivolt, Westwing – R$ 402,90 – westwing.com.br
6
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3. Cadeira Elena com base balanço, Tramontina – R$ 607,05 – tramontina.com.br
4. Frigobar retrô 76 litros, Brastemp – R$ 1.669 – brastemp.com.br
5. Rack Everest Nogueira, Muma – R$ 609,15 – muma.com.br
6. Cristaleira Candice Natural, Westwing – R$ 4.689 – westwing.com.br

Fotos: Divulgação

5

EXECUTIVA

Foto: Anna Carolina Negri
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MADE IN BRAZIL
A trajetória de sucesso da
Korin, empresa de alimentos
orgânicos e sustentáveis e
pioneira no País na produção
de frangos e derivados livres
de antibióticos
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AÇÃO DO BEM

André Iasi, CEO da rede Estapar,
fala sobre os estacionamentos
como hubs de mobilidade urbana

Para Rebecca Tavares, CEO da
BrazilFoundation, entidade que
comemora 20 anos de filantropia

Romano Rocha, comissário
da Azul, lança livro para
ajudar um hospital mineiro

ENTREVISTA

ONDE
VAMOS PARAR
Para o CEO da Estapar,
André Iasi, os estacionamentos
cada vez mais estão se tornando
um hub de mobilidade urbana,
com novas funções e serviços
por Alessandro Gianini | fotos Marcus Steinmeyer

O

André Iasi,
CEO da Estapar

paulistano André Iasi, 45 anos,
conhece como poucos o mercado de estacionamentos. Desde
fevereiro de 2013, o executivo
é CEO da Estapar, maior empresa de
estacionamentos da América Latina.
Em 2019, a companhia teve um faturamento de R$ 1,4 bilhão, resultado
da administração de mil unidades entre
estacionamentos, Zona Azul e outros
serviços. São 400 mil vagas distribuídas
em 75 municípios brasileiros.
Para Iasi, os estacionamentos estão
se tornando cada vez mais empresas de
mobilidade urbana. Com a perspectiva de uma recuperação econômica
do País, a urbanização das metrópoles
deve aumentar o tráfego de carros nas
ruas e a chance de as vagas desaparecerem é grande. Além disso, há a dificuldade de os governos investirem em
transporte coletivo. Tudo isso o leva a
crer que o negócio ainda é sólido.
Na entrevista a seguir, o executivo
analisa o futuro do setor e aposta que
os estacionamentos podem até mudar,
mas não vão sumir ou encolher por
causa do aparecimento de aplicativos
como Uber ou 99. Uma das apostas é
que se transformem para absorver serviços como embarque e desembarque
para as bicicletas e patinetes, ou centro
de abastecimento de carros elétricos.

Qual é o posicionamento da Estapar
no mercado de uma maneira geral?
A Estapar é hoje vista como um hub de
mobilidade urbana, cujas funções estão
crescendo cada vez mais nesse mercado. O estacionamento no Brasil era
considerado como um ente lateral, fora
da mobilidade urbana. Hoje, de fato, a
sociedade e os órgãos governamentais
entendem os estacionamentos como
um elemento de mobilidade urbana
dentro das grandes cidades.
Como se traduz isso de forma prática?
Dentro desse contexto, a Estapar vem
ganhando novas funções. Além de tradicionalmente estacionar carros e tirá-los
da via pública, estamos ampliando a nossa gama de serviços. Hoje já temos áreas
de embarque e desembarque de aplicativos, espaço de cargas de patinete e de
bicicleta, zonas de carregamento de carro elétrico. A Estapar vem criando novas
linhas de negócios, além do core business
da empresa, que é estacionamento e mobilidade urbana.
Isso é uma tendência nesse mercado
de estacionamentos ou vocês têm um
pioneirismo nisso?
Sem dúvida, somos pioneiros. E é nossa
obrigação. Ainda mais diante da revolução tecnológica que estamos vivendo.
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Leve o melhor dos
mundos na sua bagagem.

Hoje em dia, praticamente todo serviço de estacionamento é contratado pelo
aplicativo Vaga Inteligente, que é acessado por mais de um milhão de usuários.
Com ele é possível reservar uma vaga no
estádio Allianz Park, em São Paulo, ou
no Aeroporto de Congonhas, além de
outros 20 locais no Brasil. Você pode
virar mensalista e pagar estacionamento
por meio do aplicativo. Digitalizamos
cada vez mais nosso negócio para melhorar a experiência do usuário. O comportamento da sociedade vem evoluindo. Hoje o consumidor exige melhores
serviços por aquilo que está pagando. E
é isso que tentamos prover, principalmente em grandes operações e polos que
comportem esse tipo de ação.

Quais as razões disso?
Como eu disse, a oferta de transporte coletivo não acompanha a demanda. Além
disso, o PIB voltou a crescer e há mais
atividade econômica, mais comércio,
mais negócios, o que impulsiona essa atividade fortemente. A urbanização tende
a crescer. Há uma retomada do setor de
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Utilize o código
AZULPORTAL
Ganhe R$ 50,00
de desconto na
compra da 1ª mala

Garagem da Estapar com
centro de abastecimento
elétrico; acima, uma das
unidades da rede

incorporação, principalmente em São
Paulo. Haverá necessidade de mais vagas.
A função do estacionamento como core
business é tirar o carro da via pública. E
outros modais que usam o automóvel, _
por exemplo, os aplicativos _ deixam os
carros mais tempo na via pública, causando mais tráfego e poluição, ao contrário do que se acha. Isso é comprovado,
tanto que a cidade de Londres já baniu
os aplicativos. Nova York, por exemplo,
criou uma lei de toque de recolher porque os apps estavam aumentando o tráfego. Dizemos que não existe bala de prata
que resolva a mobilidade urbana.
Londres e Nova York têm um sistema
de transporte coletivo muito maior...
Fato. No caso de Nova York, um estudo
mostrou que o serviço de aplicativo passou a ser subsidiado pelas operadoras a tal
ponto que as pessoas deixaram de usar o
transporte coletivo e aumentou o tráfego

R$

Fotos: Divulgação

A tendência de deixar o carro em casa
e o endereçamento de questões mais
ecológicas podem afetar ou encolher
as empresas de estacionamento?
Há uma mudança de comportamento de determinadas camadas e faixas da
sociedade no mundo inteiro. Isso é natural. Porém, a urbanização aumenta de
tal forma que as cidades crescem mais
do que a disponibilidade de vagas e de
vias públicas. Além disso, não há transporte coletivo de massa em quantidade
e qualidade suficientes. Essa oferta é limitada, não dá para ampliar muito. Em
São Paulo, por exemplo, ainda dá para
aumentar um pouco a oferta de metrô.
Um dado importante é que o número de
garagens é mais ou menos o mesmo. Este
ano, como em 2019, aumentou o tráfego nelas e cresceu o volume de dinheiro.
Do ponto de vista macro, a existência dos
aplicativos, ou mesmo o hábito de deixar
o carro em casa, não está diminuindo o
tráfego nos estacionamentos.

Já escolheu a sua?

1,4 bilhão

foi o faturamento da
empresa em 2019

400 mil

é o número aproximado de
vagas da Estapar em todo o País

75 municípios

contam com serviços da rede

1.000

unidades entre estacionamentos,
Zona Azul e outros serviços

Agora o TudoAzul e o Portal das Malas
facilitaram sua vida. Você acumula pontos
comprando no site do Portal, ou os resgata no
Shopping TudoAzul para embarcar de mala nova.
Saiba mais sobre a parceria
em voeazul.com.br/portaldasmalas
ou portaldasmalas.com.br/tudoazul.
Validade do voucher: de 01/03 a 15/04/2020.
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QUIZ
AUTOMÓVEL PREFERIDO
Aston Martin
P I L O T O D A F -1
Lewis Hamilton é fantástico,
muito rápido
SÉRIE DE TV
The Morning Show, da Apple TV+
LIVRO
A Revolta de Atlas, de Ayn Rand

SEU CARTÃO
DE CRÉDITO
TAMBÉM É SEU
CARTÃO DE
EMBARQUE.

na rua. O que eu quero dizer é que não
existe solução mágica para a mobilidade
urbana. A não ser usar menos o carro por
morar mais perto do trabalho. Mas isso,
infelizmente, é algo para poucos.
O estacionamento também tem um
custo. Tem caixa, manobrista... Como
ficam essas funções?
Não vão desaparecer, de forma alguma.
A operação manobrada é fruto da pressão
de falta de vaga em uma microrregião.
Manobrar em uma garagem é como fazer
dois litros de água caberem em um vasilhame de um litro. Esse tipo de operação
vai perdurar durante muito tempo. Em
hospitais e no comércio varejista é muito
comum. Já em shoppings, aeroportos e
arenas esportivas há mais o self-park.
Como a Estapar está estruturada administrativamente?
Empregamos cerca de 7 mil pessoas. É
muita gente e me orgulho disso porque
cumprimos um papel social importante
para o País. E, mais do que isso, estamos
testemunhando a entrada de novos tipos de funcionários. Precisamos de mão
de obra especializada para nossos novos
negócios. Nos últimos quatro anos, na
área de TI (tecnologia da informação),
por exemplo, o gasto administrativo,
que não é ligado diretamente à operação, cresceu quase 100%. Porque, de
fato, passamos a usar novas funções que
antes não eram exigidas, como técnicos
em informática, para trabalhar em nossas
inovações tecnológicas.
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Agora você pode viajar pagando menos.
Só o TudoAzul Itaucard dá 10% de desconto
na compra de passagens aéreas da Azul e
anuidade grátis gastando a partir de R$ 1.000,00
em compras por mês. Aproveite.

Por que há tanta variação de preços
entre as unidades?
Seguimos a regra de oferta e procura.
Quais são os principais custos de um
estacionamento? Mão de obra e aluguel. E há outras despesas, como seguro, uniforme, iluminação, água, etc.
Esses grandes custos, naturalmente vão
ditar o preço da região. Será maior ou
menor de acordo com o polo gerador
de tráfego. Se a zona tiver um fluxo de
carro muito grande para uma escassez
de vaga, naturalmente o preço dela será
mais alto. Esse é um mercado bastante
volátil, porque depende do tráfego daquela área. E no momento que o carro
adentra o estacionamento, se houver algum sinistro, como colisão, dano material ou roubo, será nossa responsabilidade. Tudo isso interfere na dinâmica, no
preço. Se você consultar o (site) Reclame Aqui, verá que a Estapar possui um
dos melhores índices de ranqueamento,

porque respondemos todas as reclamações. Temos um índice de resolução de
91%. Mas trabalhamos na prevenção
para que não tenhamos sinistros. Isso vai
desde o treinamento do funcionário até
como anular uma pilastra num edifício-garagem, porque todo mundo bate ali.
Como funciona esse processo?
Criamos a Academia Estapar. Todos os
funcionários, antes de começarem na
função, seja manobrista ou alguém do
administrativo, têm um treinamento mínimo, presencial e on-line, para que passemos os valores da companhia, da ética,
e até as técnicas de manobra. Também
treinamos o atendimento. No hospital, por exemplo, quando o manobrista
entrega o carro para o cliente não deve
dizer: “Volte sempre”. Pode ser alguém
saindo da maternidade, todo feliz, mas
pode ser alguém saindo da oncologia,
num momento difícil.

