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Carta do Presidente

A força da
nossa Tripulação

VOE AZUL PARA

PORTUGAL

É com alegria que recebemos você a bordo de nossas aeronaves!
Fico feliz de poder dividir um pouco do que os nossos mais de 12 mil
Tripulantes estão fazendo todos os dias para que os Clientes Azul
possam sempre ter a melhor experiência de viagem de suas vidas.
E é esse time maravilhoso de profissionais que trabalha com
muita dedicação e paixão para mover as engrenagens da Azul. São
eles que colocam no ar os nossos mais de 120 aviões, que voam para
110 destinos, unindo o País, os brasileiros e o mundo.
De forma unida e integrada, esse grupo tem feito a Azul crescer e
conquistar diversos reconhecimentos. A nossa companhia foi eleita
por viajantes dos cinco continentes uma das melhores empresas aéreas
do mundo em pontualidade, atendimento e produto.  
E nosso crescimento passa também pelo crescimento de nossos
profissionais. Somente em 2018, realizamos internamente mais de
1.300 promoções de cargo, resultado de nosso investimento em treinamento e capacitação. Isso gera oportunidades para os Tripulantes
da companhia poderem alcançar seus sonhos e ir além.
Alguns casos, em especial, são marcantes, pois mostram pessoas
saindo de posições operacionais para atividades extremamente técnicas — por exemplo, um agente de aeroporto que se torna um piloto.
Para nós, isso é muito gratificante.
A Azul também tem mudado a realidade de diversos lugares onde
opera, não só pelos voos que promove, mas pela geração de economia
e oportunidades para inúmeros brasileiros, que se beneficiam de
forma direta ou indireta.
No ano passado, contratamos mais de 1.800 profissionais de diversas áreas e em várias cidades. São pilotos, comissários, técnicos de
manutenção e atendentes, entre muitas outras posições, que chegam
à Azul para somar e nos ajudar a sermos cada dia melhores.
Muito obrigado pela confiança e pela preferência de voar conosco!
Nada do que conquistamos seria possível sem você, Cliente Azul.
Desejo uma boa leitura e um excelente voo!

LISBOA E PORTO

Foto: Anna Carolina Negri

NOSSO CRESCIMENTO
PASSA TAMBÉM PELO
CRESCIMENTO DE NOSSOS
PROFISSIONAIS. SOMENTE
EM 2018, REALIZAMOS
INTERNAMENTE MAIS
DE 1.300 PROMOÇÕES
DE CARGO”

John Rodgerson

PRESIDENTE DA AZUL

AZUL NAS REDES
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facebook.com/
AzulLinhasAereas

twitter.com/
azulinhasaereas

@azulinhasaereas

azulinhasaereas
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não tenham em seu poder uma carta atualizada e datada, em papel timbrado, assinada por pessoa que conste do expediente.
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Bastidores

PERTO
DAS AVES
DENTRO DE UM
CARTÃO-POSTAL P. 84

NA ESQUINA DO BRASIL P.28
O editor Bruno Segadilha bem que tentou, mas foi
difícil aprender manobras de windsurfe na aula que
teve com o campeão Kauli Seadi (à esq.). A imagem
mostra o jornalista em um dos raros momentos
que conseguiu ficar de pé sobre a prancha, dois
segundos antes de cair na água. “É um esporte
que exige força, equilíbrio e coordenação motora.
Acho que não tenho nenhum desses três atributos
e acabei me atrapalhando todo”, diverte-se.

Volta às origens

ENTREVISTA COM CLAUDIO LUIZ ZAFFARI P.68
Moradora de São Paulo há 11 anos, a repórter
gaúcha Marina Azaredo viajou a Porto Alegre
para entrevistar o diretor do Grupo Zaffari e não
resistiu às prateleiras do Zaffari Higienópolis,
recheadas de produtos típicos. Entre cucas,
cortes de carne especiais e diversos tipos de
erva-mate, ela escolheu um pote de nata
como suvenir da passagem pelo Sul. “Morro de
saudades de comer pãozinho com nata”, revela.

Colaboraram neste número

Julia Gouveia
JORNALISTA

OS ENCANTOS DAS MONTANHAS CAPIXABAS P.40

Na viagem ao Espírito Santo, a
jornalista participou da Festa
da Polenta, em Venda Nova
do Imigrante. “É um daqueles
eventos que contagiam toda
a cidade. Foi uma experiência
marcante conversar com
as nonnas e nonnos, ouvir
tarantela e, claro, comer polenta
adoidado. É emocionante ver
como a população se mobiliza
e se dedica à festa”, afirma.
Onde encontrá-la:
@juliagouveinha

Gui Gomes

Flávia G. Pinho

NA ESQUINA DO BRASIL P.28

AMAZÔNIA NO COPO P.76

Pela primeira vez em São
Miguel do Gostoso, o fotógrafo
paulista ficou surpreso com
a quantidade de bares e
restaurantes da cidade. “Achava
que ia encontrar um lugar mais
parado, mas não. São Miguel é
uma antiga vila de pescadores
que mistura muito bem agito e
tranquilidade. Vale a pena conferir
as várias opções gastronômicas
que existem por lá”, diz.
Onde encontrá-lo:
@guigomesfotografia

Durante a reportagem sobre o
gim Amázzoni, a jornalista se
impressionou com a assertividade
da dupla de empreendedores
Arturo Isola e Alexandre Mazza.
“Ficou claro para mim que o
sucesso da marca não se deve só
à paixão, mas principalmente ao
talento para enxergar e aproveitar
oportunidades. Os dois fizeram
tudo conforme os manuais de
empreendedorismo”, conta.
Onde encontrá-la:
@flaviagpinho1

FOTÓGRAFO

O objetivo era conhecer o
majestoso Belmond Hotel
das Cataratas, em Foz do
Iguaçu, e desbravar as
trilhas das quedas-d’água
dentro do parque nacional.
Porém, o diretor de redação
Junior Ferraro encontrou
muito mais por lá. “Além
do emocionante passeio de
barco pelo Rio Iguaçu, fiquei
encantado com o Parque
das Aves. Imagine entrar
no viveiro das araras e ver
de pertinho essas aves
supercoloridas. Dá vontade
de ficar ali até alguém te
mandar embora”, brinca.

JORNALISTA

F O T O D E C A PA
Gui Gomes
Leia também no tablet.
O app da Azul Magazine
está disponível para os
sistemas iOS e Android

Fotos: Gui Gomes, Ricardo Jaeger e Arquivo Pessoal

Windsurfista por um dia

OUTROS COLABORADORES

FOTOS Fernanda Frazão, Guilherme Castoldi, Ricardo Jaeger, Roberto Seba

12

A Z U L M A G A Z I N E M A R Ç O 2019

D E Z E M B R O 2 018 A Z U L M A G A Z I N E 13

*Disponível nas aeronaves Airbus A330.

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

Universo Azul

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.*

AS PESSOAS QUE VOAM COM A GENTE

Melhor
aérea da
América
Latina

voeazul.com.br

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

Você lá
em
cima.

Foto: Getty Images

p.18
A Azul inaugura voos
diários de Manaus
para Belém

p.24
A piloto que ensina
krav magá, técnica de
defesa pessoal

p.26
Clientes e Tripulantes
indicam os melhores
destinos para estudar
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News

//

AS PRINCIPAIS NOVIDADES DA AZUL E SEUS PARCEIROS

Manaus ganha
novas frequências

PRODUTOS DA

Maquete
Airbus A320
R$ 299,90

azulcollection.com.br

Teatro
Amazonas,
em Manaus
Camiseta
Aeronaves
R$ 79,90

A

partir de 6 de maio Manaus ganhará operações regulares da Azul para Belém do
Pará. Os bilhetes já estão disponíveis nos
canais de venda da companhia. Com o novo
voo diário, Clientes de Manaus terão duas
opções de horário para Belém, sendo uma ligação direta
e outra com escala em Santarém. O horário de operação do novo mercado também oferecerá uma conexão
diurna e conveniente entre a capital amazonense e Fort
Lauderdale, nos Estados Unidos.
Em Belém, o novo voo de Manaus possibilitará, ainda,
conexões para Macapá, Marabá, Recife, Carajás e Altamira. Em Manaus as conexões imediatas também serão

16
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para Boa Vista, Porto Velho, Tefé e Tabatinga. A inclusão da nova rota fortalecerá a malha da Azul na capital
amazonense. São, em média, dez voos por dia para nove
destinos. Já Belém passa a ter frequências regulares para
oito destinos diretos. “Estamos muito felizes em anunciar
esse importante incremento em nossa malha de Manaus.
Além do novo destino direto de Belém, os Clientes de
todas as cidades atendidas por nós no Amazonas ganham
uma opção muito conveniente para voar conosco para
os Estados Unidos. Com esses voos, conectaremos mais
cidades do Norte do País com nossa operação internacional, algo inexistente até pouco tempo atrás”, ressalta
Daniel Tkacz, diretor de Planejamento de Malha da Azul.

Caneca Born
to Fly
R$ 34,90

Boné Mapa
R$ 44,90

Fotos: Getty Images; Divulgação Azul

634787_TALENT_Movida a Rent Car_202x133
12/02/2019 - 15:04
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Cartão Postal

Ganhe pontos no TudoAzul!

Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós em alta resolução (só não vale selfie!) pelo e-mail cartaopostal@editoraversatille.com.br
que ela poderá ser publicada nesta seção. E você ainda ganha 1.000 pontos no programa de vantagens TudoAzul

// OS MELHORES REGISTROS DOS CLIENTES AZUL

CADASTRE-SE NO TUDOAZUL ENVIANDO O NÚMERO DO SEU CPF VIA SMS PARA 26990

Moscou

RÚSSIA

Visitar a terra dos czares no
outono já traz sensações
de inverno: a temperatura
média é de -12°C e neva
quase todos os dias!
Mesmo assim, vale muito
a pena. O frio não ofusca
de forma alguma a beleza
dos pontos turísticos.
Como a Praça Vermelha,
onde estão o Kremlin e a
Catedral de São Basílio.
Acabou se tornando o meu
lugar preferido de Moscou.

Roosevelt Island

Cristiano Santos

NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

PALESTRANTE

Roosevelt Island é
um pequeno mundo
à parte. Apesar de
estar coladinha em
Manhattan, o contraste
é gritante. Um oásis
de tranquilidade ao
lado das ruas que
nunca dormem. O
acesso via teleférico
torna o passeio ainda
mais interessante.

FUNCIONÁRIO PÚBLICO
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BAHIA // BRASIL

Resolvi curtir minhas férias em julho
de 2018 em Salvador para fugir do
frio de São Paulo. De manhã fui
passear na praia do Rio Vermelho
e fiquei apaixonada pela paisagem
e pelo clima de lá. Minha única
reação foi tirar esta foto. Sentir a
energia deste lugar foi inesquecível!

Fotos: Arquivo pessoal

Cesar Tavares

Salvador

Fernanda Cristine
PROFESSORA
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Grande Angular

Novo Clube TudoAzul.
Fica melhor a cada viagem.
Acumule 240 mil pontos por ano e voe para os
melhores destinos nacionais e internacionais.
Pontos que não expiram*

Categorias Safira e Diamante

Bônus extra de até 20%

Destino Favorito

Descontos especiais
no Shopping TudoAzul

Acesso antecipado
a promoções exclusivas

Sem preocupação com
a validade dos pontos.

Transfira pontos do seu cartão
de crédito e acumule muito mais.

Clientes do Clube têm desconto
no resgate de produtos.

Upgrade automático
nos melhores planos.*

Escolha até 2 destinos e ganhe
o dobro de pontos por viagem.

Fique sabendo das promoções
antes de todo mundo.

Confira todos os planos do Clube TudoAzul
e escolha o melhor para você.
Clube 1.000
Clube 10.000

Clube 3.000
Clube 20.000

Clube 5.000

Entre já para o Clube.
Conheça mais vantagens em:
*Apenas
planos 10.000 e 20.000.
20 A Z U L M A G A Z I N E D E Z E M B R O 2018

voeazul.com.br/clube
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Gente Azul

Defesa pessoal
A copiloto e analista de safety da Azul Alice Linhares conta como se apaixonou pelo krav magá, técnica
criada para a segurança de soldados israelenses que hoje ensina as pessoas a se protegerem nas ruas
POR

BRUNO SEGADILHA

Alice, em
uma das
aeronaves
da Azul;
abaixo, com
o professor
Marcello
Vianna

O que é o krav magá?
É uma luta reconhecida mundialmente como defesa pessoal.
Não é considerada uma arte marcial por não haver regras,
competições, nem divisões de peso. Foi criada pelo austrohúngaro Imi Lichtenfeld na década de 40 e inicialmente
difundida somente para as forças de defesa de Israel.

Quando você começou a praticar essa luta?
Há seis anos, em 2013. Sou faixa preta em taekwondo, fui
atleta de competição e professora, mas estava em busca de
outro desafio pessoal a partir de uma nova luta. Hoje não só
treino como auxilio meu professor como monitora durante
as minhas folgas.

O que mudou na sua vida após conhecer esta prática?
Mudei a minha percepção em relação ao que acontece ao
meu redor. Desenvolvi uma sensibilidade maior em relação a
possíveis ataques na rua, por exemplo. Nesse sentido, o krav
magá permite a qualquer um exercer o direito à vida, mesmo
diante da violência urbana. Aprendi que não reagir a algo que
nos ameaça e amedronta também é uma reação.

Que tipo de pessoa pode praticar essa modalidade?
O krav magá é para todos! Independentemente de tamanho,
idade, biotipo, sexo. Ele visa a atingir os pontos sensíveis
do agressor. Por isso é simples, rápido e objetivo. Os
movimentos são naturais do corpo, o que facilita uma reação
em situação de perigo.

Já precisou usar a técnica contra alguém?

De que forma a luta lhe ajudou em seu trabalho na Azul?
Tenho a missão de transportar vidas com segurança e
responsabilidade. E o krav magá trabalha com a ideia de
segurança. Isso é primordial para meu dia a dia como piloto.

22
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Fotos: Arquivo Pessoal

Eu uso o krav magá todos os dias, mas não necessariamente
lutando, porque a defesa pessoal também está ligada à
prevenção. Evito ruas desertas, tento não usar celular na rua,
procuro não permanecer dentro do meu carro quando ele
está estacionado. Parecem medidas óbvias, mas o fato é que
as pessoas não atentam para isso.

D E Z E M B R O 2 018 A Z U L M A G A Z I N E 23

Enquete

Lisboa

TRIPULANTES E CLIENTES AZUL RESPONDEM:

QUAL O MELHOR

Eu gostaria de fazer um
curso ou até uma faculdade
de medicina na capital
portuguesa. Meu irmão mora
lá há 11 anos e eu queria
que a família fosse toda
para lá. Creio que Lisboa
oferce muitas oportunidades
de crescimento e parece
ser ótimo também para
as crianças estudarem.

destino para estudar

Éder de Souza
PEDREIRO

Toronto
No Canadá, eu poderia
me aperfeiçoar mais
e seguir com minha
pós-graduação. É
um dos países que
mais oferecem uma
continuidade na
minha área. E também
pelos parques e
pela cultura local.

Orlando

Karla Melo

ENGENHEIRA QUÍMICA

Ana Catarina

Eu viajaria para os Estados
Unidos, onde existem
possibilidades e é mais prático
de ir. Gostaria de estudar
inglês para aprimorar o
idioma, que é importante no
meu trabalho no aeroporto.
E também aproveitaria para
conhecer os pontos turísticos,
os parques e as lojas.

ASSISTENTE FISCAL

Londres
Denise Krauspenhaar

Coimbra

Eu indicaria Coimbra, que é para
onde estou indo. Escolhi esta
cidade portuguesa porque é
considerada o berço do Direito e
também porque a universidade
de lá é realmente deslumbrante.

A Azul e suas parceiras levam você a todos esses destinos. Confira os voos em voeazul.com.br

Fotos: Guilherme Castoldi; Getty Images

ESTUDANTE

Acredito que a capital
inglesa seja um dos
lugares com mais
oportunidades de se fazer
intercâmbio. Seria ótimo
estudar inglês, que é um
idioma importante para
todas as profissões. Além
disso, Londres é uma
cidade maravilhosa, com
muitos pontos turísticos,
como a London Eye,
o Big Ben e o Palácio
de Buckingham.

Tiffany Maciel

AGENTE DE AEROPORTO
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Voos partindo do Aeroporto de Viracopos, Campinas.

Destinos

Vai para Bonito?
Então, vem com a gente.

A Azul é a única companhia aérea
que opera no Aeroporto de Bonito
(BYO), em Mato Grosso do Sul.

AS MELHORES VIAGENS NO BRASIL E NO MUNDO

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

Você lá
em
cima.

Foto: Roberto Seba

p.30
A apaixonante São
Miguel do Gostoso,
no litoral potiguar

p.42
Conheça a natureza
e a gastronomia das
Montanhas Capixabas

p.58
Os melhores destinos
no mundo para
apreciar o pôr do sol
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NA

ESQUINA
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COM SUAS PRAIAS QUASE INTOCADAS, ÓTIMA
GASTRONOMIA E AGITADA VIDA NOTURNA, OS
MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO E TOUROS,
LOCALIZADOS EXATAMENTE NA PONTINHA DO
PAÍS, SÃO DOIS DOS DESTINOS MAIS PROCURADOS
NO LITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
P O R BRUNO SEGADILHA
F OTO S GUI GOMES

Corais à vista nas
águas cristalinas
da região; na pág.
ao lado, a Praia de
Perobas

São Miguel do Gostoso

A

placa logo na entrada da cidade já
anuncia: “Aqui se faz gostoso”. Uma
promessa seguida da inevitável pergunta: como São Miguel do Gostoso,
um dos destinos mais badalados do
litoral potiguar, ganhou esse nome? Há
muitos anos, um morador do município, que ainda se chamava São Miguel
de Touros, ficou famoso por sua gargalhada. A alegria contagiante rendeu a
ele a alcunha de Seu Gostoso. O ilustre
habitante ganhou fama na região e
acabou emprestando seu apelido à
cidade, que passou a ser conhecida
como São Miguel do Gostoso.
Nada mais adequado para definir este
destino localizado a 130 Km de Natal,
capital do Rio Grande do Norte, que
recebe voos diretos da Azul. Com ruas
repletas de casinhas coloridas, praias
quase inexploradas, ótima culinária e
agitada vida noturna, o município atraiu
mais de 30 mil turistas no ano passado.
Graças à sua localização geográfica
– bem na ponta do País – São Miguel do
Gostoso tem ventos o tempo todo, o ano
inteiro, o que o torna um dos melhores
pontos do mundo para a prática de kite
e windsurfe. A 28 quilômetros dali, o
município de Touros também encanta
com seu litoral de águas cristalinas e
suas piscinas naturais, mostrando que
o adjetivo “gostoso” cai mesmo como
uma luva para toda a região.
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VENTOS E VELAS

Praia de
Tourinhos, em
São Miguel do
Gostoso

Windsurfe na
Praia Ponta de
Santo Cristo;
acima, réplica do
monumento que
atesta a posse de
Portugal

Pergunte para qualquer aluno de História e a resposta
será a mesma. O Brasil foi descoberto em abril de 1500,
quando o navegador português Pedro Álvares Cabral
desembarcou com sua expedição no litoral Sul da Bahia.
A afirmação, tão simples quanto conhecida, faz parte da
história oficial do País, mas está longe de ser unanimidade.
Muitos historiadores defendem que Cabral e sua frota
teriam aportado, na verdade, na Praia do Marco, em São
Miguel do Gostoso. “É uma região que fica bem na ponta
do Brasil, centenas de quilômetros mais próxima de Portugal do que Porto Seguro. Além disso, ao observarmos o
movimento das correntes marítimas, percebemos que elas
só poderiam ter trazido as caravelas para aqui”, diz Luiz
Eduardo Suassuna, professor de História da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.
Polêmicas à parte, quem chega à Praia do Marco encontra uma réplica do monumento de pedra que atestava
a posse de Portugal há mais de 500 anos. A peça original
foi levada em 1976 para a Fortaleza dos Reis Magos, em
Natal, sob alegação de que os moradores a depredavam
para fazer chá com fragmentos de suas peças rochosas.
Mais afastada do Centro de São Miguel, a praia é muito
procurada por famílias com crianças, graças às piscinas
naturais formadas na maré baixa, às suas águas tranquilas
e à brisa constante.
Tão constante que transformou o município em um
dos principais pontos de kite e windsurfe do mundo. Os
praticantes desses dois esportes concentram-se nas praias
do Cardeiro e Ponta de Santo Cristo, onde os ventos têm
intensidade moderada. Foi essa área que o catarinense Kauli
Seadi, tricampeão mundial de windsurfe na categoria wave,
escolheu para montar um clube com seu nome. Localizado
na Praia de Ponta de Santo Cristo, funciona como base para
quem quer guardar suas pranchas, alugar equipamentos ou
fazer aulas com um dos instrutores. Vale a pena conhecer o
espaço mesmo que você não seja fã de esportes aquáticos.
Relaxe em um dos sofás, peça uma água de coco bem gelada
e assista ao vaivém das velas.
Ali perto fica o badalado bar Jack Sparrow, que
promove luaus e shows na areia. A periodicidade dessas
apresentações varia bastante. Vale dar uma passada por
ali no primeiro dia de viagem para se informar sobre a
programação musical. Durante o dia, o estabelecimento
serve boas opções de drinques e petiscos, a exemplo do
saboroso ceviche. O bar, aliás, é um dos poucos comércios
que funcionam em frente ao mar. Com isso, praias como
Maceió e Xepa parecem intocadas, com extensas faixas de
areia – em alguns trechos, o banhista chega a caminhar
200 metros até chegar à água.
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São Miguel do Gostoso

PARA RELAXAR E CURTIR
Poucos lugares conciliam tão bem tranquilidade e
badalação como São Miguel do Gostoso. Enquanto as
praias são um convite a momentos de ócio, suas ruas
oferecem uma animada vida noturna, com vários
restaurantes e bares.
A Rua da Xepa, por exemplo, abriga algumas das
melhores casas da região, como o excelente Genesis
Resto Bar. Comandado pela chef Priscyla Jansen e
pela sommelière Fabiana Dall'Onder, o restaurante
aposta na cozinha contemporânea, com boas opções
de peixes, carnes e massas. Sempre solícita, Fabiana
gosta de conversar com os clientes e dar dicas de harmonizações dos pratos com cervejas artesanais.
Já a Vila Cavalo Marinho reúne vários bares, onde
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moradores e turistas se sentam para tomar chope e
ouvir música. O repertório das casas é bem eclético.
Vai desde MPB até clássicos do rock.
Para conhecer um pouco da história do lugar, vá
ao Museu Casa de Taipa, dentro da pousada de mesmo
nome. A atração, com entrada gratuita, é a reconstituição de uma casa de taipa em tamanho real, inspirada nas
moradias do sertão nordestino, com móveis e objetos
doados pelos habitantes da cidade. “As telhas também
foram cedidas por um morador. Elas foram moldadas
em suas coxas, bem como o sertanejo fazia”, diz Ruy
Mazurek, um dos donos da pousada. Ele idealizou o
espaço junto com seus sócios, Marlon Camilo e Kiko
Prado, artistas plásticos responsáveis pelo projeto.

Detalhe da Praia
de Tourinhos; na
pág. anterior,
Museu Casa de
Taipa (esq.) e
salão do Genesis
Resto Bar

São Miguel do Gostoso

BEM PERTINHO
A experiência na região pode ser ainda mais
gostosa com um bate e volta a Touros. O município fica a apenas 28 km de São Miguel do
Gostoso e tem atrações imperdíveis. Como a
Praia de Perobas, que tem uma extensa faixa
de areia branquinha, repleta de coqueiros. Na
maré baixa, formam-se piscinas naturais a cerca
de 5 quilômetros da costa e a única maneira de
chegar é de lancha. Nas águas rasas e cristalinas,
é possível mergulhar com snorkel e observar os
corais – chamados pelos moradores de parrachos.
Antes de ir, confira a tábua de marés para saber
em que horários e dias é possível fazer o passeio.
Preste atenção também no agradável trajeto
entre as duas cidades, que vale cada minuto do
seu tempo. Na rodovia RN-221, que liga os dois
municípios, o viajante passa pelo Marco Zero
da BR-101, uma das maiores rodovias do Brasil.
A estrada tem 4.765 km de extensão e percorre
todo o litoral brasileiro: vai de Touros até a cidade
gaúcha de São José do Norte. Aproveite para
tirar uma foto no arco de concreto no início do
trajeto que une os dois Rios Grandes do País: o
do Norte e do Sul.

ARTE NOS LABIRINTOS

Sentadas na varanda de casa, enquanto olham a movimentação da rua,
as rendeiras de São Miguel do Gostoso tecem os complexos bordados
que viraram uma marca do lugar. Conversam tranquilamente, ao mesmo
tempo que manejam seus labirintos, enormes telas de madeira usadas
para fazer as extensas gamas de trançados.
Dali saem artigos delicados, como toalhas de rosto, de mesa e panos de
prato, vendidos informalmente na porta de casa. Como faz Dona Delzuite,
67, uma das rendeiras mais famosas da região. “Gosto de fazer minhas
rendas com calma, no meu tempo”, diz a artista, natural de Jaguariúna,
no interior do Rio Grande do Norte. Ela conta que aprendeu a arte da renda
com as amigas há 40 anos, quando chegou a São Miguel. “É um trabalho
que requer paciência e atenção. Não dá para fazer na pressa”, afirma.

Num fugiatet molorumque
id endaerum nonsequunt et
doluptaqui aliam laccumet
quo vendam quia vernatio.
Aperia acepero reictem
porehenim quo doloritiam

Mergulho nas
piscinas naturais
da Praia de
Perobas; ao lado,
o Marco Zero da
rodovia BR-101
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Fim de tarde na
Praia do Marco
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São Miguel do Gostoso

BOM DE PROSA

No caminho entre São Miguel do Gostoso e Touros,
não deixe de visitar a cachaçaria Urca do Tubarão, à
beira da RN-221. O empreendimento, que também é
restaurante e pousada, vende cachaças envelhecidas
em quatro tipos de barril: de freijó, angico, umburana
e cumaru. Além da bebida, a grande atração é Edson
Nobre, proprietário do lugar, que se tornou uma figura
folclórica da região. Para entreter seus clientes, ele
conta histórias imaginárias envolvendo sua cachaçaria e personalidades como o Papa Francisco,
Beethoven e Raul Seixas. “Roberto Carlos, antes de
se lançar na música, estagiou aqui comigo”, brinca.

Praia de Maceió

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

América Latina

voeazul.com.br
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Você lá
em
cima.

São Miguel do Gostoso
S.Miguel
do Gostoso

COMO IR

Pousada dos Ponteiros

A Azul leva você até Natal, a 130 Km de
São Miguel do Gostoso, com voos diretos a
partir de várias cidades do Brasil. Consulte
as opções no site ou por telefone.

Mais informações: 4003 1118
/ voeazul.com.br

SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
7 noites na Pousada dos
Ponteiros, com café da
manhã e traslado
10x de

R$

ONDE FICAR

223,00
sem juros

Saída em 11/5/2019
(de Confins)
ou

R$

2.230,00
à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

ONDE COMER
Malagueta

Localizado na Pousada Só Alegria, serve
carnes, massas e pratos com peixes,
como o Badejo Tropical, acompanhado
de abobrinha e cenoura, boa opção para
quem quer uma refeição leve enquanto
aproveita o dia na praia. Outra dica é
a Salada Potiguar, incrementada com
camarão na manteiga e castanha-de-caju.