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

>voeazul.com.br/tudoazulitaucard

MADE IN BRAZIL

Em sentido
horário:
gôndolas com
vegetais livres
de agrotóxico;
frangos criados
em galpões com
acesso ao pasto;
e ovos orgânicos,
cuja produção
chega a 1,8
milhão ao mês

Q

ALIMENTAÇÃO CONSCIENTE

Fundada há 25 anos, a Korin cresceu 525% na última década
produzindo e comercializando produtos orgânicos e sustentáveis,
com foco no equilíbrio entre saúde e preservação dos recursos
naturais por Marcelo Katsuki | fotos Anna Carolina Negri
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Fotos: Anna Carolina Negri e Divulgação

Reginaldo Morikawa, diretor
superintendente da Korin em
uma das 11 lojas da marca

uando falamos em Korin, a primeira imagem que nos
vem à mente é a dos ovos e frangos orgânicos – afinal,
ela foi a primeira empresa brasileira a produzir aves e derivados livres de antibióticos. Mas o negócio nasceu há
25 anos voltado para o cultivo de frutas, verduras e legumes.
Era uma iniciativa da Igreja Messiânica, que tem como missão
desenvolver a agricultura natural nos países em que se estabelece. Esse sistema baseia-se na filosofia do japonês Mokiti
Okada (1882-1955), que prioriza o respeito ao agricultor, a
vivificação do solo e a não utilização de adubos químicos ou
agrotóxicos. Fundada em 1994 pelo reverendíssimo Tetsuo
Watanabe, a Korin partiu desses princípios para formatar um
novo tipo de negócio. Seu financiamento foi feito com donativos dos membros da igreja, que é hoje a sócia majoritária.
O símbolo da Korin (pronuncia-se kô-rin) é formado por
três círculos que se interseccionam. Reginaldo Morikawa,
diretor superintendente da empresa, explica que eles traduzem a filosofia de Mokiti Okada: “São os três círculos de luz

que representam a espiritualidade; a preocupação
com o corpo e com o meio ambiente; e o cuidado
com o belo e a mente”. Ko significa luz, em japonês,
e rin quer dizer anel. “A trilogia também representa
o fogo, a água e a terra, que são os três elementos
fundamentais na agricultura”, explica.
Antes de se tornar a Korin, a empresa existia com
o nome de MGC (Messianic General Company) e
fazia apenas importação para o Brasil. Em 1982 mudou para
PRONAM (Produtos Naturais Messiânica), nome que manteve até 1994, quando nasceu a Korin, então capacitada para a
produção, distribuição e comercialização final. A empresa inspirou-se no formato da Whole Foods Market, rede de supermercados norte-americana que comercializa produtos naturais
e orgânicos. Naquele momento ela já dispunha de um sortimento de produtos, com mais de 100 variedades, mas havia
uma carência no setor de carnes. Partiram então para a criação
de animais para consumo. Testaram de peixes a suínos, mas os
produtos que conquistaram o público brasileiro foram o ovo e
o frango, que chegariam ao mercado em 1988.
A Korin é abastecida por cooperativas e pequenos e médios produtores, que enxergaram nela um viabilizador para
seus projetos. A empresa dispunha de meios para facilitar o
escoamento da produção, um branding forte, além de oferecer
itens de difícil acesso ao produtor rural, como a tecnificação
para supermercados e toda a logística para a comercialização
AZUL
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R$

“

165,7

Hoje a humanidade come
muito porque come errado

milhões

foi o faturamento
da Korin em 2019

400

“

O bovino orgânico da Korin, criado sem o uso de antibióticos
nem hormônios e com alimentação em pastagens de fazendas
certificadas; ao lado loja da marca

funcionários contratados

240
itens produzidos com a
marca Korin estão no
portfólio da empresa

5,6

milhões

de frangos são produzidos
por ano

Fotos: Anna Carolina Negri e Divulgação

da produção. Ela se tornou uma corporação de viabilização
de negócios, trabalhando estritamente com unidades agrícolas familiares sustentáveis – mas não se trata de uma empresa
familiar. A Korin é uma holding que tem quatro empresas: a
Korin Agropecuária Ltd., que trabalha para tornar o alimento
cada vez mais puro, com foco no produto orgânico; a Korin
Franquia, que cuida das 11 lojas que vendem artigos de fabricação própria e também produtos de parceiros com mais
de 1.100 itens; a Korin Agricultura e Meio Ambiente, que
desenvolve tecnologias para o plantio, produção de insumos
e cuidados com efluentes (resíduo proveniente de processos
industriais); e a Korin Alimentos, que trabalha com um protótipo de food service de alimentação natural e orgânica fora
do lar e que deve chegar ao público num futuro próximo.
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Os novos hábitos do consumidor não afetaram as vendas da
Korin. Se por um lado percebe-se uma redução do consumo
de proteína animal, também se verifica um aumento do público que procura por produtos alternativos e sustentáveis, o que
explica o crescimento da empresa. Sobre o futuro, a empresa
planeja expandir a produção de aves para 40 mil frangos por dia,
chegando a 30 mil toneladas ao ano. O foco ainda é a expansão
no mercado nacional. Outros projetos incluem o lançamento
de uma linha de suínos, outra de alimentos halal (feitos segundo

preceitos muçulmanos), mais itens veganos e até alimentos à
base de insetos. O primeiro a ser comercializado será o snack de
gafanhoto. “Nossa filosofia tende ao vegetarianismo no futuro.
A proteína básica virá de algas e insetos”, conta Reginaldo.
Mas como a agricultura orgânica vai sustentar o mundo se
ela rende metade da produtividade da convencional e custa o
dobro? “Se a pessoa se alimentar apenas com comida de verdade (como os vegetais orgânicos), ela vai ingerir menos de um
terço do que come atualmente. Porque hoje ela come muitos
industrializados, processados, carboidratos simples, que estimulam o apetite. Os alimentos trazem muitos conservadores,
estabilizantes, corantes, substâncias que dão um trabalho maior
para o corpo metabolizar e excretar. Hoje a humanidade come
muito porque come errado.”
Em novembro de 2019 a Korin recebeu o prêmio Novo
Agro na categoria “inovação”, iniciativa da ESALQ-USP e
do Banco Santander, pela produção de frangos e ovos livres
de transgênicos. Naquele mesmo mês, além do lançamento
do frango caipira, chegou também ao mercado o hambúrguer de picanha orgânico, produzido a partir de cortes de bovinos criados com bem-estar animal e livres de antibióticos.
Até o mel e o própolis têm certificação orgânica, originados
em áreas nativas livres de defensivos agrícolas. “Hoje somos
uma empresa que atingiu uma produção 100% livre de transgênicos, mas o nosso foco continua sendo a eliminação do
agrotóxico”, conclui Reginaldo.
korin.com.br
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5 PERGUNTAS

DUAS DÉCADAS
DE FILANTROPIA

1. A BrazilFoundation completa 20 anos.

Rebecca
Tavares, CEO da
BrazilFoundation;
abaixo, jantar
do baile de gala
em São Paulo

Qual o saldo dessas duas décadas?
É ótimo. Estamos conseguindo cumprir
nosso objetivo, que é apoiar projetos que
tragam transformações positivas para
os brasileiros. Esse era o ideal que Leona
Forman tinha em mente quando criou essa
entidade sem fins lucrativos em 2000. Ela
sempre se envolveu com a questão da justiça social, com inciativas para diminuir a
pobreza no Brasil. Depois de anos morando nos Estados Unidos, teve a ideia de mobilizar recursos para apoiar ONGs ou movimentos de cidadania, de empoderamento
de mulheres, de igualdade racial.

Rebecca Tavares, CEO da
BrazilFoundation, fala sobre
os 20 anos da entidade e dos
próximos desafios da organização
que já ajudou mais de 600
projetos sociais no Brasil
por Bruno Segadilha

H

á 20 anos, Leona Forman teve uma
ideia que parecia audaciosa: mobilizar
pessoas e empresários para que, com suas
doações, ela pudesse incentivar projetos
sociais no Brasil. Com esse objetivo firme na
cabeça, ela criou, em 2000, a BrazilFoundation,
organização com sedes em Nova York e no Rio de Janeiro que
já arrecadou mais de US$ 50 milhões, beneficiando mais de 600
instituições no País. Parte desses recursos é obtida nos famosos
bailes de gala realizados na Big Apple e em São Paulo. CEO da
entidade desde agosto de 2019, a californiana Rebecca Tavares
defende que a sociedade tem papel fundamental para diminuir
as desigualdades e garantir um mundo mais justo e democrático.
“Todos nós devemos fazer parte da transformação dos mais
necessitados do mundo”. Rebecca sabe o que diz. Referência
mundial em filantropia e terceiro setor, ela acumula anos de experiência em órgãos como a Fundação Ford e a Organização das
Nações Unidas, lugares onde desenvolveu programas de apoio
a estratégias educacionais e políticas contra as desigualdades
racial e de gênero. Em 2019, recebeu o primeiro YaleWomen
Impact Award, em reconhecimento ao seu trabalho pelos direitos das mulheres. Animada, ela comemora as duas décadas de
existência da BrazilFoundation, mas ressalta que ainda há um
muito a ser feito por aqui. “Primeiro, precisamos mobilizar mais
recursos para apoiar novas inciativas: uma pequena doação faz
uma grande diferença. Nossa segunda motivação é promover
a filantropia, que ainda é incipiente no Brasil”.

2. Esse objetivo se manteve nesse tempo

de existência?
Seguimos firmes nesse ideal. Nossa primeira motivação é mobilizar mais recursos
para continuar apoiando essas inciativas.
Nesse sentido, é importante dizer que uma
pequena doação faz uma grande diferença.
O segundo objetivo é promover a filantropia, que ainda é incipiente no Brasil. Apoiamos entidades em todo o País, seja em
projetos para tornar as águas das chuvas
potáveis no Nordeste, em iniciativas que
capacitam pessoas para beneficiar o açaí
na Amazônia ou em ONGs que formam jovens em técnicas de produção para festas
como o Carnaval no Rio.

3. Qualquer um pode fazer doações?

Nós contamos com doadores individuais,
corporativos e fundações, tanto no Brasil
quanto nos Estados Unidos ou outros países, como a Inglaterra. Não é preciso doar
grandes valores, nem exigimos que sejam
em dólar ou em real. Aceitamos desde US$
50 a US$ 50 mil! Como já disse, qualquer
valor é importante. Existem várias maneiras
de doar: a partir do nosso site, mandando um e-mail, ligando... Este ano estamos
abrindo uma nova frente de doações mensais, cobradas via cartão de crédito.

5 milhões

US$

foi o valor arrecadado
pela BrazilFoundation no
ano passado, sendo

800 mil

US$

só nos bailes de gala
de Nova York e de São Paulo

600

é o número aproximado de
instituições apoiadas em 26
estados do Brasil

4. Que projetos são contemplados com

aportes financeiros de vocês?
Atualmente abrimos um edital para selecionar as entidades que nós vamos beneficiar. Convidamos organizações a apresentarem projetos nas áreas de educação
e cultura; direitos humanos; participação
cívica; meio ambiente; desenvolvimento
socioeconômico; e saúde. Para este ano
esperamos receber cerca de 1.500 propostas. Temos um time no Rio de Janeiro que
avalia cada projeto, sua seriedade, seu
comprometimento, os resultados e impactos sociais que elas vão trazer.

5. Organizações que atuem em áreas

diferentes das cinco contempladas por
vocês podem participar de alguma forma?
Sim. Às vezes recebemos uma doação significativa de alguém ou de uma empresa
que quer destinar o incentivo a uma entidade específica. Em outros casos, não recebemos a recomendação de um projeto,
mas de uma área que não está entre as
cinco principais que priorizamos. Quando
acontece isso, abrimos um edital direcionado para esse tema indicado. Recentemente apoiamos dez projetos para as
inserções socioeconômica e produtiva de
egressos do sistema prisional.
brazilfoundation.org

O FOCO DA BRAZILFOUNDATION
PA RT I C I PAÇ ÃO C Í V I C A

D I R E I TO S H U M A N O S

D E S E N V O LV I M E N TO S O C I O ECO N Ô M I CO
E D U C AÇ ÃO E C U LT U R A
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S AÚ D E

MEIO AMBIENTE

Fotos: Divulgação

A entidade incentiva projetos em seis áreas
O conselho da BrazilFoundation no baile de gala de São Paulo do ano
passado, da esq. para a dir.: Marcello Hallack, Daniela Rebouças, Leona
Forman, Rebecca Tavares, Karen Lassner e Ricardo Puggina

Luiza Brunet, Luciana
Curtis, Schynaider Moura
e Cintia Dicker, no baile
de gala de Nova York do
ano passado
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RESUMOCAST

AÇÃO DO BEM

ULTRA-APRENDIZADO, UMA
HABILIDADE DO FUTURO

LEITURA SOLIDÁRIA

Em Ultralearning, o especialista em aprendizado acelerado
Scott H. Young explica como desenvolver uma habilidade
fundamental para o seu desempenho profissional

Autor de Um Vale que Vive em Mim, o
comissário Romano Rocha doa todo o dinheiro
arrecadado com o livro para o Hospital São
Vicente de Paulo, de Araçuaí (MG)
por Giovanna Forcioni

Temporada 2 | Episódio 75

ULTRALEARNING
Editora Harper
Business
304 págs.
R$ 110

Esse texto foi escrito por Gustavo Carriconde — fundador e
apresentador do ResumoCast
ResumoCast.. O programa é gratuito e debate um
livro de negócios por semana. Confira esses e outros livros para
empreendedores em resumocast.com.br ou nas principais
plataformas e aplicativos de podcast.

resumocast.com.br
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uando começou a sua paixão
pela escrita?
Eu escrevo desde a adolescência,
mas sempre foi uma coisa muito
reservada, particular. Era o meu jeito de
mostrar meus sentimentos e colocar para
fora o que estava me incomodando. Com
a internet, eu comecei a publicar algumas
coisas nas redes sociais e as pessoas começaram a gostar e a me incentivar a fazer
mais, a escrever um livro.