Pousada Spa
dos Amores

A poucos metros da Rua da Xepa e em frente à Praia de
Maceió, é ideal para curtir a badalação da cidade e relaxar
à beira-mar. À tarde, os hóspedes costumam se reunir na
piscina para tomar um drinque e apreciar o pôr do sol.

R. Enseada das Baleias, 1000,
Praia de Maceió, São Miguel do Gostoso
84 3263 4007 / pousadadosponteiros.com.br

O empreendimento, um dos
mais luxuosos de Touros,
oferece nove espaçosos
chalés, todos com varanda e
piscina privativa – algumas
acomodações contam
ainda com banheiras
de hidromassagem.
Outra grande atração da
romântica pousada é a
piscina de borda infinita, de
onde se pode contemplar a
vista da Praia de São José.

Av. Principal, Praia de
São José, Touros
84 3693 2027 /
pousadaspadosamores.com.br

Luz Tranquila

A proprietária, Andreza Bouzas, uniu seu
conhecimento em cozinha internacional
ao regionalismo do chef Rufino Junior
para criar o cardápio da casa. O resultado?
Delícias como o Polvo à Gallega com
batatas salteadas, pimentões, calabresa
e páprica doce (foto) e o camarão
flambado no conhaque ao molho curry.

R. Das Ostras, 390, Centro, São Miguel
do Gostoso / 84 99217 1203

R. Cavalo Marinho, 52, São Miguel do Gostoso
84 3263 4293 / pousadasoalegria.com.br

Dom Bacalhau

O chef português Nuno Gonçalo prepara pratos
tradicionais lusitanos, como arroz de pato,
bacalhau à Gomes de Sá e polvo à lagareiro.
Entre as sobremesas, prove a bavaroise de
nata com frutas silvestres e calda de cacau.

R. Cavalo Marinho, 11, Centro, São
Miguel do Gostoso. 84 99176 0540

PASSEIOS

Luck Receptivo

Oferece passeios, como um tour de bugue até Praia do Marco, com parada na Praia de
Tourinhos para ver o por do sol, além de mergulhos nos parrachos de Perobas, em Touros.

luckreceptivo.com.br
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Genesis Resto Bar

A decoração colorida, cheia de
luzes e elementos lúdicos, dá o tom
dessa casa alegre e descontraída,
que serve uma cozinha de altíssima
qualidade. Entre as criações da chef
Priscyla Jansen estão pratos como
o espaguete com tinta de lula e mix
de frutos do mar (foto) e o polvo
grelhado com farofa de açaí e purê
de banana-da-terra. Inesquecíveis!

Praia da Xepa 86, Centro, São Miguel
do Gostoso / 84 98119 5083
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Jalapão

OS ENCANTOS DAS
P O R JÚLIA GOUVEIA
F OTO S ROBERTO SEBA

A REGIÃO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO TEM
GOSTOSO CLIMA DE ROÇA, OFERECE FARTA
GASTRONOMIA E AINDA GUARDA UM DOS
PRINCIPAIS CARTÕES-POSTAIS DO ESTADO,
A MAJESTOSA PEDRA AZUL. PRECISA DE MAIS
MOTIVOS PARA QUERER SUBIR A SERRA?

O maciço da
Pedra Azul com
seu pitoresco
"lagarto"

Montanhas Capixabas
Trilha com
cachoeira no Hotel
Fazenda Monte
Verde, em Vargem
Alta; na pág. ao
lado, Portal da
Pedra Azul, na
entrada do parque
estadual

O

que faz você, como viajante, subir a
serra? As paisagens naturais? O friozinho? As pousadas românticas do
caminho? Restaurantes com a mesa
farta de delícias? Pois se esses motivos
costumam lhe convencer, existe outro
destino para explorar além das já
consagradas serras da Mantiqueira
ou Gaúchas. No Espírito Santo, as
Montanhas Capixabas, localizadas a
cerca de 100 quilômetros de Vitória,
revelam-se um segredo bem guardado
pelos próprios espírito-santenses –
que desfrutam dali, em viagens de bate
e volta nos fins de semana e durante
o inverno. Porém, há razões de sobra
para que os turistas do resto do Brasil
peguem um avião e também se sintam
em casa por lá.
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O

MONTANHA ENCANTADA

principal motivo é também o maior: estamos falando
da Pedra Azul, um imenso maciço que se levanta a
1.822 metros de altura, como se apontasse para o céu.
Acoplado a ela, um imponente “lagarto” de pedra, de
300 metros de comprimento, parece escalar a lateral
do paredão, formando uma composição única – e um tanto
quanto pitoresca.
Cartão-postal do Espírito Santo, a formação de granito e
gnaisse pode não se apresentar exatamente azul à primeira
vista. Mas dê-lhe um tempo. O monólito ganha colorações
diferentes ao longo do dia, dependendo da incidência do sol. O
fenômeno ocorre porque a pedra é coberta por liquens, musgos,
bromélias e orquídeas (muitas delas, espécies endêmicas). Para
protegê-las foi criado, em 1991, o Parque Estadual da Pedra
Azul, oficialmente situado no município de Domingos Martins.
Na época, muito já havia sido devastado para a pecuária e a
agricultura. Abrangendo uma área de 1.200 hectares – apenas
5% é aberto a visitação –, possui muitos trechos recuperados,
guardando inclusive porções intocadas de Mata Atlântica.

O parque recebe até 150 pessoas por dia, que vão até lá para
explorar suas trilhas. No caminho de 800 metros entre o estacionamento e a entrada, o visitante já vai se aclimatando, ouvindo
o som dos pássaros e encarando o relevo montanhoso. Se estiver
por ali entre julho e agosto, desvie da rota um pouquinho para
conferir o bosque de cerejeiras no auge de sua florada, que fica
um pouco antes das catracas da portaria principal.
Mas não é só o interior do parque que atrai os visitantes.
Do lado de fora, a Rota do Lagarto, uma estradinha cênica de
apenas sete quilômetros, margeia a lateral do parque, garantindo uma bela vista da Pedra Azul – ela liga a BR-262 à ES-164.
Ao longo do trajeto, ladeado pela mata, não faltam hotéis
charmosos, barraquinhas vendendo morangos e orquídeas
e atrações de turismo rural, como a Fjordland. Neste sítio de
arquitetura nórdica é possível fazer cavalgadas ecológicas
com cavalos noruegueses – mais dóceis e de menor porte.
No local, um aconchegante café cria o ambiente perfeito para
experimentar os famosos grãos capixabas enquanto se observa
o mais famoso cenário da região.
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Montanhas Capixabas

F

O AGROTURISMO É POP

oi por volta de 1890 que os primeiros italianos chegaram às montanhas capixabas para trabalhar nas
fazendas cafeeiras. Mais de um século se passou, porém
as heranças dos antepassados continuam mais vivas
do que nunca. Sobretudo em Venda Nova do Imigrante
– outro importante distrito para se conhecer na região. A
vocação rural segue firme por lá, agora, com o impulso do
agroturismo. São dezenas de propriedades familiares que
abrem as portas para os visitantes comprarem seus produtos
e, em alguns casos, até colocar a mão na massa.
É o que acontece, por exemplo, no Sítio Pedreiras, que
funciona no sistema “colha e pague”. Com o pomar forrado
de morangos e amoras orgânicos, os visitantes pegam as
frutas do pé e pagam apenas o que coletarem (cada caixinha
de plástico custa R$ 6). Dependendo da época do ano, o sítio
produz ainda pitaia, lichia e mexerica. O agricultor Rainor
Uliana, dono do local, começou a receber os turistas há
dez anos e hoje toda a produção é voltada para eles. “Aos
fins de semana recebemos até 500 pessoas por dia” conta,
orgulhoso. Não tem cerimônias (nem portão): basta chegar,
pegar sua caixinha e ir direto para a plantação.
Esse clima simples – e aconchegante – está em toda parte.
Dona Carmen Feitosa, de 82 anos, recebe os clientes em uma
lojinha no quintal de sua casa, lugar em que morou a vida
toda. Batizado de Caprinova, o carro-chefe do comércio são
os cheirosos sabonetes feitos com leite de cabra e extratos

SABORES REGIONAIS

DELÍCIAS QUE VOCÊ PRECISA EXPERIMENTAR DURANTE
A SUA VIAGEM

vegetais naturais, cuja “fórmula secreta” é de autoria da
própia dona Carmen.
A poucos metros dali, fica o Sítio Lorenção, o point do
socol em Venda Nova do Imigrante. O tradicional embutido
à base de lombo suíno, preparado pela simpática matriarca
da família, dona Cacilda Caliman, de 82 anos, ganhou fama
e fãs na região. Hoje aposentada da função, ela passou a
tradição adiante – sua nora e sua neta, Bernadete e Graccielli
Lorençon, trabalham no negócio familiar e produzem o socol
seguindo a receita do avô de dona Cacilda. Além de vender
o embutido, dá para ver de perto o processo de produção,
como o “berçário” de socol, espaço em quem as carnes ficam
dependuradas para curar.
Outra parada importante é na lojinha da Fazenda Carnielli. Na propriedade, eles produzem uma linha com mais
de 20 tipos de queijos e desenvolveram também uma seleção
de cafés especiais, 100% arábica. Eles ainda funcionam como
uma espécie de hub informal de produtos rurais, revendendo
artigos de outros fornecedores locais. Entre as novidades
da região, vale visitar a Valentim, uma pequena fábrica de
iogurtes e queijos artesanais, que conta também com uma
minifazendinha, cheia de bichinhos da roça, como galinhas,
coelhos e bezerros – bom para ir com crianças.
Para quem vem da “cidade grande”, é a oportunidade
perfeita de provar um pouco de ar puro e sentir o gostinho
da beleza da vida no campo.

SOCOL

Vindo para o estado com os italianos, em especial do
Vêneto e de Trento, o embutido virou marca registrada
do Espírito Santo – Venda Nova do Imigrante, inclusive,
tem o registro de Indicação Geográfica (IG). É feito
com o lombo suíno, porém antigamente usava-se
a carne do pescoço do porco (mais gordurosa).

CAFÉ

Socol do Sítio
Lorenção; abaixo,
queijos da Fazenda
Carnielli

Morangos
e amoras
orgânicos do
Sítio Pedreiras,
que funciona no
esquema "colha
e pague"
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Os tradicionais cafezais das montanhas capixabas entraram
em sua era gourmet. Várias fazendas produzem versões
premium (e premiadas) da bebida. Na Camocim é cultivado o
famoso café jacu, que se utiliza de grãos eliminados nas fezes
do pássaro jacu. O quilo da iguaria chega a custar R$ 700.

POLENTA

Venda Nova do Imigrante é a capital estadual da polenta.
Tanto que, há mais de 40 anos, a cidade recebe, em outubro, a
Festa da Polenta. Sediada no “Polentão”, o centro de eventos,
é regada a músicas e pratos italianos. O ápice do festival é o
tombamento de um caldeirão com uma tonelada da iguaria.
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Lago da Pousada Pedra Azul,
localizada na Rota do Lagarto

O GUARDIÃO DA PEDRA AZUL
Há 33 anos, o guarda ambiental José Bellon tem uma segunda casa: as trilhas do Parque Estadual da
Pedra Azul. Mas nem sempre foi assim. “De carrasco da natureza, me tornei protetor ambiental”, conta.
Vindo de uma família de imigrantes italianos da região, tinha o hábito de desmatar para plantar. No
curso de formação de guarda, percebeu o quanto já se havia perdido da fauna e da flora originais. Foi um
choque. “A frente da pedra era toda desmatada para pecuária”, lembra.
Hoje a área já está recuperada. Em prol da preservação, José vai a escolas dar palestras e recebe grupos
de visitantes no parque. Mas sua atividade favorita mesmo é contar “causos”, como a suposta vez que
uma onça-pintada atacou seu cavalo com ele ainda na garupa. Será?
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Montanhas Capixabas
ONDE FICAR

Hotel Fazenda China Park

Boa opção para famílias, possui
diversos atrativos, como teleférico,
tirolesa, circuito de arborismo, lagos
para pesca e até um miniparque
aquático. Com 140 quartos, o hotel
está a cerca de 20 km de distância
de outras atrações da região, como a
Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante.

Montanhas
Capixabas

COMO IR

Rod. BR-262, km 72, Domingos Martins
27 3208 0861
hotelfazendachinapark.com.br

A Azul tem vários voos diários para
Vitória. Da capital capixaba a região
das montanhas está a cerca de 100
km de distância pela BR-262. Consulte
as opções no site ou por telefone.

Bristol Vista Azul Hotel

Com uma privilegiada vista frontal
da Pedra Azul, o imponente prédio
em estilo alemão possui 113 quartos
encravados no alto de uma colina em
meio à Mata Atlântica. A estrutura é
bem completa, com piscinas externa
e interna, quadra de tênis, spa,
restaurante e salas de convenções.

MONTANHAS
CAPIXABAS
3 noites no Bristol Vista Azul
Hotel, com café e traslado
10x de

R$

139 ,13
sem juros

Saída em 16/5/2019
(de Viracopos)
ou

R$

1.391,30

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

ONDE COMER

Rod. BR-262, km 89, Domingos Martins
27 2133 0133
bristolhotels.com.br/vista-azul

Hotel Fazenda China Park

Quinta dos
Manacás

PASSEIOS

Sob o comando do chef
norte-americano Duaine
Clements, a cozinha traz
a filosofia “do campo
à mesa”. No menu
degustação entram
ingredientes orgânicos,
além de massas artesanais
e itens de charcuteria.