OUÇA MAIS
DESBLOQUEIE O PODER
DA SUA MENTE
Michael Arruda
A solução para a maioria
dos nossos problemas, até
mesmo os de saúde, não
está na prateleira da farmácia, mas sim dentro
de cada um de nós.
O segredo está em você saber como assumir o controle
da sua mente a partir do
seu subconsciente.

E quando percebeu que era hora de
transformar essa ideia em livro?
Em 2018, uma amiga minha reuniu
alguns desses meus textos e fez um livrinho bem artesanal, para me incentivar a escrever mais. Divulguei essa
história nas redes e mais gente veio falar que era para eu publicar de verdade. Aí começou uma força-tarefa para
fazer isso acontecer. Até que consegui
uma editora, entreguei meus textos e
avisei que queria doar tudo o que ganhasse com as vendas.

GRANDE POTENCIAL
Shawn Achor
Aprendemos desde cedo que
precisamos competir para
nos destacarmos na multidão. A fórmula é simples:
seja melhor, mais inteligente
e mais criativo do que os outros e você terá sucesso. Mas
o especialista em felicidade
Shawn Achor afirma que
essa equação não fecha.
ENFODERE-SE!
Caio Carneiro
O mundo não está nem aí
para os seus problemas.
Em seu segundo livro, o
empreendedor e investidor
Caio Carneiro traz algumas
estratégias práticas que ele
mesmo utiliza para se tornar
uma pessoa “enfoderada”.

Fotos: Divulgação

era possível assistir em velocidade acelerada. Mas o melhor de tudo era poder voltar
o vídeo para rever o que não havia compreendido muito bem. Aí eu pensei: se é
possível assistir a uma aula assim, por que
não fazer um curso inteiro?"
Esse foi o seu primeiro projeto de
Ultralearning e, em apenas 12 meses,
Scott passou em todos os testes do MIT
sem sair da sua casa. Logo surgiram
mais projetos, como aprender quatro
idiomas em apenas um ano e desenhar
como um artista em um mês.
Aprender novas habilidades e conceitos de forma rápida faz parte da caixa
de ferramentas do profissional que quer
se manter relevante no futuro. Por isso,
Scott foi pesquisar outros "Ultralearners"
e desvendou esse método agressivo de
autoaprendizagem que deu origem a
este livro de grande sucesso.

Fotos: Divulgação

J

á pensou como seria a sua vida
se você fosse capaz de adquirir
todos os conhecimentos de uma
graduação em Ciências da Computação do MIT... sem precisar
ir a Boston? E ainda por cima pagando
dez vezes menos do que o custo original? O autor Scott H. Young teve essa
ideia. Em 2012, ele resolveu criar um
desafio público que foi acompanhado
por milhares de seguidores em seu blog.
A ideia surgiu após Scott se graduar
em administração de empresas e perceber
que aquele curso não lhe dava ferramentas suficientes para realizar o seu grande
sonho: abrir um negócio próprio. “As
escolas de negócios não ensinam como
iniciar empreendimentos. Elas servem
para formar gerentes médios de grandes
organizações”, afirma Scott.
Ele queria aprender a programar computadores, pois assim poderia criar softwares e iniciar o seu negócio. Scott pensou
em fazer um segundo curso universitário.
E foi em uma de suas pesquisas que conheceu a plataforma em que o MIT postava aulas e até os exames aplicados em
seus alunos. "As aulas on-line tinham mais
qualidade do que as que eu tinha pagado
em meu primeiro curso. Havia professores engajados, conteúdo relevante e ainda

Por que fazer um livro sobre o Vale do
Jequitinhonha?
Eu tive uma infância muito especial no
Vale. Sou de Araçuaí e, apesar de ser
uma região muito pobre, desprovida
de recursos, é muito rica em valores.
O povo é generoso e consegue sorrir
e fazer poesia, mesmo com as adversidades. Acho que isso contribuiu para
a sensibilidade que eu possuo para escrever. Também tenho alguns textos
sobre as minhas experiências como
comissário, mas a editora me orientou

Lançamento do
livro Um Vale que
Vive em Mim; no
detalhe, o autor,
Romano Rocha

a fazer um recorte mais específico, só
com os que falavam sobre o Vale do
Jequitinhonha.
De onde veio a ideia de fazer um “livro solidário”?
Eu já tinha participado de alguns trabalhos sociais. Até hoje eu colaboro com
uma casa de idosos. Minha mãe sempre
falava que eu tinha vocação para servir,
que esse era o meu propósito. Mas nunca
tinha feito nada parecido, que revertesse
as vendas de um livro de crônicas e poesia para alguma causa. Com a idade e
com a maturidade, comecei a vislumbrar
a possibilidade de fazer alguma coisa pela
minha cidade. E encontrei no livro uma
oportunidade de realizar isso.
Para onde vai o dinheiro arrecadado
com a venda do livro?
Uma vez li uma matéria em um jornal
aqui de Minas Gerais dizendo que o
hospital da minha cidade era o quarto
pior do estado. Fiquei com aquilo na
cabeça. Quando veio a ideia do livro,
decidi que doaria todo o lucro das ven-

das para lá. Recentemente, fiquei sabendo que o dinheiro vai ser usado para
o setor de pediatria, em uma reforma na
ala das crianças, e para regularizar pagamentos de alguns funcionários que
estão para se aposentar.
Qual foi o retorno que você teve
dos leitores?
O retorno foi maravilhoso. Nós não
tivemos patrocínio, mas a cidade
abraçou a causa e se mobilizou desde
o início. Abriram as portas do museu
para fazer o lançamento, um artista da
região doou seu trabalho para ilustrar
a publicação. Fizemos uma venda antecipada e, com uma semana e meia,
os custos do livro foram pagos. Na
primeira edição, imprimimos 1.500
exemplares, mas fez tanto sucesso que
precisamos fazer mais 300. Depois fizemos um lançamento em Belo Horizonte. Agora estou planejando lançar
em São Paulo também.
COMO ADQUIRIR SEU EXEMPLAR
Ξ Instagram: @romano.rocha.7
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
Foto: Unsplash

Ronaldo Tavares, Azultec
T1, conta a aventura de
pedalar por 16 dias em
várias cidades italianas,
como Roma (foto)
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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 The Vessel, uma das
atrações de Nova York

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

EXPERIÊNCIA AZUL

C H EC K -IN

DESCOBRINDO A ITÁLIA EM DUAS RODAS
Um roteiro de 16 dias pedalando nas estradas do país europeu

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.

A famosa torre inclinada na cidade
de Pisa, uma das paradas do roteiro
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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
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

do parei num posto de gasolina para comer, me avisaram
que o que eu estava fazendo era proibido. Bicicletas não
podem andar em vias de alta velocidade por lá. Tive que
empurrar a bike por uns 800 metros até voltar para a Via
Aurélia propriamente dita, na paralela.
A grande vantagem de viajar de bike é conhecer lugares
que não são tão turísticos assim. Em Grosseto, uma comuna que fica a uns 150 km de Florença, eu almocei em uma
cantina bem tradicional, de família. Em Roma eu conheci os
arredores do Coliseu, coisa que quase ninguém faz. Também tive a chance de participar de uma festa popular típica
italiana com os moradores da comunidade.
Foram 16 dias de viagem, pedalando mais de 50 km diariamente. Eu acordava cedo, tomava café e recomeçava o
passeio. Depois do almoço eu geralmente chegava à cidade
onde eu iria dormir. Dava certo porque ainda sobrava um
tempinho para conhecer a região antes de partir de novo.
Nesse esquema, foram quase 500 km e mais de uma dezena
de cidades. Uma experiência inesquecível!
Ronaldo Tavares Azultec T1

App check-in

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

Fotos: Unsplash e Arquivo pessoal

E

u já costumava pedalar toda semana em Curitiba e sempre tive vontade de fazer uma viagem de bike na Europa.
No ano passado comecei a me planejar. Quando voltava
do trabalho para casa, analisava as possibilidades de trajeto, lendo histórias de outros ciclistas, procurando quais trechos
eu gostaria de fazer. Optei pela Via Aurélia, uma estrada bem
simpática, que era usada para ligar algumas cidades italianas na
Roma Antiga. Reza a lenda que foi daí que surgiu o ditado que
diz: “Todos os caminhos levam a Roma”.
Em outubro de 2019 embarquei para a Itália. Ao chegar,
comprei uma bicicleta usada, própria para cicloturismo, por
€100. Estava em Cecina, na Toscana, e de lá peguei sozinho
um trem até Pisa – levando bicicleta, barraca e equipamentos.
Minha ideia era sair de Pisa e pedalar até Pompeia, parando em algumas cidadezinhas no caminho. Tinha tudo para
dar certo: era baixa temporada, a temperatura estava amena,
o terreno era plano, eu já tinha na cabeça o trajeto que eu
faria… Mesmo assim, o primeiro perrengue veio logo nos
primeiros 50 km. Eu fui parar numa via expressa e, enquanto eu pedalava, os carros passavam buzinando e acenando
para mim. Achei que estavam me cumprimentando. Quan-

Web check-in

Web check-in

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

Airport

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

Luggage

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

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

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

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

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

TRA N S P O RTE EX C LU S IVO
A Azul oferece ônibus executivos gratuitos, com wi-fi e 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
wi-fi and air conditioning, to and
from Viracopos Airport, in Campinas,
to strategic locations in the cities
of São Paulo and Sorocaba. To use
the service, present your boarding
pass or itinerary 15 minutes before
the departure of the bus. Please
check bus schedules according to
the location of your departure.

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
BARRA FUNDA* VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS B. FUNDA*

B.FUNDA* VIRACOPOS

VIRACOPOS B. FUNDA*

4:30

6:00

7:15

8:45

4:30

6:00

6:15

7:45

5:30

7:00

7:15

8:45

5:30

7:00

8:15

9:45

5:30

7:00

7:15

8:45

7:00

8:30

9:45

11:15

7:00

8:30

8:45

10:15

6:30

8:00

8:45

10:15

8:30

10:00

12:15

13:45

8:30

10:00

10:15

11:45

9:00

10:30

10:15

12:45

10:30

12:00

13:45

15:15

10:00

11:30

10:45

12:15

11:00

12:30

12:45

14:15

13:00

14:30

15:45

17:15

11:00

12:30

12:45

14:15

14:30

16:00

13:45

15:15

14:30

16:00

17:45

19:15

12:30

14:00

14:15

15:45

16:00

17:30

16:45

18:15

15:30

17:00

19:45

21:15

13:00

14:30

14:45

16:15

17:30

19:00

17:15

18:45

16:30

18:00

20:45

22:15

15:00

16:30

16:45

18:15

19:00

20:30

19:15

20:45

19:00

20:30

21:45

23:15

20:00

21:30

21:15

22:45

19:30

21:00

22:45

0:15

23:45

1:15

23:45

1:15

17:00

18:30

18:45

20:15

18:30

20:00

20:15

21:45

19:00

20:30

22:00

23:00

23:15

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

AEROPORTO DE

CONGONHAS

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS CONGONHAS

AEROPORTO DE
VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
CONGONHAS VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

5:30

5:45

7:15

4:00

5:30

6:15

7:45

4:30

6:00

7:15

8:45

5:00

6:30

6:45

8:15

5:30

7:00

8:15

9:45

6:30

8:00

10:15

11:45

6:00

7:30

7:45

9:15

6:30

8:00

9:45

11:15

8:30*

10:00

12:15*

13:45

8:00

9:30

10:45

12:15

8:30*

10:00

11:15*

12:45

10:00

11:30

13:45*

15:15

10:00

11:30

13:45

15:15

10:30*

12:00

12:15

13:45

12:00*

13:30

15:45*

17:15

12:00

13:30

15:45

17:15

12:30*

14:00

13:15*

14:45

14:00

15:30

17:15

18:45

14:00

15:30

17:45

19:15

15:00*

16:30

16:15*

17:45

15:00*

16:30

19:15*

20:45

15:00

16:30

18:45

20:15

18:00

19:30

17:15

18:45

16:00

17:30

20:45

22:15

16:00

17:30

19:45

21:15

19:00*

20:30

19:15*

20:45

18:30

20:00

22:15*

23:45

19:30*

21:00

23:15*

0:45

0:15*

1:05

17:00

18:30

20:45

22:15

21:45

23:15

19:30

21:45

23:15

23:15*

0:45

20:00

21:30

23:45

1:15

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

AEROPORTO DE

GUARULHOS
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VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS ELDORADO

ELDORADO VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS ELDORADO

ELDORADO VIRACOPOS

VIRACOPOS ELDORADO

5:30

7:00

7:15

8:45

4:00

5:30

5:45

7:15

5:00

6:30

5:45

7:15

7:30

9:00

9:15

10:45

5:20

6:50

7:45

9:15

7:00

8:30

9:45

11:15

9:30

11:00

11:15

12:45

7:00

8:30

9:15

10:45

9:00

10:30

12:15

13:45

10:30

12:00

12:15

13:45

9:00

10:30

11:15

12:45

10:30

12:00

13:45

15:15

11:30

13:00

13:15

14:45

11:00

12:30

13:15

14:45

12:30

14:00

15:45

17:15

13:30

15:00

14:15

15:45

13:00

14:30

16:15

17:45

14:30

16:00

17:45

19:15

14:30

16:00

15:15

16:45

15:30

17:00

17:45

19:15

15:30

17:00

19:15

20:45

15:30

17:00

15:45

17:15

18:30

20:00

19:15

20:45

16:30

18:00

20:15

21:45

16:30

18:00

17:15

18:45

19:30

21:00

20:45

22:15

18:30

20:00

21:15

22:45

23:15

0:45

20:00

21:30

17:30

19:00

18:15

19:45

22:15

23:45

19:30

21:00

20:15

21:45

23:15

0:45

20:30

22:00

21:15

22:45

0:15

1:45

22:15

23:45

23:15

00:45

AEROPORTO DE

SHOPPING

TAMBORÉ

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS TAMBORÉ

TAMBORÉ VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS TAMBORÉ

TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS TAMBORÉ

4:00

5:30

6:45

8:15

4:00

5:30

6:45

8:15

5:30

7:00

7:15

8:45

5:30

7:00

8:45

10:15

5:30

7:00

9:15

10:45

7:00

8:30

10:15

11:45

7:00

8:30

10:15

11:45

7:00

8:30

10:45

12:15

10:30

12:00

11:45

13:15

9:00

10:30

12:15

13:45

9:00

10:30

12:15

13:45

13:00

14:30

13:45

15:15

10:30

12:00

13:45

15:15

11:00

12:30

13:45

15:15

15:00

16:30

15:45

17:15

14:00

15:30

16:45

18:15

15:00

16:30

16:15

17:45

17:00

18:30

18:15

19:45

15:30

17:00

17:45

19:15

18:30

20:00

18:15

19:45

19:00

20:30

20:15

21:45

17:00

18:30

19:45

21:15

20:00

21:30

21:15

22:45

20:00

21:30

22:15

23:45

19:00

20:30

21:45

23:15

23:15

0:45

23:45

1:15

20:00

21:30

23:45

1:15

VIRACOPOS CONGONHAS

4:00

18:00

AEROPORTO DE

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

IGUATEMI ESPLANADA

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
SOROCABA VIRACOPOS

AEROPORTO DE

SHOPPING

SOROCABA

VIRACOPOS SOROCABA

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
SOROCABA VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS SOROCABA

SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS SOROCABA

4:00

5:10

6:45

7:55

4:00

5:10

6:45

7:55

5:00

6:10

7:15

8:25

6:00

7:10

8:45

9:55

5:30

6:40

8:45

9:55

7:00

8:10

8:45

9:55

9:00

10:10

13:45

14:55

7:00

8:10

10:15

11:25

9:00

10:10

10:15

11:25

11:00

12:10

16:15

17:25

9:00

10:10

13:15

14:25

11:00

12:10

11:45

12:55

13:30

14:40

19:00

20:10

11:00

12:10

15:45

16:55

13:30

14:40

13:45

14:55

18:30

19:40

23:45

0:55

15:00

16:10

18:15

19:25

15:00

16:10

16:45

17:55

19:00

20:10

20:45

21:55

16:30

17:40

19:00

20:10

23:45

0:55

19:00

20:10

20:45

21:55

23:15

0:25

AZUL
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TUDOAZUL

CLUBE TUDOAZUL

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

QUERO PARTICIPAR

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

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

Ξ Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

Conheça os planos, faça sua adesão
e garanta ainda mais vantagens para suas
próximas viagens

ENTRE PARA O CLUBE TUDOAZUL
Ξ Acesse o site voeazul.com.br/clube

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO

Ξ Escolha seu plano

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

CONHEÇA
NOSSOS PLANOS

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

-

-

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

-

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

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

2.000 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

200 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

24.000 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

Ganho de pontos qualificáveis nas transferências de
parceiros (Proporção 15:1; no TudoAzul Itaucard 10:1)

-

1.000 pontos

Pontos ganhos por mês

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$ 65,00

MENSAL

ANUAL

R$ 72,00

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 ENEFÍC IOS DO S P LA NO S
Ξ Acúmulo de

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

transferir pontos
do cartão de crédito

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

Ξ Sem preocupação

Ξ Os melhores planos

pontos
mensalmente

RESGATES
Chegou a hora de usar!
Ξ Passagens a partir de 2.000 pontos ou 500 pontos + dinheiro

Ξ Compra de pacotes na Azul Viagens

Ξ Passagens internacionais com companhias parceiras

Ξ Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques

Ξ Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

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

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

100

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
NOOBEES – 2ª TEMPORADA

85

VEJA COMO USAR O
AZULPLAY A BORDO

KID’S CHOICE AWARDS

85

SCHITT’S CREEK

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).

A CULPA É DA CARLOTA

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

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
RÁD

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 MARÇO: WORLD HITS
Ξ Don’t Wanna Know | Maroon 5
Ξ Happy Now | Zedd, Elley Duhé
Ξ Ho Hey | The Lumineers

Ξ Gone, Gone, Gone | Phillip Phillips

Ξ I Don’t Care | Ed Sheeran, Justin Bieber
Ξ If I Can’t Have You | Shawn Mendes
Ξ Golden | Harry Styles

Ξ Renegades | X Ambassadors

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 Wild Roses | Of Monsters and Men

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 Human | Rag’n’Bone Man

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

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de 50 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 400 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 São Carlos - Centro

Goiás

Ξ Barueri - Shopping Tamboré

Ξ Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão

Ξ Goiânia - Flamboyant Shopping Center

Ξ Bragança - Garden Shopping

Ξ Limeira – Pague Menos

Ξ Goiânia - Shopping Buriti

Ξ Campinas - Cambuí

Ξ Sorocaba - Esplanada Shopping

Ξ Goiânia – Setor Marista

Ξ Campinas - Shopping Campinas

Ξ Piracicaba - Piracicaba Shopping

Ξ Campinas - Shopping Iguatemi

Ξ Presidente Prudente – Espaço SP

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 Olinda – Shopping Patteo

Minas Gerais

Ξ Recife – Casa Forte

Ξ Belo Horizonte - Minas Shopping

Ξ Recife - Shopping Plaza

Ξ Belo Horizonte - Shopping Boulevard

Ξ Recife - Shopping Recife

Ξ Belo Horizonte - Shopping Cidade

Ξ Recife - Shopping Riomar

Ξ Belo Horizonte - Shopping Estação BH
Ξ Contagem - Itaú Power Shopping
Ξ Belo Horizonte – Belvedere One

Alagoas
Ξ Maceió – Parque Shopping Maceió

Ξ Divinópolis - Centro

Espírito Santo

Ξ Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

Ξ Vitória - Praia Shopping

Ξ São Paulo - Shopping Eldorado

Paraná

Guiana Francesa

Ξ São Paulo - Shopping Ibirapuera

Ξ Curitiba - Shopping Curitiba

Ξ Caiena - Aeroporto Internacional

Ξ São José dos Campos Shopping Vale Sul

Ξ Curitiba – Shopping Palladium

Estados Unidos

Ξ Bauru - Centro

Ξ Londrina - Centro

Ξ Orlando – Grand National

Ξ São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
Ξ São Paulo – Shopping Metrô Itaquera
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Agora a Azul
leva você
direto para
a cidade
do Porto.

TRADUÇÕES

Mais um destino para
você descobrir Portugal.
Top 10 Cia.
Aérea
Mundial
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COSTA DO
CACAU
Las hermosas playas
y las calles históricas de
Ilhéus e Itacaré, en el
sur de Bahia
Foto: Daniel Aratangy
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The beautiful beaches and
the historical streets of
Ilhéus and Itacaré, in the
south of Bahia
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INTERVIEW

La naturaleza y las
cascadas de la más grande
selva tropical del mundo

André Iasi, CEO de Estapar,
una compañía brasileña de
estacionamientos

The nature and the
waterfalls of the largest
rainforest in the world

André Iasi, CEO of
Estapar, a Brazilian
parking company

AMAZÔNIA

EN EL CORAZÓN DE
LA AMAZONIA
Ríos, cascadas, victorias amazónicas,
tucanes... La selva tropical más
grande del mundo es un secreto que
los brasileños aún están descubriendo.
Viajamos hasta Manaus y Presidente
Figueiredo, en Amazonas, para mostrar
la belleza y el encanto de la región
por Giovanna Forcioni | fotos Andre Dib

Lago con nenúfares en el
entorno de Juma Amazon Lodge

¿U

sted habla portugués? Fue
lo primero que escuché
cuando entré en la selva
amazónica. Después de salir de Manaus y
viajar tres horas en barco y minibús, desembarqué en el hotel de selva. De inmediato, me di cuenta de que los brasileños
todavía tenemos mucho que descubrir sobre el Amazonas, algo que los gringos han
estado haciendo durante mucho tiempo.
En los primeros cinco meses de 2019,
285.000 turistas visitaron el estado de
Amazonas. De este total, según Amazonastur, casi el 40% eran extranjeros. El
número de brasileños es aún mayor, pero
no está en la delantera. Sin embargo, hay
muchas atracciones increíbles para pasar
las vacaciones allí. ¿Opciones para relajarse y contemplar la naturaleza? Hay.
¿Para aventurarse? También hay. ¿Para
quienes prefieren un itinerario más urbano? Por supuesto. Siga nuestro itinerario
y encuentre su Amazonia.
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PARA DESCONECTARSE
Manaus se va quedando para atrás, las
orillas del Río Negro se ensanchan y,
cuando uno se da cuenta, todo lo que
queda es el ruido del motor del barco y
el verde hasta donde alcanza la vista.
Apenas se puede ver la inmensidad del
bosque y uno está obligado a reducir la
velocidad. Son 45 minutos de navegación
hasta la primera parada, en Vila do Careiro. Pero es solo en la segunda parte del
viaje, en un tramo de una hora a través
de la BR-319 hasta el Río Maçarico, que
realmente uno se sumerge en el clima de
los próximos días. En menos de 15 minutos de carretera, la señal 3G y el servicio
telefónico desaparecen. A partir de ahí,
hay que olvidarse de la vida y contemplar
cada segundo de la última hora de navegación que todavía tenemos por delante.
El destino es Juma Amazon Lodge, uno de
los varios hoteles de selva repartidos por
todo el estado de Amazonas.

Solo cuando el barco ya está cerca de la
orilla del río podemos ver los primeros
bungalós que aparecen entre los árboles.
Todo está tan integrado con el bosque que
casi no se lo nota. El hotel está suspendido por palafitos e interconectado por
pasarelas. La estructura, aunque no parece un hotel cinco estrellas, tiene todo lo
que necesita para una estadía (bastante)
cómoda en la selva, con un restaurante,
hamaca y una piscina flotante. Las 19
habitaciones, algunas con vistas al río y
otras al bosque, cuentan con camas dobles, ducha de agua caliente, ventilador
y balcón con hamaca. El aire acondicionado, el minibar y la televisión es para
cuando regreses a casa. Una prioridad
incluso en el Amazonas es ver bandadas
de cormoranes al amanecer, relajarse en
la hamaca y bañarse en el río.
Hay opciones de hoteles de selva para todos los gustos y todos los presupuestos, más
o menos distantes de Manaus. Si lo com-

para, Juma Amazon Lodge, que está a 100
km de la capital, funciona casi como un all
inclusive: en el precio de los paquetes ya están incluidos, traslado al hotel, alojamiento, paseos y comidas (solo los refrescos y
las bebidas alcohólicas se cobran por separado), siempre en efectivo, ya que las máquinas de tarjetas no funcionan allí). Sin
servicio telefónico o de internet, el tiempo
pasa a un ritmo diferente. Pero está lejos de
ser una experiencia tediosa. Todos los días,
cada grupo de huéspedes realiza al menos
dos paseos, uno por la mañana y otro por
la tarde, a veces hay programas de paseos
nocturnos para ver caimanes, caminar o incluso dormir en el bosque.
Los paquetes duran de una a cinco noches.
Los más cortos garantizan lo esencial de
la Amazonía. Los guías lo llevan a remar
en medio del río y observar el despertar
del bosque al amanecer. A partir de la
segunda noche, ya puede salir en un barco para pescar pirañas (y devolverlas al
agua) y caminar en el bosque, conociendo
una por una las propiedades medicinales
y los usos de las especies que encontramos
en el camino. Lo mejor queda para el final.