Rod. ES-166, Venda
Nova do Imigrante
27 99960 3440
quintadosmanacas.com.br

Ronchi Beer

Da entrada à sobremesa, todo o cardápio
gira em torno do palmito. A casa fica em
um sítio produtor de palmáceas. Entre
os pratos, destaque para o talharim
de pupunha com tilápia e a lasanha de
palmito com cogumelos Paris (foto).

A cervejaria artesanal
tem seu espaçoso
deque de frente para a
majestosa Pedra Azul.
É o cenário ideal para
degustar os quatro tipos
de cerveja produzidos
ali. Há petiscos para
acompanhar a bebida,
como linguiças e polentas.

Rod. ES-165, km 4, Domingos Martins
27 3248 3163 / sitiodospalmitos.com.br

Rod. BR-262, km 89
27 99983 5378

Sítio dos Palmitos
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Parque Estadual
da Pedra Azul

O famoso maciço fica dentro
do parque estadual, que
conserva trechos intocados
da Mata Atlântica. Há trilhas
leves, que levam ao mirante
e à base da pedra. Com um
pouco mais de pique, chegase às piscinas naturais (poços
cavados na rocha preenchidos
por água da chuva). A vista
compensa o esforço.

Fjordland

Organiza cavalgadas
nos arredores do Parque
Estadual, utilizando
cavalos noruegueses. As
opções vão desde trilhas
longas (com duas horas
de duração) até passeios
mais curtos para crianças
a partir de 2 anos.

Rota do Lagarto, km
2,2 Pedra Azul
27 3248 0076
fjordland. com.br

São Miguel do Gostoso
Esquina do Brasil: sinônimo de
tranquilidade, praias paradisíacas e excelente gastronômia.
São Miguel do Gostoso é considerado um dos melhores
destinos do mundo para a prática de Windsurf e Kitesurf.

27 3248 1156
iema.es.gov.br/pepaz

Canaltures

A agência organiza circuitos
a bordo de uma charmosa
jardineira. Há tours dedicados
ao agroturismo,
aos estabelecimentos da Rota
do Lagarto, de cervejarias e
até de café. À noite, um
dos roteiros leva a bordo
sanfoneiros que tocam
cantigas italianas.

a
c
e
m
o
c

a

aq u i

28 3546 1378
canaltures.com.br
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Grande Angular

PARAÍSO

mediterrâneo

DURANTE O VERÃO ITALIANO DE 2017, A FOTÓGRAFA
FERNANDA FRAZÃO APROVEITOU UMA VIAGEM À SICÍLIA PARA
REGISTRAR SUAS PAISAGENS DESLUMBRANTES. O ENSAIO
INCLUI CENÁRIOS COMO A CHARMOSA ILHA DE LEVANZO E A
ANTIGA CIDADE GREGA SELINUNTE, NO SUDOESTE SICILIANO

Vista aérea de Cala
Camaro, a praia com
mais piscinas naturais
de Levanzo. Na pág.
ao lado, o porto da
pequena ilha e as
ruas do centro, onde
estão os pouquissimos
restaurantes e
pousadas
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Grande Angular
Selinunte,o maior
parque arqueológico
da Europa, fica no
Sudoeste da ilha da
Sicília. O local tem
oito templos gregos
próximos ao
Mar Mediterrâneo,
rodeados de campos
floridos e pés de figo
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Grande Angular

Manutenção
do motor da
aeronave, onde
fica alojada
a turbina

Detalhe da
sossegada praia
Cala Camaro, na
costa de Levanzo.
Na pág. ao lado,
o mapa da ilha em
azulejo, na fachada
de uma das casas
no centro
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Grande Angular

Hoje
Hoje você
você
falou
falou bom
bom dia.
dia.
Amanhã
Amanhã pode
pode
ser
ser bonjour.
bonjour.

MARAGOGI
MARAGOGI

ITACARÉ
ITACARÉ
8 8dias/7
dias/7noites
noites

Saída:
Saída:25/05/2019
25/05/2019

88
dias/7
dias/7
noites
noites
com
com
café
café
dada
manhã
manhã
| |
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
| |
Circuito
Circuito
dede
praias
praias
urbanas
urbanas

88
dias/7
dias/7
noites
noites
allall
inclusive
inclusive
| |
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto

44
dias/3
dias/3
noites
noites
com
com
café
café
dada
manhã
manhã
| |
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
| |
Passeio
Passeio
dede
11
dia
dia
dede
escuna
escuna
com
com
almoço
almoço
em
em
Angra
Angra
dos
dos
Reis
Reis

10x
10x
sem
sem
juros
juros
dede

à vista
à vista

10x
10x
sem
sem
juros
juros
dede

à vista
à vista

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

1.689
1.689,00,00

FORTALEZA
FORTALEZA
Saída:
Saída:01/06/2019
01/06/2019

R$
R$

399
399,30
,30

3.993
3.993,00
,00

Saída:18/05/2019
18/05/2019
Saída:

Portal
PortaldadaPraia
Praia

88
dias/7
dias/7
noites
noites
com
com
café
café
dada
manhã
manhã
| |
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
| |
City
City
tour
tour
com
com
litoral
litoral
sulsul

55
dias/4
dias/4
noites
noites
com
com
café
café
dada
manhã
manhã
| |
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
| |
City
City
tour
tour
| Praia
| Praia
dede
Cumbuco
Cumbuco

113
113,76,76

1.137
1.137
,61
,61

CABO
CABODE
DESANTO
SANTO
AGOSTINHO
AGOSTINHOVIA
VIARECIFE
RECIFE
8 8dias/7
dias/7noites
noites

Saída:
Saída:11/05/2019
11/05/2019

Vila
VilaGalé
GaléEco
EcoResort
Resortdo
do
Cabo
CaboConference
ConferenceSpa
Spa
88
dias/7
dias/7
noites
noites
allall
inclusive
inclusive
| |
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
Origem:
Origem:
Confins
Confins

Origem:
Origem:
Confins
Confins

10x
10x
sem
sem
juros
juros
dede

à vista
à vista

10x
10x
sem
sem
juros
juros
dede

à vista
à vista

10x
10x
sem
sem
juros
juros
dede

à vista
à vista

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

201
201,00,00

(Viracopos
(Viracopos
) )

R$
R$

dias/4noites
noites
5 5dias/4

3.707
3.707
,50
,50

Pousada
PousadaSpa
Spados
dosAmores
Amores

5 5dias/4
dias/4noites
noites

à àvista
vista

370
370,75,75

Origem:
Origem:
Confins
Confins

Saída:
Saída:09/04/2019
09/04/2019

Origem:
Origem:
Viracopos
Viracopos

à vista
à vista

2.010
2.010,00,00

BALNEÁRIO
BALNEÁRIOCAMBORIÚ
CAMBORIÚ

10x
10xsem
semjuros
jurosdede

Origem:
Origem:
Confins
Confins

10x
10x
sem
sem
juros
juros
dede

8 8dias/7
dias/7noites
noites

88dias/6
dias/6noites
noites

Saída:
Saída:09/05/2019
09/05/2019

Novotel
NovotelRJ
RJPorto
PortoAtlântico
Atlântico

168
168,90,90

Timhotel
TimhotelBerthier
Berthier
Paris
Paris17
17

4 4dias/3
dias/3noites
noites

Grand
GrandOca
Oca

Origem:
Origem:
Brasília
Brasília

PARIS
PARIS

RIO
RIODE
DEJANEIRO
JANEIRO
Saída:
Saída:18/05/2019
18/05/2019

Pousada
PousadaVilla
VillaN’kara
N’kara

SÃO
SÃOMIGUEL
MIGUEL
DO
DOGOSTOSO
GOSTOSO

88dias/6
dias/6noites
noites

8 8dias/7
dias/7noites
noites

Saída:
Saída:22/05/2019
22/05/2019

125
125,00,00

ORLANDO
ORLANDO

1111dias/10
dias/10noites
noites

1.250
1.250,00,00

Saída:
Saída:05/04/2019
05/04/2019

356
356,50,50

3.565
3.565,00,00

BUENOS
BUENOSAIRES
AIRES
4 4dias/3
dias/3noites
noites

Saída:
Saída:17/04/2019
17/04/2019

Centromar
CentromarHotel
Hotel

Celebration
CelebrationSuites
Suites

Waldorf
WaldorfHotel
Hotel

55
dias/4
dias/4
noites
noites
com
com
café
café
dada
manhã
manhã
| |
Traslado
Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto
| |
11
traslado
traslado
dede
ida
ida
ee
volta
volta
aoao
parque
parque
Beto
Beto
Carrero
Carrero
World
World
| 1| 1
passaporte
passaporte
dodo
parque
parque

1111
dias/10
dias/10
noites
noites
| Ingresso
| Ingresso
NBA
NBA
Orlando
Orlando
Magic
Magic
vs.vs.
Atlanta
Atlanta
Hawks
Hawks
em
em
05/04/2019,
05/04/2019,
àsàs
19h
19h
| Locação
| Locação
dede
carro
carro
dada
categoria
categoria
econômica
econômica
(Dollar)
(Dollar)

44
dias/3
dias/3
noites
noites
| |
City
City
tour
tour
por
por
Buenos
Buenos
Aires
Aires

Origem:
Origem:
Viracopos
Viracopos

Origem:
Origem:
Viracopos
Viracopos

Origem:
Origem:
Recife
Recife

10x
10x
sem
sem
juros
juros
dede

à vista
à vista

10x
10x
sem
sem
juros
juros
dede

à vista
à vista

10x
10x
sem
sem
juros
juros
dede

à vista
à vista

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

R$
R$

100
100,60,60

1.006
1.006,00,00

272
272,30,30

2.723
2.723,00,00

90
90,60,60

906
906,00,00

Ligue
Liguepara
para4003-1181
4003-1181| azulviagens.com.br
| azulviagens.com.br| Lojas
| LojasAzul
AzulViagens
Viagens| Agentes
| Agentesde
deViagens
Viagens
Utilize
Utilizeosospontos
pontosdo
doprograma
programade
devantagens
vantagensTudoAzul.
TudoAzul.
TVTV
SKY
SKY
aoao
vivo
vivo
nos
nos
jatos
jatos

Snacks
Snacks
à vontade
à vontade

Espaço
Espaço
Azul
Azul

Call
Call
Center
Center
2424
horas
horas

OsOs
valores
valores
publicados
publicados
são
são
válidos
válidos
porpor
pessoa,
pessoa,
com
com
hospedagem
hospedagem
emem
apartamento
apartamento
duplo
duplo
emem
caso
caso
dede
voos
voos
domésticos,
domésticos,
Buenos
Buenos
Aires
Aires
e Paris,
e Paris,
e quádruplo
e quádruplo
emem
caso
caso
dede
voos
voos
internacionais
internacionais
para
para
Orlando,
Orlando,
para
para
voos
voos
dada
Azul
Azul
e Aigle
e Aigle
Azur
Azur
partindo
partindo
dede
Belo
Belo
Horizonte/CNF,
Horizonte/CNF,
Brasília/BSB,
Brasília/BSB,
Campinas/VCP
Campinas/VCP
e Recife/REC
e Recife/REC
com
com
eventual
eventual
conexão.
conexão.
Condições
Condições
válidas
válidas
para
para
viagens
viagens
nacionais
nacionais
dede
idaida
e volta
e volta
iniciadas
iniciadas
a partir
a partir
dede
09/05/2019
09/05/2019
e completadas
e completadas
atéaté
08/06/2019,
08/06/2019,
e viagens
e viagens
internacionais
internacionais
dede
idaida
e volta
e volta
iniciadas
iniciadas
emem
05/04/2019
05/04/2019
e e
completadas
completadas
atéaté
20/04/2019,
20/04/2019,
exceto
exceto
feriados.
feriados.
Consulte
Consulte
também
também
pacotes
pacotes
para
para
demais
demais
datas
datas
dede
viagem,
viagem,
quantidade
quantidade
dede
noites
noites
e outros
e outros
destinos.
destinos.
OsOs
pacotes
pacotes
incluem
incluem
passagens
passagens
aéreas,
aéreas,
cujos
cujos
valores
valores
estão
estão
sujeitos
sujeitos
à disponibilidade
à disponibilidade
dede
assentos,
assentos,
às às
regras
regras
e restrições
e restrições
tarifárias
tarifárias
específicas
específicas
e às
e às
estadias
estadias
emem
hotéis
hotéis
nasnas
classes
classes
e categorias
e categorias
especificadas.
especificadas.
Preços
Preços
divulgados
divulgados
emem
reais,
reais,
calculados
calculados
pelo
pelo
câmbio
câmbio
dede
R$R$
3,91
3,91
(dólar)
(dólar)
e R$
e R$
4,46
4,46
(euro)
(euro)
dodo
diadia
30/01/2019.
30/01/2019.
OsOs
preços
preços
emem
dólar
dólar
(US$)
(US$)
e euro
e euro
(EUR)
(EUR)
serão
serão
convertidos
convertidos
emem
real
real
(R$)
(R$)
pelo
pelo
dia
da
Parcelamento
válido
válido
para
para
compras
compras
com
com
cartões
cartões
dede
crédito
crédito
Visa,
Visa,
MasterCard,
MasterCard,
HiperCard
HiperCard
e American
e American
Express
Express
considerando
considerando
exclusivamente
exclusivamente
o o
56câmbio
Acâmbio
Z U L Mdo
A Gdo
A Zdia
IN
E da
Dcompra.
E Zcompra.
E M B R Parcelamento
O 2018