Cascada de Iracema; arriba,
ceibo, árbol - símbolo de la
Selva Amazónica
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Mono lanudo; a la izq.,
Suite Panorámica de
Juma Amazon Lodge

Waimiri-Atroari se estaba escondiendo en
el momento de la construcción de la carretera BR-174, en la década de 1970. Son 450
metros de galerías, pero los turistas (siempre acompañados por guías) solo pueden
ingresar a los primeros cincuenta. Esto es
suficiente. Simplemente apague las linternas durante unos segundos para escuchar y
sentir la fuerza del bosque.
PARA VER UN POCO DE TODO
Manaus tiene una infraestructura que no
pierde nada para las ciudades más grandes
del país. Sin embargo, tiene una ventaja que
pocas capitales tienen: estar ubicada a dos
pasos del bosque tropical más grande del

Los que se quedan cuatro noches o más tienen la oportunidad de ver de cerca cómo
viven los caboclos de la región, navegar
entre los nenúfares y conocer dos árboles
gigantes del bosque: el castaño y el ceibo,
que en su fase adulta superan los 50 metros de altura. Si sobra coraje, el desafío
es escalarlos, con todo el equipo de seguridad, por supuesto. Nada se compara con
la sensación de llegar a la cima y ver el
bosque desde arriba, sobre las copas de los
árboles. Ahí es cuando uno se da cuenta de
que acostumbrarse al calor, los animales
y el no estar conectado es la parte fácil.
Es realmente difícil convencerse de que es
momento de regresar a casa.
PARA CONOCER EL LADO B
Lo creas o no: hay cascadas en medio de
la selva amazónica. Y no estamos hablando de una, dos o tres: hay más de 100 solo
en la ciudad de Presidente Figueiredo.
Cerca de Manaus — a menos de dos horas
de carretera por la BR-174 — Figueiredo
se ha convertido en point de los “manauaras” [Persona natural de Manaus] desde
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los años 90. La geografía de la región
tiene su parte de culpa por esto. Al estar
en una zona más montañosa, los rápidos
se forman más fácilmente y hay muchas
cascadas para bañarse. Por esta razón,
los sábados, domingos y feriados, la ciudad se llena. El secreto es planearse para
ir durante la semana. De lunes a viernes,
las cascadas están más vacías y uno tiene
la oportunidad de tomar una foto sin que
tantos turistas “obstaculicen” la vista.
Haciendo bien los cálculos, necesitaríamos más de tres meses para conocer todas las cascadas de Presidente Figueiredo, pero no es necesario tanto. En tres o
cuatro días ya puede visitar al menos las
más famosas y de más fácil acceso, como
Iracema y Santuário, que tiene tres cascadas y una plataforma para aquellos
que desean bucear. La cascada de Neblina requiere un esfuerzo extra. Para llegar
allá son 6 km de senderos bien definidos
y otros 6 km para regresar. Vale la pena y
todavía te sobra aliento para las cascadas
Mutum, Salto do Ipy, Pedra Furada...
Para aquellos que prefieren un itinerario

más light con más infraestructura, Lagoa
Azul Park alquila flotadores y cuenta con
servicio de bar. El estilo balneario también aparece en Urubuí, un complejo con
rápidos para bañarse y varios restaurantes. Churrascaria e Peixaria Urubuí sirve
recetas con pescado regionales y un condimento muy casero.
Pero la verdad es que no solo de rápidos y
cascadas vive Presidente Figueiredo. Todavía hay mucho para ver, comenzando por
su residente más ilustre: el gallito de roca
guyanés (Rupicola rupicola), una especie de
ave que se ha convertido en un símbolo
de la ciudad. Eso se debe a que vive cerca
de paredes rocosas y la entrada a cuevas,
un tipo de paisaje que también existe en
los montes de Figueiredo. Los que visitan
el Área de Protección Ambiental (APA)
Cueva Maroaga, por ejemplo, conoce dos
de ellas a la vez. El APA está a diez minutos del pequeño centro de la ciudad, donde
también está la Gruta da Judéia, que durante la temporada de inundaciones surge
una cascada, y Cueva Maroaga. La leyenda dice que uno de los líderes de los indios

mundo. Es fácil entender lo que esto significa cuando uno sube los más de 200 escalones de la torre de observación del Museu da
Amazônia (MUSA). A 42 metros de altura,
sobre el nivel de las copas de los árboles, se
puede ver por un lado una inmensidad de
concreto y por el otro una inmensidad de
árboles, con guacamayos, tucanes y monos
a pocos metros de distancia.
La proximidad al bosque es evidente no
solo en el paisaje de la ciudad, sino también en la mesa de los manauaras, que usan
y abusan de los ingredientes regionales. En
Moquém do Banzeiro, asegúrese de pedir
pacú negro horneado en hoja de plátano
con salsa de tucupí y mandioca en lámina,

y pruebe la ginebra infundida con especias
del Amazonas, servida en un tazón de arcilla. En Fish Maria, dentro del aeroclub de
la ciudad, lo recomendado son los chips de
jambú y el pacú negro con arroz con tucupí.
Para aquellos que quieran llevarse un
poco de los sabores del Amazonas a casa,
el consejo es ir al Mercado Municipal
Adolpho Lisboa, en el Centro. Es una
parada estratégica después de visitar el
Teatro Amazonas, la postal principal
de la ciudad, que está a menos de 2 km.
En los pasillos del mercado, hay de todo,
desde especias y remedios naturales hasta
recuerdos y artesanías.
Cruzando la calle, ya estamos en el puerto de Manaus. Es a partir de ahí que generalmente salen los paseos que las agencias locales llaman “safari amazónico”. El
tour no es más que un pot-pourri de las
experiencias turísticas más clásicas de la
región. En un solo día, los barcos lo llevan el Encuentro de las Aguas, donde el
Río Negro y el Río Solimões caminan uno
al lado del otro, sin mezclarse durante 6
km, a un restaurante regional en medio
del río y la comunidad de casas flotantes
del Catalão, en Iranduba (AM), para ver
el pirarucú, uno de los peces más grandes
del Amazonas. Aún tiene tiempo en su
itinerario para ir a una comunidad indígena y ver de cerca a los delfines rosados.
Funciona para aquellos que tienen poco
tiempo en la ciudad o que nunca han visto el bosque de cerca, pero deja la sensación de querer más. La excusa perfecta
para volver.

10 cuotas de

152,10
R$
R$1.521,00

R$
R$
or
o

Vista aérea
del Encuentro
de las Aguas

sin intereses

MANAUS
4 noches en
Novotel Manaus,
con traslado.
Salida el
14/5/2020
(de Viracopos)

al contado

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Praia do Tiririca; abajo,
hacienda Vila Rosa

EN LA TIERRA DE
GABRIELA
Ubicadas al Sur de Bahía, en una
región conocida como Costa do Cacau,
Ilhéus e Itacaré encantan con las
playas de aguas cálidas y cristalinas,
su naturaleza exuberante e historias
que muestran por qué Jorge Amado
amaba tanto este lugar
por Bruno Segadilha | fotos Daniel Aratangy

Aerial view of Praia Vermelha

Playa de
Itacarezinho,
en Itacaré

P

rincesita del Sur. Este era el término utilizado por Jorge Amado
para describir la región de Costa
do Cacau, ubicada al sur de Bahía. Por supuesto. Además de las bellezas naturales de
ciudades como Itacaré, con sus hermosas
playas, el novelista quedó encantado con
las casas grandes y las construcciones históricas de Ilhéus, que recibe vuelos diarios
de Azul. Fue allí donde el novelista pasó
los primeros años de su vida y comenzó a
crear las historias que lo convirtieron en
uno de los más grande autores del mundo.
La región ha vivido épocas doradas durante el ciclo del cacao a principios del siglo
pasado, pero necesitó reinventarse a partir
de 1989, cuando una plaga conocida como
escoba de bruja afectó las plantaciones y
también la economía local. Sin el dinero de
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los “coroneles”, como se conocía a los ricos
hacendados, las dos ciudades descubrieron
su vocación por el turismo. Hoy, Ilhéus e
Itacaré tienen una buena oferta de hoteles, restaurantes y ofrecen actividades para
toda la familia, desde bares y clubes hasta
senderos a través del Bosque Atlántico. ¡Elija su paseo y disfrute del sur de Bahía!
FICCIÓN Y REALIDAD
Caminar por las calles de Ilhéus es sumergirse en el universo de Jorge Amado, principalmente en las páginas de Gabriela, Cravo
e Canela, publicado en 1958. Es allí, en el
Centro Histórico, que están los símbolos de
la ciudad, como el Bar Vesúvio, donde Nacib
contrató a Gabriela como cocinera. La casa
ha existido desde 1920 y, después de cerrar
por una importante renovación, fue reabier-

ta. La famosa estatua de Jorge Amado sentado en una de las mesas afuera es una parada
casi obligatoria para un selfie.
Casi enfrente, se encuentra la casa de fachada amarilla que alberga la Casa de Cultura
Jorge Amado. Se trata de un pequeño museo
con ropas, fotografías y muebles originales
de la casa donde vivió Jorge Amado cuando era niño, poco después de mudarse de la
ciudad bahiana de Itabuna, donde nació, a
Ilhéus. Cerca de allí se puede ver la Catedral
de São Sebastião. Inaugurada en 1967, tiene
un estilo neoclásico e impresiona a quienes
observan del lado de afuera gracias a su bóveda principal de 47 metros de altura.
Al otro lado de la ciudad, de frente al río Cachoeira, se encuentra el Bataclan. El antiguo
cabaret dio paso a un restaurante que mantiene en su salón principal una reproducción

del antiguo escenario, además de objetos originales. Al fondo hay un pequeño museo en
memoria de la madama María Machadão.
Es casi un consenso que Machadão es un personaje ficticio, pero eso no hace que el paseo
sea menos divertido.
Ilhéus, sin embargo, no solo es conocida por
Jorge Amado y su riqueza histórica. La ciudad tiene hermosas playas. Para aquellos que
quieren movida, la recomendación es Praia
dos Milionários. Se llama así porque, a principios del siglo pasado, tenía un acceso difícil
y solo era frecuentado por los coroneles que
lograban llegar allí con sus barcos y embarcaciones. Hoy, el lugar tiene una buena oferta de quioscos y es la favorita para aquellos
que quieren ver y ser vistos.
Más adelante, las playas de Backdoor y Olivença son las preferidas de los surfistas debido a sus olas. Si su intención es descansar
y disfrutar de unas horas de ocio la Praia
do Cururupe es ideal. Tiene un césped bajo,
donde los visitantes colocan los pareos debajo de las palmeras de coco, y opciones para
aquellos que desean bañarse en agua salada
y dulce, ya que es donde el río Cururupe se
encuentra con el mar. Dicen que las aguas
oscuras y ferruginosas del río tienen propiedades medicinales. Cierto o no, imposible no
salir refrescado después de un baño allí.
LITORAL PERFECTO
Playas de aguas tranquilas, cálidas y cristalinas, arena blanca y viento constante. Agregue a esto un ambiente con césped bajo, verde brillante y pequeñas chozas de paja. ¿Se
parece a un set de película? Bueno, créeme,
este lugar existe y se llama Itacaré. Antiguo
pueblo de pescadores, la ciudad, a 71 km de
Ilhéus, vivió aislada hasta mediados de la década de 1990, cuando obtuvo acceso a través
de carreteras de asfalto.
Las playas de Concha, Resende y Tiririca
están más cerca del Centro, por lo tanto son
las más buscadas Debido a sus agitadas olas,
Praia do Tiririca atrae a surfistas de todo el
mundo y forma parte del circuito de campeonatos internacionales de surf. Su paseo a
orillas del mar cuenta con pista de patinaje
y bares, que reúne a personas encantadoras.
Otras playas, más alejadas, son más salvajes
y requieren un cierto aliento para llegar. A
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Piscina de Txai Itacaré