Azul
AzulViagens,
Viagens,a aoperadora
operadorade
deturismo
turismoda
daAzul.
Azul.
valor
valor
dada
tarifa
tarifa
anunciada,
anunciada,
não
não
incluídos
incluídos
taxa
taxa
dede
embarque
embarque
aéreo
aéreo
e adicional
e adicional
dede
emissão.
emissão.
Valores,
Valores,
datas
datas
e condições
e condições
dede
pagamento
pagamento
estão
estão
sujeitos
sujeitos
a reajustes
a reajustes
sem
sem
aviso
aviso
prévio.
prévio.
OsOs
pacotes
pacotes
dede
viagens
viagens
conjugados
conjugados
com
com
passagens
passagens
aéreas
aéreas
são
são
pessoais,
pessoais,
intransferíveis
intransferíveis
e os
e os
seus
seus
valores
valores
estão
estão
sujeitos
sujeitos
à disponibilidade
à disponibilidade
dede
assentos
assentos
e às
e às
regras
regras
e restrições
e restrições
tarifárias
tarifárias
específicas.
específicas.
EmEm
caso
caso
dede
cancelamento
cancelamento
ouou
alteração
alteração
dodo
pacote
pacote
dede
viagem
viagem
originalmente
originalmente
contratado,
contratado,
serão
serão
aplicadas
aplicadas
as as
penalidades
penalidades
descritas
descritas
nos
nos
termos
termos
e condições
e condições
dede
prestação
prestação
dede
serviços
serviços
disponibilizados
disponibilizados
emem
www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes.
www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes.
Consulte
Consulte
a central
a central
dede
atendimento
atendimento
dada
Azul
Azul
Viagens
Viagens
(4003-1181),
(4003-1181),
o website
o website
www.azulviagens.com.br
www.azulviagens.com.br
ouou
seuseu
agente
agente
dede
viagens
viagens
para
para
obter
obter
mais
mais
informações
informações
sobre
sobre
osos
termos
termos
e condições
e condições
dada
contratação
contratação
e as
e as
regras/restrições
regras/restrições
específicas
específicas
das
das
tarifas
tarifas
anunciadas,
anunciadas,
alteração
alteração
dede
datas,
datas,
reembolso,
reembolso,
remarcação,
remarcação,
cancelamento,
cancelamento,
vigência
vigência
dada
viagem
viagem
e desconto
e desconto
para
para
crianças.
crianças.
AsAs
imagens
imagens
são
são
meramente
meramente
ilustrativas.
ilustrativas.
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Checklist

Fim de tarde inesquecível
TONS ROSA OU ALARANJADOS, RAIOS ATRAVESSANDO NUVENS, PRÉDIOS COM UM BRILHO DOURADO. O
PÔR DO SOL PRODUZ ESPETÁCULOS DIFERENTES EM CADA PARTE DO MUNDO. SELECIONAMOS DESTINOS
ONDE O ENTARDECER TRANFORMA SEU PASSEIO EM UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA
POR

NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

Localizado no 70º andar do edifício Rockefeller Center, o observatório oferece uma
panorâmica da Ilha de Manhattan. À tardinha seus arranha-céus ganham uma coloração
dourada graças ao reflexo dos raios solares, produzindo um espetáculo memorável.

Praia de Ipanema
RIO DE JANEIRO // BRASIL

2
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Crianças brincando, pessoas jogando
futevôlei, banhistas aproveitando os últimos
minutos de luz para um mergulho. Esse é
o clima do fim de tarde em uma das praias
mais charmosas do mundo. Durante uma
caminhada pelo calçadão, é possível observar
o Morro Dois Irmãos transformando-se em
uma enorme sombra sob um céu dourado.
Uma visão que dificilmente sai da memória.

Ponta da Piedade
LAGOS // PORTUGAL

Fotos: Getty Images

1

Top of the Rock

BRUNO SEGADILHA

Um dos cenários mais bonitos do litoral do Algarve, no Sul de Portugal, o monumento
natural é formado por penhascos de até 20 m de altura. Ali em cima o visitante pode se
sentar e assistir ao sol “mergulhando” no mar e refletindo seus últimos raios nas falésias
e rochas alaranjadas da região. Outra forma de testemunhar esse show de luzes é a partir
do mar, nas excursões de barco que passam por aquele trecho.

3
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Checklist

4

7
Mirante do Boldró

6

Vila de Oia
SANTORINI //GRÉCIA

Casinhas brancas, igrejas de teto
circular azul, no alto de uma
encosta, e mar azul. Esse é o cenário
da Vila de Oia, em Santorini, um
dos destinos mais procurados do
mundo. Todos os dias turistas e
locais se reúnem para observar o sol
se esconder no Mar Mediterrâneo.

Mirante do Mosteiro
VILA NOVA DE GAIA // PORTUGAL

A melhor vista do Porto, na verdade, fica na cidade vizinha, Vila Nova de Gaia, do outro lado do Rio
Douro. No fim de tarde o cenário ganha matizes surpreendentes, que pintam as águas de dourado e
iluminam as coloridas construções históricas que enfeitam as ladeiras até o cais da Ribeira.

FERNANDO DE NORONHA // BRASIL

Um dos programas mais populares no arquipélago é passar o fim do dia neste mirante natural, que fica acima da Praia do Americano. Dependendo da época do ano e do ângulo o sol parece se encaixar com exatidão entre as duas rochas
que formam o Morro Dois Irmãos, tornando o entardecer ainda mais especial.

5

Píer de Santa Mônica
Quer passar um típico fim de tarde californiano?
Dê um giro pelo píer, coma um cachorro-quente,
tome um sorvete e teste sua habilidade em uma
das tendas de jogos do Pacific Park, que fica na
beira da praia. Quando o céu estiver escurecendo,
a dica é observar o movimento das gaivotas,
enquanto a noite cai. Um passeio digno de filmes.
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Fotos: Getty Images

SANTA MÔNICA // ESTADOS UNIDOS
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Checklist

9

Casapueblo

PUNTA DEL ESTE // URUGUAI.

8

Duna do Pôr do Sol
JERICOACOARA // BRASIL

No fim do dia, os visitantes sobem a duna para ver o astro-rei
mergulhar no mar. Apesar de a plateia saber exatamente como
termina o espetáculo, não economiza nos aplausos, tamanha a
emoção. Há até quem brinque dizendo que é possível ouvir o sol
batendo na água. Às vezes, o show é ainda mais grandioso, quando a
lua nasce na mesma hora, imensa, por trás da vila de Jericoacoara.
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Fotos: Anna Carolina Negri; Getty Images

O poeta, pintor e escritor uruguaio
Carlos Páez Vilaró (1923-2014) construiu
uma mansão inspirada na arquitetura
mediterrânea para ser seu refúgio no
litoral. Ali montou um museu, um hotel
e um restaurante, onde os visitantes
assistem ao sol se pôr ao som do poema
Ceremonia del Sol, escrito e declamado
por Vilaró, enquanto saboreiam um
drinque. Uma experiência emocionante.

10
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Palácio Ducal
VENEZA // ITÁLIA

A imagem mais parece um quadro: charmosas gôndolas atracadas
no canal, enquanto as casas e construções históricas de Veneza
brilham sob o céu arroxeado. Dependendo da época do ano o
sol fica tão grande que parece se esconder atrás dos prédios da
cidade. Nada mais romântico do que apreciar a cena tomando um
vinho, enquanto a imensa bola alaranjada some no horizonte.

A Azul e seus parceiros levam você a todos esses destinos. Confira as opções em voeazul.com.br
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Dica do Tripulante

Praia Barra do Cahy

É considerada a primeira praia do Brasil, onde a frota de
Pedro Álvares Cabral teria desembarcado, em 1500. Para
registrar o título foram instaladas uma cruz e uma placa,
semelhante a um pergaminho com um trecho da carta de
Pero Vaz de Caminha para Portugal.

Igreja de N. Sra.
da Purificação
Um dos principais símbolos do lugar, fica
na Praça Matriz da cidade e demorou
anos para ser concluído. A obra foi
inaugurada em 1795 e sua estrutura inicial
foi feita com madeira, argila e barro.

Fica a alguns quilômetros da
área central da cidade. Tem
águas calmas e transparentes e,
dependendo da época do ano,
piscinas naturais à beira-mar. As
falésias e a vegetação preservada
dão ao lugar um ar paradisíaco.

PRADO
4 noites no Cahy Praia Hotel,
com café da manhã e traslado
Saída em 15/5/2019
(de Confins)
10x de

R$

ou

128,70 R$ 1.287,00
sem juros

Refúgio
baiano

TATIANE CALFA, GERENTE SÊNIOR
DE EXPERIÊNCIA DO CLIENTE,
INDICA OS LOCAIS IMPERDÍVEIS
DE PRADO, QUE FICA A 80 KM DO
AEROPORTO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Beco das
Garrafas

O quarteirão do Centro Histórico é repleto de
casinhas coloridas e concentra os melhores
bares e restaurantes da região. No verão os
comerciantes costumam montar uma feira
gastronômica com delícias da culinária regional.

Fotos: Arquivo Pessoa e Fernanda Frazão

Praia Barra
das Ostras

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

A Azul leva você para Teixeira de Freiras, na Bahia. Confira todas as opções de voos em voeazul.com.br
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Gastos a partir de
1.000/mês
Anuidade grátis2
pontos bônus TudoAzul

em qualquer passagem Azul

DESCONTOS
PONTOS

10% de desconto

Até 2,6 pontos

por dólar gasto

PA R C E L A M E N T O S
BAGAGENS

Passagens aéreas
em até 12x

Até 2 bagagens
extras de 23 kg cada

O cartão com tudo de que você precisa.

Faça o seu em voeazul.com.br/tudoazulitaucard
Foto: Divulgação

R$

Sobre a bonificação em pontos: Caso você cumpra a meta de gastos mensais no período definido, os pontos serão creditados
na sua conta TudoAzul em até 30 dias após o pagamento de cada fatura. A bonificação será válida apenas em 2019. 2Sobre a
meta de gastos: Oferta válida por tempo limitado e poderá ser suspensa pelo emissor a qualquer momento, sem necessidade
de aviso prévio. Para garantir a isenção da anuidade, você precisa manter a meta de gasto mensal desde a 1ª- fatura. Serão
considerados apenas os valores das compras pagas com o cartão, de modo que impostos, juros e tarifas dos serviços atrelados
ao cartão não contam. Genérico: Para a oferta ter validade, as faturas precisam ser pagas dentro do seu vencimento. Para compras
parceladas, apenas a parcela lançada na fatura será considerada para compor o seu gasto mensal. Sujeito a análise de crédito.

1

Precisa de anuidade grátis
e até 40 mil pontos bônus?
Então você precisa
do TudoAzul Itaucard.
1

Concentre suas compras no crédito,
fique livre da anuidade e ganhe pontos
bônus todo mês.

GRANDES NEGÓCIOS E EMPREENDEDORES DO BRASIL

Executiva

ANUIDADE

p.70

Diretor do Grupo Zaffari
defende o potencial do
varejo tradicional

p.76

Conheça a trajetória
de sucesso do gim
brasileiro Amázzoni

p.80

A importância de se
desconectar fora do
horário de trabalho
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Entrevista

O COMÉRCIO
TRADICIONAL NÃO
VAI TERMINAR, VAI
SE TRANSFORMAR
Há 48 anos no Grupo Zaffari, o diretor Claudio Luiz Zaffari acredita
que o varejo ainda tem um grande potencial. Para ele, o segredo
está na tecnologia e no uso inteligente dos dados dos clientes

U

POR

MARINA AZAREDO

RETRATO

RICARDO JAEGER

ma das mais prósperas redes

Em 1971, foi a vez de Claudio Luiz Zaffari, com 16

de varejo do Brasil, o Grupo

anos, iniciar sua trajetória na empresa como abas-

Zaffari começou nos anos

tecedor de gôndolas. “Meu tio Francisco falava que

1930, como um modesto

tínhamos que passar por tudo para aprender”, lembra.

armazém de secos e molha-

Hoje, aos 64 anos, ocupa uma das diretorias do grupo.

dos em um pequeno distrito

Com 36 lojas e 12 unidades de shopping centers - como

de Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. Os

Bourbon Shopping, Moinhos Shopping e Porto Alegre

fundadores Francisco José Zaffari e Santina de Carli

CenterLar -, a companhia acaba de criar uma nova

Zaffari eram descendentes de italianos e tinham uma

marca de administradora de shoppings, a Airaz. A

família numerosa: além dos 12 filhos, muitos irmãos

seguir, Claudio Luiz fala sobre a fidelização de con-

e sobrinhos. Pouco a pouco, o negócio foi crescendo

sumidores, a expansão da rede para São Paulo e a

e dando emprego para vários membros da família.

concorrência do e-commerce.
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O grupo Zaffari surgiu em 1935.
Nos anos 1960, houve a mudança
para Porto Alegre. E nos anos 1990
inauguramos as primeiras unidades
da rede Bourbon. Costumamos
dizer que estamos andando de
transatlântico, por isso temos de fazer
mudanças bem lentas. Uma empresa
desse porte tem que pensar em médio
e longo prazos. Hoje nós temos quase
13 mil colaboradores, mas não temos
pretensão de comprar outras redes.

Como foi a sua trajetória na
empresa?
Eu comecei a trabalhar no Zaffari aos
16 anos, em 1971, como abastecedor
de gôndola, e depois tive diversas
funções. O meu tio Francisco falava
que tínhamos de passar por tudo
para aprender. “Tu tens que saber
quantas latas vêm numa caixa, rapaz”,
dizia ele. E ele estava certo. Trabalhei
com a segunda geração da família.
Hoje trabalho com a terceira e estou
começando a passar para a quarta.

Qual o segredo para conquistar
os consumidores no ramo dos
supermercados?
Somos fiéis ao legado que o nosso
fundador nos deixou: servir a
comunidade com produtos e serviços
de qualidade, estabelecendo relações
de confiança e fidelidade. Diariamente
tentamos primar pela qualidade
dos produtos, a integridade dos

LINHA
DO
TEMPO

DINHEIRO NÃO SE CRIA; RIQUEZA NÃO SE CRIA.
RIQUEZA É TRANSFORMADA E TRANSFERIDA.
É UM PROCESSO LENTO E GRADUAL”
procedimentos, o comprometimento
em atender bem e prestar o melhor
serviço, junto com o relacionamento
que propomos aos fornecedores,
clientes, colaboradores e com as
comunidades onde estamos presentes.

Após quase 60 anos, o grupo decidiu
entrar no mercado de shoppings. O
que motivou esta decisão?
Em 1991 criamos a bandeira Bourbon
Shopping porque observamos uma
tendência presente na Europa, de
centros comerciais ancorados por
hipermercados, formando um
conjunto de opções com lojas de varejo
e serviços, em um mall. O sucesso dos
primeiros empreendimentos nesse
formato levou a empresa a apostar
na expansão e investir em projetos
maiores. A partir da terceira unidade,
que foi o Bourbon Shopping Country,
em Porto Alegre, passamos a dedicar
áreas também para cultura, lazer e
gastronomia.

E a decisão de inaugurar um
shopping em São Paulo, em 2008?
As relações com tradicionais
fornecedores de lá sempre nos
aproximaram da capital paulista.
Qualificar a nossa base operacional
era uma decorrência natural e
eficiente. Buscamos ampliar o nosso
conjunto de fornecedores para o Sul do
Brasil, assim como passamos a levar

muitos produtos dos fornecedores
tradicionais do Cone Sul para São
Paulo. Com a inauguração do Bourbon
Shopping de São Paulo conseguimos
ter uma dimensão mais adequada
e iniciar um processo gradativo de
desenvolvimento das atividades de
varejo nessa pujante região.

Estamos naturalmente atentos às
oportunidades apresentadas. Em 2016
inauguramos a segunda operação no
Morumbi Town, em São Paulo. E temos
outros estudos em desenvolvimento
que deverão, no futuro, abrigar
novos empreendimentos comerciais,
tanto shoppings como lojas ou
hipermercados.

Quais as diferenças entre o
consumidor paulista e o gaúcho?
Tem uma coisa aqui no Sul que é uma
espécie de relação de pertencimento.
O gaúcho diz “eu vou ao meu Zaffari”
e briga com o gerente, no sentido
positivo da briga, no sentido de ter a
resposta que ele sonha em ter. Hoje
mesmo veio uma pessoa me falar
que tínhamos que colocar mais um
elevador em uma das nossas lojas. O
cliente manda no espaço. Nós temos
muito isso aqui no Sul: a pessoa quer
se sentir dona. Já São Paulo está num
ritmo diferente, não consegue ter isso.

1935

1947

1960

Francisco Zaffari e Santina
de Carli Zaffari abrem um
armazém, em Erechim

A família muda-se para Erval Grande
e abre uma casa comercial com mais
variedade de produtos

O grupo abre o primeiro atacado em
Porto Alegre. Em 1965 é inaugurado o
primeiro supermercado na cidade
Foto: Divulgação
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Solicite sua coleta de onde
estiver que entregaremos
no seu destino.

Há planos de continuar essa
expansão?

Imagens meramente ilustrativas.

O Zaffari começou na década de
30 com uma pequena mercearia
no interior gaúcho e hoje tem 36
supermercados e 12 shoppings.
Como manter-se crescendo como
uma empresa familiar?

São mais de 4.000
cidades atendidas no Brasil.

Faça o seu pedido agora mesmo!
Central de Atendimento: (11) 4003-8399

www.azulcargoexpress.com.br
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Recentemente o grupo criou
uma marca para administrar
os shoppings, a Airaz. Isso traz
mudanças para a empresa?
É natural que, com o aumento das
relações e operações, exista uma
demanda por procedimentos mais
complexos. A Airaz dará continuidade
com mais eficiência ao que era feito,
com novos profissionais e melhor
posicionamento da administração dos
centros comerciais.

Nos Estados Unidos, os shopping
centers estão em crise devido à fuga
para o e-commerce. Como vê este
mercado no Brasil?
O mercado americano é mais
desenvolvido do que o brasileiro e
tem outras proporções. Em algumas
regiões, a oferta de área bruta locável,
mesmo antes do e-commerce,
estava elevada. Por isso a crise. Mas
o e-commerce é uma realidade lá e
aqui. Estamos no Brasil rapidamente
ampliando a participação,
principalmente nos segmentos mais
propícios, e chamando a atenção
dos grandes players internacionais,
embora ainda haja dificuldades.

Quais são essas dificuldades?
São principalmente de logística,
inconsistência de escala, custo do
serviço e dificuldades de renda,
que, gradativamente, vão sendo
resolvidas. Também estamos
evoluindo rapidamente para
outras soluções ligadas aos varejos
já instalados, como plataformas
digitais de apoio, aproveitando
suas localizações privilegiadas para
retiradas programadas. É um processo

R$

5,3

bilhões

foi o total de vendas dos supermercados e
hipermercados em 2018

1

milhão de m²

é a área construída dos empreendimentos do
grupo, que incluem 36 lojas e 12 unidades de
shopping centers

9

milhões

pessoas circulam mensalmente nos
shoppings do grupo

Como os dados dos clientes podem
ser usados?
Isso começou com o código de barras,
lá nos anos 1950, que permitiu uma
coisa fantástica: a identificação de
cada produto escolhido por cada
cliente em cada dia, em cada compra,
em cada loja. Hoje você deixa na loja
o seu histórico de compras. É possível
identificar que um cliente gosta de
um determinado vinho e enviar para
seu celular uma oferta desse vinho
quando ele chegar à loja. Mas tem de
ser um uso não invasivo. Não temos
que atrapalhar a vida do cliente, temos
que ajudar.

Quais são os planos do Grupo Zaffari
para os próximos meses?

que ainda deve evoluir e passar
por transformações, não acabando
com as operações tradicionais, mas
readequando e buscando tornar
mais eficiente a relação com os
consumidores.

Como o varejo vai mudar nos
próximos anos?
O varejo tem de entrar em um novo
ciclo de modernidade. Imagine chegar
na frente do espelho em uma loja
que vende perfumaria e visualizar
imediatamente o resultado de um
batom na sua boca. Isso existe hoje.
Assim como existe também chegar
a uma loja e, por meio de uma
plataforma de suporte, poder escolher
a roupa sem vesti-la. Essas serão
plataformas fundamentais. Por isso eu
digo que o comércio tradicional não
vai terminar, vai se transformar e vai
buscar a eficiência. E o chamado big
data tem um papel importante nisso.

Hoje o principal canteiro de obras é em
Porto Alegre, no bairro Teresópolis,
num empreendimento de múltiplo
uso, formado por um supermercado
Zaffari, um centro comercial local,
um hub de saúde em conjunto com
o Hospital Moinhos de Vento e uma
torre de salas comerciais e unidades
residenciais.

você sabe
quantos
créditos
tributários
sua empresa

Como vê a situação do Brasil hoje?
Talvez nós não percebamos, mas
há uma grande evolução. O Brasil
continua andando. Há 50 anos nós
éramos muito mais pobres, todos os
brasileiros. As cidades eram piores, a
indústria era mais fraca. Hoje estamos
em outro patamar, e isso distribui
renda de uma forma ou de outra. Mas
a renda não nasce da noite para o dia,
nasce em 100, 200 anos. Dinheiro não
se cria, riqueza não se cria. Riqueza
é transformada e transferida. É um
processo lento e gradual.

1991

2008

2016

O Bourbon Shopping Assis Brasil,
primeiro centro comercial do grupo,
é inaugurado na capital gaúcha

O grupo inaugura o Bourbon
Shopping de São Paulo, com o
primeiro cinema IMAX do País

É inaugurado o Zaffari Morumbi
Town, segundo empreendimento
da rede na capital paulista

As movimentações do mercado tributário
são constantes e qualquer alteração não prevista
pode causar grandes prejuízos para sua empresa.
Com o Tax Group você tem a garantia da tributação
exata através da tecnologia. Evite surpresas
e mantenha sua empresa atualizada com
a marca que está revolucionando o mercado.

taxgroup.com.br

/taxgroup.tg

/taxgrouptg

Fotos: Divulgação
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Made in Brazil

Amazônia

Alexandre Mazza (esq.) e Arturo Isola,
criadores do gim Amázzoni

NO COPO
Lançado há dois anos, o gim nacional
Amázzoni fatura prêmio internacional
e conquista o mercado europeu
FLAVIA G. PINHO

D
POR
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Foto: Divulgação

esde março de 2018 já é possível
encontrar a exótica garrafa do gim
Amázzoni em bares italianos. O país
foi escolhido como porta de entrada
na Europa por ser a terra natal do
arquiteto Arturo Isola, 45 anos, um
dos fundadores da destilaria. Ainda
em 2019, a distribuição internacional
vai receber um senhor incremento – a
bebida já tem passagem comprada
para Portugal, França, Inglaterra, Luxemburgo, Cingapura e
Espanha. No começo de 2020, será a vez dos Estados Unidos.
Segundo Isola, a receptividade ao produto brasileiro tem superado
as expectativas. “Esperávamos distribuir no máximo 1.500 garrafas
no primeiro lote para a Itália, mas vendemos 8 mil”, comemora.
Verdade que o prêmio faturado no concurso londrino World
Gin Awards 2018, o de melhor produtor artesanal do mundo, tem
ajudado bastante. Mas não só. Em outubro, a Amázzoni recebeu um
aporte da gigante Pernod Ricard, uma das maiores multinacionais
do setor de bebidas, que se tornou sócia minoritária da empresa. A
produção, Isola corre para avisar, continua 100% artesanal e livre
de interferências. Mas ele reconhece que ter a Pernod Ricard na
retaguarda fará diferença. “Muitas portas vão se abrir”, admite.
A trajetória do gim Amázzoni tem sido uma sucessão de surpresas. Tudo começou em 2015, quando Isola e um grupo de amigos
fundaram uma confraria dedicada ao gim. O grupo morava no
Rio de Janeiro e garimpava rótulos artesanais mundo afora, para
degustá-los todo sábado à tarde. “Um dia, alguém sugeriu que
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Made in Brazil
De cima para baixo: botânicos
usados na fabricação do gim;
uma das etapas da produção;
destilaria instalada em Porto
Real (RJ)

Garrafa do
gim Amázzoni
com os
sócios Arturo
Isola (esq.)
e Alexandre
Mazza, ao
fundo

100

mil

garrafas de gim Amázzoni
foram vendidas em 2018

10

estados

brasileiros têm distribuição
regular da bebida

45

receitas

fabricássemos um gim brasileiro. Éramos uns
15 bêbados. Todos toparam. No dia seguinte, já
sóbrios, só eu e o Mazza levamos a ideia adiante, mas
a encaramos apenas como hobby”, lembra o italiano.
O confrade em questão é o artista plástico Alexandre Mazza, 49 anos – juntos, os dois estudaram o
processo de produção do gim e elegeram botânicos
que garantissem uma identidade bem brasileira à
bebida, como a erva amazônica jambu, conhecida
pelo efeito de “adormecer” a língua. O resultado,
lembra Mazza, foi decepcionante. “Conseguimos
fazer a destilação, mas um amigo sommelier reprovou nosso primeiro gim na degustação. Avaliou
que a ideia era boa, mas adiantou que precisaríamos
de alguém que realmente entendesse do assunto.”
O expert contratado foi o argentino Tato Giovannoni, que já havia criado o gim Príncipe de los
Apóstoles e estava de mudança para o Brasil. Ao

78 A Z U L M A G A Z I N E M A R Ç O 2019

longo de dois anos, o trio aprimorou a receita à
base de álcool de cereais e dez botânicos, quatro
deles inéditos na fabricação de gim: cacau, maxixe,
castanha-do-pará e cipó-cravo. Também entram
na alquimia sementes de ninfeia, trazidas do Acre.
“É um produto que não existe à venda. Colocamos
apenas cinco sementes em cada alambicagem. Elas
não adicionam qualquer sabor ou aroma, apenas
a energia da floresta. É bruxaria mesmo”, Isola
brinca. A produção acontece em uma destilaria
específica para gim, com equipamentos diferentes
dos usados na fabricação de cachaça. O alambique
com capacidade para 600 litros foi feito por encomenda em Ouro Preto (MG), com a consultoria de
Giovannoni, e depois instalado em uma fazenda de
café centenária, localizada no município de Porto
Real (RJ). Ao todo, os investimentos chegaram a
R$ 1 milhão. “Nosso processo é 100% sustentável,

Fotos: Divulgação

de drinques exclusivos
já foram criadas e serão
transformadas em livro

totalmente livre de resíduos. Em breve,
também estaremos cultivando todos os
botânicos”, diz Isola.
Segundo ele, 2019 será um ano cheio.
Além de focar na internacionalização do
Amázzoni, a dupla pretende fortalecer a
distribuição do gim no Brasil. “Bartenders que viajam muito sabem que os gins
artesanais são tendência no mundo todo,
mas ainda há preconceito. O mainstream escolhe pelo preço e pelas marcas
mais conhecidas”, diz o empresário, que
acaba de se mudar para São Paulo com
o intuito de estreitar o relacionamento
com profissionais do ramo.
Os dois sócios também têm investido na relação com o consumidor final
– a proposta é mostrar que a bebida tem
potencial muito além do popular gimtônica. Desde o lançamento oficial, em
março de 2017, a marca divulga em seu
site receitas de coquetéis criadas por
profissionais como Ale D’Agostino, do
bar paulistano Apothek, e Igor Renovato, do carioca Garoa.
Tem mais. Dentro de alguns meses,
chega ao mercado o segundo rótulo da
marca, o gim Amázzoni Rio Negro. Além
de graduação alcoólica mais alta (50%,
contra os 42% da versão tradicional), o
novo produto será fabricado de outro
modo. “Os botânicos serão os mesmos,
mas em proporções diferentes e incorporados diretamente dentro do alambique,
não em infusões”, explica Mazza. “Será
nosso Amázzoni rock’n’roll.” Com tantas
novidades, a dupla de empreendedores
sonha alto: eles esperam vender 170 mil
garrafas de gim em 2019, um aumento
de 70% em relação às vendas de 2018. A
estratégia, diz Isola, será o bom e velho
contato corpo a corpo. “Para que possamos continuar crescendo organicamente, nossa história precisa ser contada.”