empresa Ertour Receptivo ofrece un paseo
por cuatro de esas playas, pasando por las
playas Engenhoca, Havaizinho, Camboinha
e Itacarezinho y terminando en Cachoeira do
Tijuípe. ¿Le está sobrando energía? Entonces,
vaya a las playas de Jetibucaçu y de Arruda.
Para llegar allí, debe enfrentar 40 minutos
de un sendero con subidas pronunciadas. Un
esfuerzo compensado por las aguas azules y
el clima paradisíaco del lugar. Cerca de allí
Prainha también merece una visita.
Por la tarde, después de disfrutar de la costa
de Itacaré, es hora de visitar Rua Pedro Longo, o Pituba, como se la conoce. Concentra la
mayoría de los bares, restaurantes y clubes
de la ciudad, además de las tiendas locales,
que tienen desde tiendas de artesanía hasta
moda beachwear. Sus coloridas casas le dan
un encanto especial al lugar.
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Si usted es uno de los que ama el ajetreo, pero
solo hasta la página dos, vale la pena alojarse en Txai Itacaré. El lujoso hotel cuenta
con lujosos bungalós repartidos en un enorme césped frente a la playa de Itacarezinho.
Además del servicio impecable, cuenta con
un excelente spa, ShamashHealing, que ofrece masajes relajantes y rituales de belleza,
entre otras terapias.
Otro paseo imperdible son las granjas de
cacao que se encuentran en la región, entre
ellas Vila Rosa. Después de años de desactivada, fue restaurada por el empresario estadounidense Alan Davi y hoy produce aproximadamente una tonelada de cacao por mes.
Durante la visita guiada, que dura aproximadamente una hora y media, los visitantes
pasan por los árboles de la fruta, conocen el
proceso de fermentación y tostado de la se-

opciones como Mero Negro con Pupuña y
Arroz Negro, pescado que se sirve con salsa
holandesa de alcaparras y caviar de remolacha, y el Risotto de Baião con Carne Seca,
hecho con judías de careta, caldo y carne y
carne seca cocida.
En Rua Pituba, en el Centro de Itacaré,
lo más destacado es el Mediterrâneo. De
la cocina del chef italiano Dario Monizza, salen comidas sorprendentes, como el
excelente pescado con jarabe de naranja,
servido con espagueti con pesto y langosta
a la parrilla, que llega a la mesa con espagueti con salsa de tomate.
¿Quieres probar un buen camarón? La recomendación es Cabana da Empada, que
tiene opciones como el Camarón Tropical,
servidos con trozos de piña y acompañado
de arroz cocido en leche de coco. El marisco
también es la estrella en Cabana Ximbica,
en Praia da Concha. El bar y restaurante
ofrece excelente Camarón en la Calabaza,
servido con papas rústicas y arroz.
En Ilhéus, no olvide conocer el Vesúvio Praia.
Sucursal del centenario Vesúvio, en el Centro
de la ciudad, el restaurante dirigido por el
chef Dill Guimarães tiene un menú variado.
Pruebe el Pescado a la Brasileña, una merluza asada y servida con castañas crujientes, y
Short Rib, una costilla a la parrilla servida
con papas rústicas y arroz con brócoli.
Centro Histórico de Ilhéus,
con la Catedral de São
Sebastião al fondo; al lado,
novelas de Jorge Amado en
Casa de Cultura Jorge Amado

milla hasta que se convierte en nibs de cacao.
En la pequeña fábrica instalada al lado de la
antigua casa, se puede conocer la producción
de chocolate y probar algunos de los manjares elaborados allí. Delicias que demuestran
que Jorge Amado tenía buen gusto.
SABORES DEL MUNDO
Ilhéus e Itacaré cuentan con una buena y
variada oferta de restaurantes. Las opciones van desde casas dedicadas a la cocina
regional, con comidas a base de pescado y
mariscos hasta lugares que sirven cocina
internacional sofisticada.
Es el caso del Itacarezinho, ubicado en la playa que lleva el mismo nombre. Allí, el chef
de Minas Gerais, Clécio Campos, prepara
ingredientes típicos brasileños con técnicas
de la cocina francesa. El menú cuenta con

10 cuotas de

215,70
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Inihit et dolesti aut velibus
dolore conseque mi, si que
eum esenimusam que nossit,

sin intereses

ITACARÉ
7 noches en Terra
Boa Hotel Boutique,
con desayuno,
traslado y tour.
Salida el
9/5/2020
(de Viracopos)

al contado
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DONDE
VAMOS A PARAR

estacionamiento?
Hay un cambio en el comportamiento de
ciertos estratos y grupos de la sociedad en
todo el mundo. Esto es algo natural. Sin embargo, la urbanización aumenta de tal manera que las ciudades crecen más que la disponibilidad de plazas de garaje y vías públicas.
Además, no hay transporte público de masa
en cantidad y calidad suficientes. Esta oferta
es limitada, no es posible ampliar mucho. En
São Paulo, por ejemplo, aún se puede aumentar un poco la oferta de metro. Un dato importante es que el número de garajes es más o
menos el mismo. Este año, como en el año pasado, el aumentó tráfico en ellas y aumentó el
volumen de dinero. Desde un punto de vista
macro, la existencia de aplicaciones, o incluso
el hábito de dejar el auto en casa, no están
reduciendo el tráfico en los estacionamientos.

Para el CEO de Estapar,
André Iasi, los estacionamientos están
volviéndose cada vez más un hub
de movilidad urbana, con nuevas
funciones y servicios
por Alessandro Gianini | fotos Marcus Steinmeyer

A

los 45 años, André Iasi, de São
Paulo, conoce como pocos el mercado del estacionamiento. Desde
febrero de 2013, el ejecutivo ha sido CEO de
Estapar, la compañía de estacionamiento
más grande de América Latina. En 2019, la
empresa facturó R$ 1,4 mil millones, como
resultado de la administración de mil unidades, incluidos estacionamientos, Zona Azul y
otros servicios. Hay 400.000 plazas de garaje
distribuidas en 75 municipios brasileños.
Para Iasi, los estacionamientos se están
convirtiendo cada vez más en empresas de
movilidad urbana. Con la perspectiva de
una recuperación económica, la urbanización de las grandes metrópolis debe aumentar el tráfico de automóviles en las calles y
la posibilidad de que las plazas de garaje
desaparezcan es grande. Además, los gobiernos tienen dificultades para invertir en
transporte público. Todo esto, hace pensar
que el negocio sigue siendo sólido. En la entrevista a continuación, el ejecutivo analiza
el futuro del sector y apuesta a que los estacionamientos incluso pueden cambiar, pero
no desaparecerán ni se reducirán debido a la
aparición de aplicaciones como Uber o 99.
Una de las apuestas es que se transforman
para absorber servicios como el embarque y
desembarque de bicicletas y patines, o centro de recarga para automóviles eléctricos.
¿Cuál es la posición de Estapar en el mercado, de un modo general?
Estapar hoy se la ve como un hub de movilidad urbana, cuyas funciones están creciendo
cada vez más en este mercado. El estacionamiento en Brasil ha sido considerado como
una entidad lateral, fuera de la movilidad urbana. Hoy, de hecho, la sociedad y las agen-
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André Iasi,
CEO de Estapar

cias gubernamentales entienden los estacionamientos como un elemento de movilidad
urbana dentro de las grandes ciudades.
¿Cómo se traduce esto de una manera
práctica?
En este contexto, Estapar ha ido adquiriendo
nuevas funciones. Además de tradicionalmente estacionar automóviles y sacarlos de
la vía pública, estamos ampliando nuestra
gama de servicios. Hoy ya tenemos áreas de
carga y descarga de aplicaciones, espacio
para cargar patines y estacionamiento de
bicicletas, áreas de carga de autos eléctricos. Estapar ha estado creando nuevas líneas
de negocios, además del core business de la
compañía, que es el estacionamiento y la
movilidad urbana.
¿Es esta una tendencia en este mercado
de estacionamientos, o ustedes son pioneros en esto?
Sin lugar a duda, somos pioneros. Y es nues-

tra obligación. Aún más frente a la revolución tecnológica que estamos viviendo. Actualmente, prácticamente todo el servicio de
estacionamiento es contratado por la aplicación Vaga Inteligente, a la que acceden más
de un millón de usuarios. A través de ella se
puede reservar un lugar en el estadio Allianz
Park, en São Paulo, o en el Aeropuerto de
Congonhas, además de otros 20 lugares en
Brasil. Puede pagar por mes y pagar el estacionamiento a través de la aplicación. Cada
vez digitalizamos más nuestro negocio para
mejorar la experiencia del usuario. El comportamiento de la sociedad ha ido evolucionando. Hoy el consumidor exige mejores
servicios por lo que está pagando. Y eso es lo
que intentamos proporcionar, especialmente
en grandes operaciones y polos que apoyan
este tipo de acción.
¿La tendencia de dejar el auto en casa y el
direccionamiento de cuestiones más ecológicas pueden afectar o reducir las empresas de

¿Cuáles son las razones para esto?
Como dije, la oferta de transporte público
lo cual no satisface la demanda. Además, el
PIB ha vuelto a crecer y hay más actividad
económica, más comercio, más negocios, lo
que impulsa fuertemente esta actividad. La
urbanización tiende a crecer. Existe una reanudación del sector promotor, principalmente en São Paulo. Habrá una necesidad
de más plazas de garaje. La función del estacionamiento, como core business, es sacar
el automóvil de la vía pública. Y otros modales que utilizan el automóvil, por ejemplo,
las aplicaciones, dejan a los automóviles más
tiempo en las vías públicas, causando más
tráfico y contaminación, al contrario de lo
que se piensa. Esto está demostrado, tanto
que la ciudad de Londres ya ha prohibido
las aplicaciones. Nueva York, por ejemplo,
ha creado una ley de toque de queda, porque las aplicaciones aumentaban el tráfico.
Opinamos que no hay una bala de plata que
resuelva la movilidad urbana.
Londres y Nueva York tienen un sistema de
transporte público mucho más grande ...
Verdad. En el caso de Nueva York, un estudio
mostró que el servicio de aplicación comenzó a ser subsidiado por los operadores hasta el punto de que la gente dejó de usar el
transporte público y aumentó el tráfico en la
calle. Lo que quiero decir es que no hay una

R$

1,4 millones

fue la facturación en el 2019

400.000

es el número aproximado de
plazas de garaje en la empresa en
todo el País

75 municipios

cuentan con servicios de Estapar

1.000

unidades, entre
estacionamientos, Zona Azul y
otros servicios

solución mágica para la movilidad urbana.
Excepto usar menos automóvil debido a vivir
más cerca del trabajo. Pero eso, desafortunadamente, es algo para unos pocos.
El estacionamiento también tiene un costo. Hay cajero, valet... ¿Cómo quedan estas funciones?
No desaparecerán de ninguna manera. La
operación de maniobra es el resultado de la
falta de plaza de garaje en una microrregión.
Maniobrar un garaje es como poner dos litros de agua en un recipiente de un litro. Este
tipo de operación durará mucho tiempo. En
hospitales y comercio minorista es muy común. Por otro lado en los centros comerciales, aeropuertos y estadios deportivos, predomina el self-park.
¿Cómo Estapar está estructurada desde el
punto de vista administrativo?
Empleamos a unas 7.000 personas. Es mucha
gente y estoy orgulloso de eso porque jugamos
un papel social importante para el país. Y
más que eso, estamos presenciando la llegada
de nuevos tipos de empleados. Necesitamos
mano de obra especializada para nuestros
nuevos negocios. En los últimos cuatro años,

en el área de TI (tecnología de la información), por ejemplo, el gasto administrativo,
que no está directamente relacionado con la
operación, ha crecido en casi un 100%. Porque, de hecho, hemos comenzado a utilizar
nuevas funciones que antes no eran necesarias, como técnicos en informática, para trabajar en nuestras innovaciones tecnológicas.
¿Por qué hay tanta variación de precio entre
unidades?
Seguimos la regla de oferta y demanda.
¿Cuáles son los principales costos de estacionamiento? Mano de obra y alquiler. Y hay
otros gastos, como seguro, uniformes, iluminación, agua, etc. Estos grandes costos dictarán naturalmente el precio de la región. Será
más o más barato según el polo generador de
tráfico. Si el área tiene un flujo de automóviles muy grande por una escasez de plazas de
garaje, naturalmente el precio será más alto.
Este es un mercado muy volátil, porque depende del tráfico en esa área. Y en el momento en que el automóvil ingresa al estacionamiento, si hay algún siniestro, como colisión,
daño material o robo, será nuestra responsabilidad. Todo esto interfiere en la dinámica
del precio. Si consulta el (sitio web) Reclame
Aqui, verá que Estapar tiene uno de los mejores índices de clasificación, porque respondemos todas las quejas. Tenemos una tasa
de resolución del 91%. Pero trabajamos en la
prevención, para que no tengamos siniestros.
Esto va desde la capacitación del empleado
hasta cómo anular un pilar en un edificio de
garaje, porque todos se chocan ahí.
¿Cómo funciona este proceso?
Hemos creado la Academia Estapar. Antes
de comenzar a trabajar, todos los empleados,
ya sea un valet o alguien del departamento
administrativo, tienen una capacitación mínima, tanto presencial como online, para que
podamos transmitir los valores de la empresa, la ética e incluso técnicas de maniobra.
También capacitamos la atención. En el hospital, por ejemplo, cuando el valet entrega el
automóvil al cliente, no debe decir: “Vuelva
siempre”, puesto que puede ser alguien que
está saliendo de la maternidad, muy feliz,
pero puede ser alguien que está saliendo de la
oncología, en un momento difícil.