amazzonigin.com
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Desconectar para se reconectar
POR DANIELA ARRAIS

80 A Z U L M A G A Z I N E M A R Ç O 2019

A INTERNET É UMA
INVENÇÃO RECENTE NAS
NOSSAS VIDAS E, MESMO
ASSIM, A GENTE A TRATA
COMO ALGO QUE SEMPRE
ESTEVE AÍ”
tividade, o telefone em si, etc. Com ela
você também consegue delimitar quanto
tempo quer passar on-line, estabelecer períodos para deixar o telefone em
repouso. Se a própria Apple desenvolveu
um mecanismo que nos ajuda a controlar
o tempo que passamos usando sua invenção, dá para imaginar que existe um
problema grande por trás, não é?
Em uma semana, recebi o relatório.
E foi assustador. Passo, em média, mais
de 5 horas por dia ao telefone. Acendeu
um alerta por aqui.
O que estou deixando de ver quando
passo tanto tempo olhando para uma
telinha? Estou me conectando de
verdade, ou passo horas deslizando o
dedo na tela, olhando as vidas de milhares de pessoas? Por que sinto que
preciso postar sobre os acontecimentos da minha vida? Aliás, ao ver tantos
posts e conquistas e viagens e opiniões

de tanta gente, o que isso causa em mim?
Eu me sinto mais feliz ou mais angustiada, achando que poderia fazer mais?
(Acertou quem respondeu a segunda
parte). Dou espaço para os meus sentimentos emergirem sem ser a partir
de uma reação ao que o outro publicou?
Gosto de pensar nessas questões
porque a internet é uma invenção recente
nas nossas vidas e, mesmo assim, a gente
a trata como algo que sempre esteve aí.
Temos que lembrar sempre: a rede é controlada por algumas poucas empresas
bilionárias, que ganham mais de acordo
com o tempo que a gente passa nela.
E o que nós estamos fazendo com o
nosso tempo? Talvez precisemos nos desconectar um pouco para nos reconectar.
Ou, ao menos quando estivermos online, seria bom tentarmos entender o que
uma tela tão pequena é capaz de provocar
em nós. Assim a gente contribui para a
construção da #ainternetqueagentequer,
um espaço de conexão, conversas, criatividade, de menos isolamento e mais
alegria, de menos vício e mais propósito.
Quem topa?
// DANIELA ARRAIS é jornalista e sócia da Contente

(@contente.vc), empresa que promove a conexão
entre as pessoas por meio de projetos, promoções
comerciais, eventos, curadorias e conteúdos. É
também criadora do projeto @instamission
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ocê tem usado a internet
para se conectar com o
quê? E com quem? E
como? Carregamos um
pequeno aparelho no
nosso bolso ou nas nossas mãos e encontramos nele tudo o que precisamos: telefone, agenda, pesquisa, redes
sociais. Misturamos vida pessoal e trabalho porque está tudo concentrado
num único lugar. Muito prático, sem
dúvida. No entanto, trago para vocês
uma questão que me tem rondado: e no
fim do dia, como você está se sentindo?
Sou apaixonada por internet
desde a primeira vez que me conectei.
Conheci minha sócia a partir dela e
hoje temos uma empresa que atua na
internet, conectando pessoas em busca
de transformação. Sempre vi a rede
como uma janela para o mundo. Para
diferentes mundos, na verdade, que eu
teria acesso de acordo com meus interesses e vontades. Há uns anos percebo
que a janela deu lugar ao espelho: da
selfie, do nosso narcisismo, das tantas
vidas que acompanhamos diariamente.
Recentemente, atualizei o sistema
operacional do meu telefone. Agora, há
uma funcionalidade chamada “Tempo
de uso”, que calcula o quanto você passa
usando redes sociais, apps de produ-
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Highlights
DESTAQUES E NOVIDADES PARA APRIMORAR SEU ESTILO DE VIDA

Foto: Tadeu Brunelli
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Charme e conforto no
Belmond Hotel das
Cataratas, Foz do Iguaçu

p.86
Os hotéis com os
lobbies mais criativos
do mundo

p.92
A nova unidade do Più,
restaurante italiano de
São Paulo
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Hotelaria

Vista aérea do
hotel, que fica
dentro do Parque
Nacional do Iguaçu

EXPLORANDO FOZ DO IGUAÇU

MACUCO SAFÁRI

Suíte de
frente para
as quedasd’água;
abaixo, sala
da lareira,
ao lado do
lobby

É um dos melhores
passeios da região.
Começa com um
tour de jipe elétrico
pela floresta, seguido
de uma trilha por
passarelas suspensas.
Depois, os visitantes
percorrem as
corredeiras do Rio
Iguaçu em um barco
bimotor, passando
debaixo de algumas das
cataratas. Incrível!

PARQUE DAS AVES

Considerado o mais
importante centro
de reprodução de
pássaros da América
do Sul, o parque tem
2 km de trilhas, que
serpenteiam pela
floresta subtropical,
passando por diversos
aviários. Você observa
de perto mais de 900
aves e caminha dentro
dos viveiros de tucanos
e araras-azuis.

USINA DE ITAIPU

Contruída no Rio
Paraná, entre Brasil
e Paraguai, Itaipu é a
maior usina hidrelétrica
em geração de energia
do mundo. No passeio,
os turistas observam a
arquitetura côncava da
usina, visitam o interior
de uma barragem e
conhecem a sala de
controle central, onde
são monitorados os
geradores e as turbinas.

Dentro de um cartão-postal
Localizado de frente para as magníficas quedas-d’água do Iguaçu, o Belmond Hotel das Cataratas
cria o equilíbrio perfeito entre a hospedagem de luxo e a imersão na natureza POR JUNIOR FERRARO
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de deixar o local até às 17h, os hóspedes do hotel cinco estrelas podem apreciar o pôr do sol a partir da sacada, tomando
uma taça de vinho rosê, ou jantar nas mesas externas do
Restaurante Itaipu, com o som das cataratas, engolidas pela
escuridão da noite. Sim, é como se hospedar dentro de um
cartão-postal – e isso é só o começo.
Inaugurado em 1958, o charmoso hotel cor-de-rosa fica
de frente para as cataratas e se espalha horizontalmente pelo
terreno, cercado por 185 mil hectares de floresta tropical. Em
2007, o empreendimento passou a ser administrado pelo grupo
Belmond, que, então, investiu R$ 60 milhões em reformas,
com projeto do arquiteto francês Michel Jouannet.
Os 187 apartamentos foram reconstruídos para acompanhar
o estilo colonial da fachada e decorados com obras da artista
Ludmila Demonte. Os banheiros também foram completamen-

Fotos: Divulgação

E

leitas uma das Sete Maravilhas naturais do
mundo, as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, são
um dos destinos mais procurados por turistas
brasileiros e estrangeiros. Com razão: é inevitável
ficar boquiaberto diante da exuberância das 275
quedas-d’água no Rio Iguaçu e com a natureza profusa da
Mata Atlântica ao redor. Imagine, então, dormir pertinho
de toda essa maravilha e, logo pela manhã, ter o privilégio
de caminhar sozinho pelas trilhas que margeiam as quedas.
Este é justamente um dos maiores diferenciais do Belmond
Hotel das Cataratas. Como o empreendimento está dentro do
Parque Nacional do Iguaçu, seus hóspedes podem circular
livremente e admirar as cataratas antes de qualquer outro
turista, já que o parque só abre para o público às 9h.
No fim do dia, a mesma coisa: enquanto os visitantes têm

te remodelados com azulejos de design exclusivo e mármore
branco e hoje têm amenities da marca Granado. Os espaços
de uso comum, como as piscinas, os restaurantes e os jardins,
também foram renovados e o hotel ganhou o Cataratas Spa,
com tratamentos para o corpo e a mente.
O hotel tem dois restaurantes. No Ipê Grill, ao lado da
piscina, são servidos generosos bufês de café da manhã,
almoço e jantar. Já o Restaurante Itaipu, no térreo do prédio
principal, tem serviço à la carte, apenas no jantar. Em
noites mais amenas, tente reservar uma mesa na varanda
com vista das cataratas, para degustar as criações do chef
peruano Jean-Paul Barbier ao som das águas despencando
sobre o Rio Iguaçu. É a trilha sonora perfeita para elevar
sua experiência em Foz do Iguaçu.

Piscina do hotel; acima,
mesa na varanda do
Restaurante Itaipu, com
vista das Cataratas

BELMOND HOTEL DAS CATARATAS

Rod. Br-469, km 32, Foz do Iguaçu, Paraná
21 3500 0293/ belmond.com
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Hotelaria

Luxo de

entrada

A primeira impressão é a que fica, diz o ditado. Ainda
mais em um hotel. Selecionamos alguns dos lobbies
mais bonitos e criativos do mundo, com diversos
estilos de decoração e projetos arquitetônicos. Confira
POR

BRUNO SEGADILHA

The Blackstone
CHICAGO // ESTADOS UNIDOS

Inaugurado em 1910, o hotel de 21 andares fica em uma das áreas mais sofisticadas de Chicago e já recebeu alguns presidentes
americanos, ganhando, inclusive, o apelido de hotel dos presidentes. O lugar passou por algumas reformas e, na última, entrou para
a coleção Autograph Hotels da Rede Marriott´s Renaissance. Mantém detalhes da decoração original e móveis históricos, além de um
acervo de mais de 1.600 peças de arte contemporânea. O lobby mescla de forma criativa elementos do estilo original – que contava
com escadarias glamourosas e suntuosos lustres – e peças contemporâneas, como tapetes brilhantes e móveis de design arrojado.
theblackstonehotel.com

Tivoli Avenida
Liberdade

Hurawalhi Maldives
ATOL DE LHAVIYANI / MALDIVAS.

Localizado em uma pequena ilha maldiva, este hotel é a prova de que luxo e simplicidade podem andar lado a lado. O lobby
dá a impressão de estarmos em uma sofisticada cabana: tem piso de areia, teto de palha, além de grandes portas e janelas
para que o lugar ganhe iluminação natural. A decoração conta com pufes de bambu e um grande painel de madeira que
fica logo atrás do front desk. Mas o grande destaque é o enorme móbile instalado bem no centro do espaço, onde o pédireito é mais alto, que imita uma revoada de pássaros.
hurawalhi.com
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LISBOA // PORTUGAL.

Um dos primeiros cinco estrelas
de Lisboa, passou por uma
reforma para celebrar seus 85
anos. O empreendimento manteve
sua tradição, mas ganhou toques
de luxo contemporâneo. A
entrada majestosa impressiona
os hóspedes logo de cara com seu
pé-direito altíssimo e sua enorme
cúpula de vidro enfeitada por
uma treliça dourada. Os móveis
são revestidos com tecidos de
cores suaves, contrastando com
o resto da decoração ,repleta de
elementos em tons turquesa,
mogno e cor da terra.
tivolihotels.com
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Hotelaria

Pullman
Guarulhos Airport
SÃO PAULO // BRASIL

Há pouco mais de dois anos o
prédio do antigo Caesar Park
foi reformado para dar espaço
à unidade da rede Pullman.
O resultado é um hotel de
visual clean e sofisticado.
Seu espaçoso lobby não tem
paredes e integra as áreas de
check-in, o bar e o restaurante.
No mobiliário, poltronas de
Sergio Rodrigues e Paulo
Mendes da Rocha, além do
sofá Campo, da marca Ovo, e
luminárias de Jader Almeida. Os
belos elevadores panorâmicos
completam o visual do lugar.
accorhotels.com

Fasano

SALVADOR // BRASIL

O lobby do Fasano Salvador,
primeiro da rede na capital baiana,
mantém elementos originais da
entrada da antiga sede do jornal
A Tarde, prédio tombado pelo
Instituto do Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia (Ipac). Chamam
a atenção detalhes como o
revestimento das paredes
e o piso, reproduzido em
mármore de Carrara e granito
verde. No hall de entrada, lustres
antigos de prata, do começo do
século 20, foram restaurados e
ajudam a compor a ambientação
da época e o estilo art déco.
fasano.com.br/hoteis

The Liberty Hotel

BOSTON // ESTADOS UNIDOS.
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Palazzo
Versace Dubai
DUBAI/EMIRADOS ÁRABES

Fotos: Fran Parente; Daniel Pinheiro; Divulgação

O enorme pé-direito com
27 metros e as estruturas
de metal que sustentam os
corredores são alguns dos
principais resquícios do tempo
em que o prédio abrigava
a antiga Charles Street Jail,
prisão mais famosa da cidade.
As paredes de tijolos à vista e
os acessórios de ferro forjado
foram meticulosamente
misturados com vidro, azulejo
e madeira preta polida. O
resultado é um ambiente que
mistura glamour e rusticidade.
Um dos exemplos mais bem
preservados da arquitetura
“Boston Granite Style” do
século 19.
libertyhotel.com

Um palácio italiano do século 16.
Esta foi a inspiração para construir
um dos empreendimentos mais
badalados de Dubai. O lobby tem
colunas gregas e um piso de
mármore que forma um mosaico
e é decorado com temas da
antiguidade clássica, como uma
cabeça de medusa. Os móveis
foram feitos sob encomenda e
os tecidos são decorados com
pavões, falcões e cavalos.
palazzoversace.ae/em
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HOSPEDAGENS QUE GARANTEM UMA EXPERIÊNCIA PERFEITA

Luxo na areia

Lazer à beira
da represa

PORTO SEGURO Kûara – ou sol, em tupi-guarani – é o nome do novo
hotel cinco estrelas estilo pé na areia, na Praia de Mucugê, no distrito
de Arraial D’Ajuda, Bahia. O projeto do arquiteto mineiro David
Guerra imprime luxo ao rústico nas 46 suítes do empreendimento.
São 4 mil m² de construção, mesclando elementos naturais, como
madeira e fibras, com revestimentos importados da Itália, louças
alemãs e mobiliário sofisticado. As duas piscinas (uma só para
adultos) são revestidas com pedras vulcânicas e têm vista do mar.
Na praia, há uma área exclusiva para os hóspedes, com sofás,
espreguiçadeiras e gazebos para até 12 pessoas, além de serviço
de bar. O Kûara ainda possui uma sauna a vapor com vista do mar
e spa L’Occitane, com terapias de massagens e banhos relaxantes.