AZUL

135

AMAZÔNIA

Aerial view of the forest

“D

o you speak Portuguese?”
This was the first thing I
heard when I stepped into
the Amazon rainforest. After leaving
Manaus and traveling three hours by
boat and minibus, I disembarked at the
jungle hotel. Right away, I realized that
we Brazilians still have a lot to discover
about the Amazon - something that foreigners have been doing for a long time.
In the first five months of 2019, 285 thousand tourists landed in the state of Amazonas. Of this total, according to Amazonastur, almost 40% were foreigners. The
number of Brazilians is still greater, but
not by a lot. However, there are plenty of
incredible attractions to spend vacations
there. Are there options to relax and enjoy
nature? Yes, there are. To venture out? Also,
yes. For those who prefer a more urban itinerary? Sure. Follow our itinerary and find
your Amazon.
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are for when you return home. The priority when in the Amazon is to see flocks
of olivaceous cormorants at dawn, relax
in the hammock and bathe in the river.
There are options of jungle hotels for
all likes and budgets, more or less distant from Manaus. If you compare it,
the Juma Amazon Lodge, which is 100
km from the capital, works almost as an
all-inclusive: the price of the packages
already includes transportation to the
hotel, accommodation, tours and meals
(only soft drinks and alcoholic drinks
are charged separately, always in cash,
since the card machines don’t work there). With no telephone or internet signal,
time passes at a different pace. But it is
far from a tedious experience. Every day,
each group of guests takes at least two
tours, one in the morning and the other
in the afternoon - when the schedule does
not also include night trips to see alligators, walks or even sleeping in the woods.
Packages are for one to five nights. The
shorter ones guarantee the Amazon ba-

IN THE HEART OF
THE AMAZON
Rivers, waterfalls, water lilies,
toucans... The largest tropical forest
in the world is a secret that Brazilians
are still discovering. We traveled to
Manaus and Presidente Figueiredo,
in the State of Amazonas, to show the
region’s beauty and charm
by Giovanna Forcioni | photos Andre Dib

TO DISCONNECT
Manaus is far behind, the banks of the
Rio Negro widen and, when you realize
it, all that remains is the noise of the
boat’s engine and the green as far as the
eye can see. You can barely see the vastness of the forest and you are already forced to slow down. It’s 45 minutes by boat
to the first stop, at Vila do Careiro. But
it is only in the second part of the trip,
in an hour-long stretch by car along the
BR-319 to the Maçarico River, that you
will really get into the mood of the next
few days. In less than 15 minutes on the

sics. The guides take you to paddle in the
middle of the river and watch the forest
wake up at sunrise. From the second night on, you can go out on a boat to fish
for piranhas (and return them to the
water) and walk in the forest, getting to
know one by one the medicinal properties
and uses of the species that we encounter along the way. The best is for last.
Those who stay for four nights or more
have the chance to see up close how the
caboclos (people of mixed European and
American Indian origin) of the region
live, to navigate among the water lilies
and to meet two giant trees in the forest:
the chestnut tree and the ceiba pentandra, which in their adult phase exceed 50
meters in height. If you have the courage,
the challenge is to climb them – with all
the safety equipment, of course. Nothing
compares to the feeling of reaching the
top and seeing the forest from above the
treetops. That’s when you realize that getting used to the heat, the bugs and the
lack of connection is the easy part. The

hard part is to convince yourself that it’s
time to go back.
GETTING TO KNOW THE
OTHER SIDE
Believe it or not: there are waterfalls in
the middle of the Amazon rainforest.
And we’re not talking about one, two,
or three: just in the city of Presidente Figueiredo there are over 100. Close to Manaus - less than two hours by car on the
BR-174 — Figueiredo has become a meeting point for the locals since the 1990s.
The geography of the region has its
share of blame for this. Being in a more
mountainous area, rapids form more easily and there are plenty of waterfalls to
bathe in. For this reason, on weekends
and holidays, the city fills up. The secret
is to plan to go during the week. From
Monday to Friday, the waterfalls are less
crowded and you have the chance to take
a picture without so many tourists “disturbing” the view.
If you count them all, we would need
The Graceland chapel

IdSantuário
est rehenda
ectament
waterfall
vendi vent ut ea asperro ea

road, 3G is lost and the cellular signal disappears. From there, it is time to forget
about life and contemplate every second
of the last hour by boat that we still have
ahead of us. The destination is the Juma
Amazon Lodge, one of several jungle hotels spread across the state of Amazonas.
Only when the boat is already close to
the river bank can we see the first bungalows among the trees. Everything is
so integrated with the forest that you
hardly notice it. The hotel is suspended
by stilts and connected by walkways. The
structure, although it does not look like
a five star, has everything you need for
a (quite) comfortable stay in the jungle,
with a restaurant, hammocks and a floating pool. The 19 rooms - some with river views, others with forest views - have
double beds, a hot shower, a fan and a
balcony with a hammock. The air conditioning, the minibar and the television
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Floating pool of the Juma
Amazon Lodge; above, the
inside of Amazon Theater
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over three months to get to know all the
waterfalls of Presidente Figueiredo, but
there’s no need. In three or four days you
can already visit at least the most famous and most easily accessible, such as
Iracema and Santuário, which has three
waterfalls and a platform for those who
want to dive. Neblina is one that requires an extra effort. To get there you have
to walk 6 km on a well-marked trail and
another 6 km to return. It’s well worth
it and there’s still plenty of breath for
the waterfalls of Mutum, Salto do Ipy,
Pedra Furada…
For those who prefer something easier
with more infrastructure, Lagoa Azul
Park rents buoys and has bar service. The
spa style can also be seen in Urubuí, a
complex with rapids for bathing and several restaurants. Churrascaria e Peixaria Urubuí serves recipes with regional
fish and a homemade seasoning.
But the truth is that Presidente Figueiredo does not have only rapids and waterfalls. There is a lot to see, starting with
its most famous resident: the Guianan
cock-of-the-rock (Rupicola
rupicola),
The Omnia club;
left the a
Cocktail Garden
species of bird Vanderpump
that has become
a symbol of the city. That’s because it lives
near rocky walls and the entrance to caves, a type of landscape that also exists
in mountains in Figueiredo. Those who
visit the Environmental Protection Area
(APA) Maroaga Cave, for example, sees
two of them at once. The APA is ten minutes away from the city center, where
there is also the Judéia Grotto, which has
a waterfall during the flood season, and
the Maroaga Cave. Legend has it that
one of the leaders of the Waimiri-Atroari
Indians used to hide there at the time of
the construction of the BR-174 highway,
in the 1970s. There are 450 meters of galleries, but tourists (always accompanied
by guides) can only enter the first fifty.
And there is no need for more than that.
You just need to turn off the flashlights
for a few seconds to hear and feel the
strength of the forest.
TO SEE A BIT OF EVERYTHING
Manaus has an infrastructure that is

The Maroaga Cave; on the right,
Guianan cock-of-the-rock

comparable to the largest cities in Brazil.
However, it has a bonus that few capitals have: being located two steps away
from the largest tropical forest in the
world. It is easy to understand what this
means when you climb the 200+ steps of
the observation tower of the Museum of
the Amazon (MUSA). At 42 meters high,
above the level of the treetops, you can
see on one side an immensity of concrete
and on the other an immensity of trees,
with macaws, toucans and brown howler
monkeys a few feet away.
The proximity to the forest is seen not
only in the city landscape, but also in locals’ tables, who use regional ingredients
a lot. At Moquém do Banzeiro, be sure
to order the tambaqui fish baked in banana leaf with tucupi sauce and puffed

cassava, and taste gin infused with spices
from the Amazon, served in a clay bowl.
At Fish Maria, inside the city’s aeroclub,
the right options are jambu chips and
tambaqui fish accompanied by rice with
tucupi. For those who want to take a little of the Amazon flavors home, go to
the Mercado Municipal Adolpho Lisboa,
in the city center. It is a strategic stop
after visiting the Amazon Theater, the
main postcard of the city, which is less
than 2 km away. In the market, you will
find everything from spices and natural
remedies to souvenirs and handicrafts.
Crossing the street, we are already at the
Port of Manaus. It is from there that the
tours that the local agencies call “Amazonian safari” usually leave. The tour is nothing more than a potpourri of the most

classic tourist experiences in the region.
In a single day, the boats take you to the
Meeting of the Waters - where the Negro
River and the Solimões River walk side
by side, without mixing for 6 km -, to a
regional restaurant in the middle of the
river and the community of houseboats
of Catalão, in Iranduba, state of Amazonas, to see the pirarucu, one of the largest
Amazonian fish. There is still space on
the schedule to go to an indigenous community and see the pink dolphins up close. It works for those who have little time
in the city or have never seen the forest
up close, but it leaves you wanting more.
It is the perfect excuse to come back.

10 installments

152 ,10
R$
R$1.521,00
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MANAUS
4 nights at
Novotel Manaus,
with transfer.
Departure on
14/May/2020
(from Viracopos)

in cash

azulviagens.com.br / 4003 1181

AZUL

139

COSTA DO CACAU

the back, there is a small museum in memory
of the bawd Maria Machadão. It is almost a
consensus that Machadão is a fictional character, but it does not make the tour less funny.
Ilhéus, however, is not only known for Jorge
Amado and a rich history. The city has beautiful beaches on its coast. For those who want
excitement, the suggestion is Praia dos Milionários (Millionaire’s Beach). It is so called
because, at the beginning of the last century,
the access to this beach was difficult, and
only the coronéis used to enjoy it as they
managed to get there with their motorboats
and vessels. Nowadays, the place counts on a
good offer of kiosks and is the favorite beach
for those who want to see and be seen.
Further on, the Backdoor and Olivença
beaches are the surfers’ favorite ones
thanks to their waves. If you want to rest
and enjoy a few hours of leisure, Praia do
Cururupe (Cururupe Beach) is ideal for
you. It has a low lawn, where visitors lay
towels under the coconut palms, as well
as options for those who want to bathe in
salt and fresh water, since that is where the

IN GABRIELA’S
LAND

P

rincess of the South. This was the
term used by Jorge Amado to describe the Costa do Cacau region,
located in the South of Bahia. And it could
not be different. In addition to the natural
beauty of cities like Itacaré, with its beautiful beaches, the novelist was delighted by
the mansions and historic buildings of Ilhéus, a city with daily flights of the airline
Azul. It was there where the novelist spent
the first years of his life and began to create
the stories that made him one of the greatest writers in the world. The region lived its
golden times during when Brazil was one
of the largest cocoa producers in the world,
at the beginning of the last century, but it
needed to reinvent itself after 1989, when a
plague known as witches’ broom wiped out
the plantations and compromised the local
economy. Without the money from the “coronéis”, as the wealthy farmers were called, the
two cities discovered their vocation for tourism. Ilhéus and Itacaré currently have a good
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Located to the south of the State
of Bahia, in the region known as Costa
do Cacau, the cities of Ilhéus and
Itacaré fascinate anyone with warm
and crystalline waters beaches, its
exuberant nature and stories that
show why Brazilian novelist Jorge
Amado loved this place so much
by Bruno Segadilha | photos Daniel Aratangy

offer of hotels, restaurants, and activities for
the whole family, from pubs and parties to
hikings through the Atlantic Forest. Choose
your tour and enjoy the South of Bahia!
FICTION AND REALITY
To walk through the streets of Ilhéus is to
dive into the universe of Jorge Amado, especially into the pages of the book Gabriela,
Cravo e Canela (Gabriela, Clove and Cinnamon), published in 1958. It is in the Historic
Center where the symbols of the city such
as Bar Vesúvio are found, where Gabriela is
hired as a cook by Nacib. The house has been
there since 1920 and, after closing for a ma-

Cururupe River meets the sea. The dark,
ferruginous waters of the river are said to
have medicinal properties. Whether this is
true or not, it impossible not to leave this
beach refreshed after bathing there.
PERFECT COAST
Calm, warm, and crystal-clear water beaches, in addition to white sand and constant
wind. Moreover, the surroundings count on
low, bright-green lawns and small straw huts.
Does it look like a scene from a movie? You
better believe it, this place does exist and it
is known as Itacaré. An old fishing village,
71 km far from Ilhéus, this city used to be
isolated until the mid-1990s, when it became
accessible due to the asphalt roads.
The Concha, Resende, and Tiririca beaches are closer to Downtown, so they are the
most popular ones. Due to its waves, Praia
do Tiririca (Tiririca Beach) attracts surfers from all over the world and is part of
the international surfing championship
circuit. Its edge, with counting on a skate
park and pubs, brings together beautiful

and cool people.
Other beaches, remote, are wilder and require a certain vitality to reach. The company Ertour Receptivo offers a tour through
four of these beaches, passing by Engenhoca,
Havaizinho, Camboinha, and Itacarezinho
beaches, ending at the Cachoeira do Tijuípe
(Tijuípe Waterfall). Do you have a little extra energy? Go to Jetibucaçu and Arruda
beaches. To get there, you have to face a
40-minute trail with steep climbs. Such effort
is rewarded by the blue waters and heavenly
atmosphere of the place. Close to there, it is
also worth visiting Prainha beach.
In the afternoon, after enjoying the Itacaré coast, it’s time to visit rua Pedro Longo (Pedro Longo Street), or Pituba, as it is
known. It concentrates most of the pubs,
restaurants, and parties in the city, in
addition to the local shops, which counts
on options from craft stores to beachwear
fashion. Its colorful houses provide the
place with a special charm.
If you are one of those who love excitement,
but not that much, it is worth staying at

Engenhoca Beach

jor renovation, it was reopened. The famous
statue of Jorge Amado sitting at one of the
tables outside is a spot where almost everyone stops for selfies.
Almost in front of it is the yellow two-story
house that shelters the Casa de Cultura Jorge
Amado (Jorge Amado Culture House). It is
a small museum with clothes, photographs,
and original furniture of the house where
Jorge Amado lived during his childhood,
shortly after moving from the city of Itabuna, where he was born, in the state of Bahia.
to the city of Ilhéus. Nearby you can see the
Catedral de São Sebastião (Saint Sebastian
Cathedral). Opened in 1967, it has a neoclassical style and impresses those who see
it from outside thanks to its 47-meter-high
main dome.
On the other side of the city, facing the Rio
Cachoeira edge is the Bataclan. The old cabaret was replaced by a restaurant that has
kept in its main hall a reproduction of the
old stage, in addition to original objects. In

Pituba street, in Itacaré
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Jorge Amado’s
statue in front of
Bar Vesúvio; on
the left, cocoa

the Txai Itacaré resort. The luxury hotel has
luxurious bungalows spread on a huge lawn
facing the Praia de Itacarezinho (Itacarezinho Beach). In addition to impeccable service,
it has a great spa, ShamashHealing, which
offers relaxing massages and beauty rituals,
among other therapies.
Another must-see tour is at the cacao farms
in the region, including Vila Rosa. Deactivated years ago, it was restored by the
American businessman Alan Davi and currently produces about a ton of cacao per
month. During the guided tour, which lasts
about one hour and a half, visitors pass by
cacao trees, get to know the seed fermentation roasting process until it turns into cacao nibs. In the small factory next to the old
house, it is possible to find out the chocolate
production and taste some of the delicacies
made there. Delights that show how aware
Jorge Amado really was about things.
TASTES OF THE WORLD
Ilhéus and Itacaré count on good and varied options of restaurants. The options range
from restaurants dedicated to regional cuisine, offering dishes based on fish and seafood, to restaurants that serve sophisticated
international cuisine.
This is the case of Itacarezinho, located on
the beach also called Itacarezinho. There, the
chef from the state of Minas Gerais, Clécio
Campos, prepares typical Brazilian ingredients with French cooking techniques. The
menu counts on items like Badejo (Black
Grouper) fish with Peach Palm Fruit and
Black Rice, and this fish is served with hollandaise capers sauce and beetroot caviar,
and Baião Risotto with Jabá, made with
cowpea, meat broth and cooked jabá.
On the Pituba street, Downtown Itacaré, the
highlight is Mediterrâneo. From the kitchen
of the Italian chef Dario Monizza, surprising
dishes come out, such as the great fish with
orange sauce, served with spaghetti with pesto and grilled lobster, which comes to the
table with spaghetti and tomato sauce.
Do you want to taste a good shrimp? Go to
Cabana da Empada, which offers items such
as Tropical Shrimp, served with pieces of
pineapple and accompanied by rice cooked
in coconut milk. Shrimps are also the star at
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Cabana Ximbica, at the Praia da Concha
(Seashell Beach). The bar and restaurant
offers an excellent Camarão na Moranga
(Shrimp in the pumpkin), a shrimp dish
served inside a pumpkin, served with rustic potatoes and rice. In Ilhéus, you must
visit Vesúvio Praia restaurant. A branch
of the centennial Vesúvio restaurant,
Downtown, it is headed by chef Dill Guimarães and counts on a varied menu. Try the
Peixe à Brasileira dish, an acoupa weakfish
roasted and served with crispy chestnuts,
and the Short Rib, a grilled rib served with
rustic potatoes and broccoli rice.

10 installments

215,70
R$2.157,00
R$
R$
R$
or
or

no interest

ITACARÉ
7 nights at
Terra Boa Hotel
Boutique,
with breakfast,
transfer and tour.
Departure on
9/May/2020
(from Viracopos)

in cash

Prainha, in Itacaré

Cururupe Beach

azulviagens.com.br / 4003 1181
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INTERVIEW

WHERE WE ARE
GOING TO PARK

logical issues affect or shrink parking
companies?
There has been a change in the behavior
of certain levels and layers of society
worldwide. This is natural. However, urbanization is increasing in such a way
that cities grow more than the availability of spots and public ways. In addition,
there is no mass public transport with sufficient quantity and quality. Its supply
is limited, you cannot expand it much.
In São Paulo, for example, you can still increase the subway offer a little. An
important fact is that the number of garages is more or less the same. This year,
as it happened last year, traffic on them
increased and the amount of money increased as well. From a macro point of
view, existence of apps, or even the habit
of leaving the car at home, are not reducing traffic in parking lots.

For the CEO of Estapar,
André Iasi, parking lots are
increasingly becoming an
urban mobility hub, with new
functions and services
by Alessandro Gianini | photo Marcus Steinmeyer

B

eing 45 years old, André Iasi, from
the city of São Paulo, knows the
parking lot market like few others
Since February 2013, the executive has been
CEO of Estapar, the largest parking company in Latin America. In 2019, the company had a revenue of R$1.4 billion, as a
result of the management of 1,000 units,
including parking lots, Zona Azul (Street
Parking) and other services. There are 400
thousand parking spots distributed in 75
Brazilian municipalities.
For Iasi, parking lots are increasingly becoming urban mobility companies. With the
perspective of an economic recovery, urbanization of large cities shall increase traffic
on the streets, and the chance of parking
spots disappearing is great. In addition,
governments have difficulty to invest in
public transport. Everything leads him to
believe that this business is still solid.
In the following interview, he analyzes the
future of the area and bets that parking
lots may even change, but they will not disappear or shrink due to apps such as Uber
or 99. One of the bets is that they will get
transformed for absorbing services such as
pick-up and drop-off for bicycles and scooters, or electric car charging center.
What is Estapar’s position in the market, in general?
Estapar is now seen as an urban mobility
hub, whose functions are growing more and
more in this market. Parking lot in Brazil
was considered as a side entity, outside urban mobility or. Today, in fact, the society
and government agencies understand parking lots as an element of urban mobility
within large cities.
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André Iasi,
CEO Estapar

How does this work in practice?
Within this context, Estapar has been
gaining new functions. In addition to
traditionally parking cars and taking
them off the streets, we are expanding
our range of services. Today, we already
have pick-up and drop-off areas for apps,
scooter and bicycle charging space, electric car charging areas. Estapar has been
creating new business lines, in addition
to the company’s core business, which is
parking lot and urban mobility.
Is this a trend in this parking market, or
are you pioneer in this?
Undoubtedly, we are pioneers. And it is
our duty. Specially in the face of the technological revolution we are experiencing. Nowadays, practically all parking

services are hired by the Vaga Inteligente app, which is accessed by more than
one million users. With it, it is possible
to book a spot at the Allianz Park stadium, in the city of São Paulo, or at Congonhas Airport, in addition to 20 other
locations in Brazil. You can pay monthly and pay for parking spot through
the app. We are increasingly digitizing
our business to improve user experience.
Our society’s behavior has been evolving.
Now consumers demand better services
for what they are paying. And that is
what we try to provide, especially in large operations and centers that support
this type of action.
May the tendency to leave the car at
home and the addressing of deeper eco-

What are the reasons for that?
As I said, supply of public transportation does not keep up with demand. In
addition, the GDP has grown again and
there is more economic activity, more
trade, more business, which strongly
drives this sector. Urbanization tends
to grow. There is a resumption of the
development sector, mainly in São Paulo. There will be a need for more spots.
The function of parking lots, as a core
business, is to take cars off the streets.
And other branches that use cars, apps
for example, leave cars for more time
on the streets, causing more traffic and
pollution, contrary to what is believed.
This has been proven, so much so that
London has already banned apps. New
York, for example, created a curfew law,
because apps were increasing traffic. We
say that there is no miracle to solving the
problem of urban mobility.
London and New York have a much larger public transport system...
That’s a fact. In the case of New York, a
study showed that the app service started
to be subsidized by providers so that people stopped using public transport and
increased traffic on the streets. What I

R$

1,4 billion

was the revenue in 2019

400 thousand

it is the approximate
number of the company’s
parking spots in Brazil

75 cities

count on the Estapar services

1,000

units, among parking, Zona
Azul and others services

mean is that there is no magic solution
to urban mobility. Except for using the
car less frequently when living closer to
work. However, unfortunately, that is something only a few people can do.
Parking lots also have a cost. There’s a cashier, a valet... What happens to them?
They will not disappear. Having valets is
the result of the pressure due to the lack
of spots in a microregion. Maneuvering
in a garage is like cramming two liters of
water in a one-liter container. This type
of operation will last for a long time. In
hospitals and retail business it is very
common. In malls, airports, and sports
arenas, self-parking is more frequent.
How is Estapar administratively structured?
We employ about 7 thousand people. It is
a lot of people and I am proud of that because we fulfill an important social role
for the Country. And more than that,
we are witnessing the entry of new types
of employees. We need specialized labor
for our new businesses. In the last four
years, in the IT (information technology)

industry, for example, the administrative expense, which is not directly linked
to the operation, has grown by almost
100%. Because, in fact, we started using
new roles that were not required before,
as computer technicians, to work on our
technological innovations.
Why is there so much price variation
between units?
We follow the rule of supply and demand.
What are the main costs of parking lots?
Labor and rental. And there are other
expenses, such as insurance, uniform, lighting, water, etc. These costs shall naturally dictate the price for a region. It
will be higher or lower according to the
traffic generating center. If the area has
a very large car flow in comparison to
a spot shortage, the price will naturally
be higher. This is a very volatile market,
as it depends on the traffic in that area.
And, at the moment the car enters the
parking lot, we are liable for any claim,
such as collision, property damage, or
theft. All of this interferes with the price
dynamics. If you check at Reclame Aqui
(website), you will see that Estapar has
one of the best ranking indexes, because
we respond to all complaints. We have
a resolution rate of 91%. But we work
on prevention, as to avoid claims. This
ranges from employee training to divert
from a pillar in a garage building, because everyone hits it.
How does this process work?
We have created the Academia Estapar
(Estapar Academy). Before starting the
job, all employees, whether they are a
valet or someone from the administrative
department, have minimal classroom or
online training, so that we pass on the
company’s values, ethics, and even maneuvering techniques. We also train customer service. At the hospital, for example, when the valet delivers the car to the
customer, he should not say: “Come back
soon”, as it may be someone leaving the
maternity ward, all happy, but it may be
someone leaving the oncology ward, at a
difficult time.
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RAIO X

THE VESSEL

A ATRAÇÃO ARQUITETÔNICA
DE NOVA YORK COMPLETA
UM ANO NESTE MÊS
por Junior Ferraro

A gigantesca estrutura fica no
Hudson Yards, um bilionário
projeto imobiliário em Midtown,
com escritórios, lojas e
apartamentos residenciais.
Projetada pelo arquiteto inglês
Thomas Heatherwick, a obra
custou cerca de US$ 200 milhões e
tem 46 m de altura. Seu formato é
inusitado: tem 15 m de largura, na
base, e 46 m, no topo.

A atração é gratuita, mas você
tem de reservar seu ingresso
antes, no site do Hudson Yards.
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Foto: Unsplash

O interior do prédio é feito de
uma intrincada espiral com 154
escadas, somando 2.500 degraus
e 80 patamares. Há rampas e um
elevador para acessibilidade.