IBIÚNA Resorts são procurados pelo conforto, pela
farta gastronomia e pela facilidade de viajar – e
de se divertir – com a família. O Clara Ibiúna
Resort tem uma razão extra: a caprichada oferta
de atividades náuticas. Localizado à beira da
Represa de Itupararanga, em Ibiúna, interior de
São Paulo, o resort possui um variado menu de
esportes aquáticos, que inclui passeios de caiaque
e de lancha, stand up paddle, wakeboard,
wakesurfe, caiaque, vela e boia cross.
O sucesso do lazer aquático já deu frutos:
em dezembro passado, um ano depois de sua
inauguração, o hotel ampliou a sua capacidade.
Além das 12 suítes originais, o resort hoje tem
60 apartamentos de luxo, com varanda e vista
da represa. Agora os hóspedes também podem
agendar aulas para aprender a velejar.
As opções de lazer não se limitam à represa.
O Clara tem uma intensa programação de
recreação para várias idades com piscina
semiolímpica e piscina para crianças, spa, salão
de jogos, teatro, minifazenda e brinquedoteca,
além do restaurante com pensão completa.

73 2105 0095 / kuarahotel.com.br

Atmosfera irlandesa
NOVA YORK A Big Apple acaba de ganhar um hotel boutique cheio de

originalidade. Trata-se do Merrion Row Hotel and Public House, com
apenas 28 quartos em um edifício georgiano de 1920. Os aposentos
têm decor inspirado nas mansões irlandesas e pegada luxuosa.
Além da boa localização, no Theater District, em Manhattan, o
hotel mantém um charmoso espaço no primeiro andar que remete
aos pubs irlandeses e norte-americanos. Aberto para hóspedes e
visitantes, o Public House serve desde café da manhã até jantar,
com oferta de pratos típicos de um pub e 24 tipos de cervejas.

+ 1 212 461 4920 / merrionrowhotel.com

16 3345 4004 / clararesorts.com.br

PRATAGY BEACH ALL INCLUSIVE RESORT

TRANSAMÉRICA RESORT COMANDATUBA

VILA GALÉ CUMBUCO

MACEIÓ / ALAGOAS

UNA / BAHIA

CEARÁ / FORTALEZA

Possui várias opções de lazer, como as piscinas
naturais formadas na praia em frente ao resort.
Oferece atividades aquáticas, como stand up paddle
e caiaque, para os hóspedes mais aventureiros.

Sua localização, na Ilha de Comandatuba, próxima
a Ilhéus, favorece a prática da pesca e de diversas
atividades aquáticas, como a boia inflável, jet boat,
esqui aquático, passeio de caiaque e wakeboard.

Fica na Praia do Cumbuco, entre as dunas da Costa
dos Ventos, ideal para os adeptos de esportes como
kite e windsurfe. Há passeios de caiaque e de lancha
nas lagoas de Banana e de Parnamirim.

pratagy.com.br
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QUEM RESISTE

// Confira outros hotéis com lazer náutico e planeje um fim
de semana perfeito em família

transamerica.com.br

vilagale.com

a um spa?

Fotos: Divulgação

DIVERSÃO AQUÁTICA

O The Yeatman Hotel, em Vila Nova de Gaia, Portugal,
tem suítes luxuosas, com uma exuberante vista da
cidade do Porto, do outro lado do Rio Douro. Além
desse espetáculo visual, os hóspedes também podem
se entregar aos mimos do Spa Vinothérapie Caudalie.
Com decoração inspirada no mundo dos vinhos – a
escada que leva ao spa fica dentro de uma imensa
barrica – o local oferece banhos de imersão em barris
e massagens relaxantes em chuveiro Vichy, entre
outras terapias faciais e para o corpo.

+351 220 133 145 / theyeatman.com

A Azul e seus parceiros levam você a todos esses destinos. Confira as opções em voeazul.com.br

Gastronomia

Força

Com a abertura de sua terceira casa, um
restaurante no badalado Shopping Iguatemi,
o Più se firma como importante grupo na
disputada cena gastronômica de São Paulo
POR

JUNIOR FERRARO

P

iù. Em português, mais. O nome não poderia
ser mais apropriado. Com dois restaurantes de
sucesso em seu portfólio – o Più de Pinheiros,
de 2015, e o Piccolo, aberto no mesmo bairro em
2017 – o chef Marcelo Laskani, sócio das casas ao
lado do gerente Maurício Cavalcante, inaugura a maior unidade
do grupo, no Shopping Iguatemi, em São Paulo. No segundo
dia a casa já tinha fila de espera. “É o começo de um sonho.
Chegamos ao principal centro de compras da cidade mantendo
as origens, mas também com novidades”, diz Maurício, que já
trabalhou em casas como A Bela Sintra e Trindade.
Desde que abriu, em 2015, o restaurante italiano foi um
sucesso instantâneo. Seus pratos criativos, com preços amigáveis, e o ambiente despojado logo conquistaram uma fiel
clientela em busca de criações apetitosas, como o spaghetti
alla chitarra, com camarões, shiitake, alcachofra e toque de
limão siciliano. “Era o lugar certo, na hora exata, com o conceito certo”, diz o chef executivo, ex-Italy, Kaá e Sottovento.
“Estávamos no meio de uma crise e muita gente fugia do clichê
de restaurante italiano, com maítre engravatado. Buscava algo
mais contemporâneo. E oferecemos isso: comida de qualidade,
ambiente charmoso e serviço agradável, com preço justo.”
O “conceito certo” segue firme no novo Più: um cardápio
com receitas italianas contemporâneas, massas artesanais
feitas todos os dias e valorização de ingredientes nacionais.
“Buscamos pequenos produtores brasileiros, desde a farinha
até os queijos”, diz Marcelo. “Eu diria que, atualmente, no
meu estoque, menos de 10% dos produtos são importados,
como alguns vinhos, por exemplo.”
Quem assina o projeto arquitetônico da nova unidade é
Beatriz Pinheiro, mulher do chef Laskani e autora também
das outras duas casas do grupo. Localizado no terceiro piso
do sofisticado shopping, o charmoso salão com pé-direito
alto tem 106 lugares, um bar central, a cozinha aberta e dois
janelões com vista externa. “A ideia é que a pessoa entre no
restaurante, e não se sinta dentro de um shopping”, diz Marcelo.
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Bolo de abóbora,
especiarias, doce de
abóbora e sorvete de
coco e yuzu

Salão do Più Iguatemi;
acima, spaghetti caccio
pepe, com queijo
araritaguaba e lulas

Fotos: Rodrigo Sacramento; Tadeu Brunelli

italiana

Scarpinocc recheado com
polenta tartufo, rosbife de
cordeiro e minicouve, do
Più Pinheiros; à dir. o chef
Marcelo Laskani

No Iguatemi, a cozinha está sob o comando
do chef Zequinha Isquierdo. No menu, há
espaço para clássicos do Più, como o ravióli
com recheio de pera, shimeji, geleia de
pimenta com sauternes e fonduta de queijo azul
Serra das Antas. Algumas novidades, porém,
já disputam a preferência dos clientes. É caso
das croquetas de carbonara, gel de pimenta e
panceta curada, e do spaghetti caccio pepe,
com queijo araritaguaba e lulas em sua tinta.
O chef Zequinha conta com um grande
aliado na cozinha – e um dos grandes diferenciais na nova unidade: um forno a carvão, da
marca Vulcano, onde são preparados peixes,
vegetais e os polpetones. “Ele atinge temperaturas entre 400 e 500ºC. Em dois minutos o
peixe está pronto”, afirma Marcelo. “E ainda
colocamos um pouco de madeira, para dar
aquele aroma defumado.
Vale provar uma das sobremesas elaboradas pela confeiteira Mariana Dias, como
o Zucca, Especiarias & Coco, um bolo de
abóbora, especiarias, doce de abóbora e
sorvete de coco e yuzu, feito no restaurante.
Um ótimo término de refeição em um
restaurante onde mais é realmente mais.

PEQUENO IRMÃO

Em fevereiro de 2017, embalados pelo sucesso do Più, os sócios resolveram
abrir uma versão um pouco menor do restaurante. Surgiu assim o Piccolo,
simpática casa no mesmo bairro, Pinheiros, com disputados 48 lugares e
cardápio assinado por Marcelo Laskani e Marcelo Milani, chef titular da casa.
“Colocamos alguns hits do Più, como a burrata defumada e o spaghetti na
chitarra, mas tive a liberdade de desenvolver um trabalho mais autoral”, diz o
chef Milani. “Foi também a primeira casa do grupo a ter menu degustação.
”O Piccolo ganhará novo menu este mês, mas vai manter algumas de suas
receitas de sucesso, como o bife de costela maturado dray, com tartar de
cogumelos, cambuci arrosto e salada de folhas da estação (foto).
R. dos Pinheiros, 266, Pinheiros, São Paulo
11 3213 8449 / piccolorestaurante.com.br

PIÙ IGUATEMI

Av. Brig. Faria Lima, 2232,
Jd. Paulistano, São Paulo
11 3198 7701 / piurestaurante.com.br
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NOVIDADES E ENDEREÇOS PARA COMER E BEBER BEM

Sabores asiáticos

Até mais tarde
O brunch, refeição feita entre o final
da manhã e o começo da tarde, virou
o queridinho dos brasileiros e ganhou
versões em todo País. No Camden House,
em São Paulo, a chef Elisa Hill serve
clássicos como ovos beneditinos, com a
gema molinha, sobre um muffin inglês e
molho hollandaise, além da french toast,
servida com cream cheese, frutas e mel.
No Motche Restô, em Recife, os destaques são o croissant com queijo gruyère
e jamon ibérico e os ovos caipiras com
torrada. “Produzimos desde pães até
iogurtes e geleias”, diz o chef português

Nuno Ricardo. A produção artesanal
também é destaque no Empório Jardim,
no Rio de Janeiro. As chefs Paula
Prandini e Iona Rothstein fazem a própria
granola e o requeijão, além dos pães. A
pedida ali é a tapioca de queijo minas
padrão e croissant romeu e julieta. Já
no Nomade, em Curitiba, o chef Lênin
Palhano mistura itens típicos do café da
manhã, como o brioche com cogumelos e
ovos perfeitos, e do almoço, a exemplo do
nhoque à bolonhesa. “Em vez de cozinhar
a batata na água, eu a asso, para que o
prato fique mais delicado”, diz Lênin.

CURITIBA Sucesso em São Paulo, o Extásia
abre suas portas em Curitiba. A casa,
comandada pelo chef Flávio Miyamura,
aposta na fusão das cozinhas japonesa
e dos países do Sudeste asiático. Entre
as opções, há o tartare de atum com
melancia, nori e arroz selvagem crocante,
e o arroz de pato com kimchi, além
do atum em crosta de gergelim com
cogumelos e pupunha salteados com
molho de mel, exclusividade dessa filial.

ONDE COMER
NOMADE CURITIBA

41 3087 9595 / nomaa.com.br

R. Teixeira Coelho, 255, Batel
41 3015 1003

EMPÓRIO JARDIM RIO DE JANEIRO
21 2539 0079 / emporiojardimrio.com.br

CAMDEN HOUSE

SÃO PAULO

11 2369 0488 /camdenhouse.com.br

MOTCHE RESTÔ RECIFE
81 3072 7870

Delícias na grelha

SÃO PAULO É em torno do fogo que quase
tudo acontece no Ânima Mea. A casa tem
ambiente moderno e despojado, com a
cozinha aberta junto ao salão e uma grelha
a lenha. Ali o chef peruano Alex McGregor
prepara delícias como o bao de peixe,
pãozinho coreano com o pescado crocante.
Vale a pena provar a costela com bok shoi,
servida com mandioquinha e chimichurri
nikkei. A casa também serve um caprichado
menu executivo, com boas opções de prato
principal, como o arroz de camarão (foto).

R. Pedroso Alvarenga, 935, Itaim Bibi
11 4175 9148 / animacozinha.com.br

Fotos: Getty Images e Divulgação

Novidade baiana
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SALVADOR Um restaurante que
desafia os sentidos dos clientes.
Esta é a proposta do Manga, casa
dos chefs Dante e Katrin Bassi. O
menu degustação tem seis etapas
e varia com a sazonalidade dos
ingredientes. Entre os destaques há
o ravióli de manga verde, iogurte
e verbena e a cavala defumada
com purê de cebola (foto).

O DRINQUE
PERFEITO

NEGRONI ESTATE
POR CHRIS CARIJÓ

BARTENDER DO BAR NEGRONI

30 ml de Aperol
30 ml de gim cítrico
20 ml de Amaro Sanseverino
10 ml de limão siciliano
3 lances de angostura laranja
MODO DE PREPARO:
Junte todos os ingredientes
na coqueteleira. Coloque no
copo longo e decore com
folhas de manjericão.

Foto: Cláudio Paulino

Menu

R. Professora Almerinda Dultra, 40,
Rio Vermelho
71 3506 2744 / mangamar.com.br
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// AS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS DE MODA, BELEZA E BEM-ESTAR

DICA DO MÊS
BY

Estampa “lenço de seda”

Óculos Carrera Glory
R$ 805
oticaswanny.com.br

Bolsa Juliana laranja
Blue Bird
R$ 745
gallerist.com.br

A modelo norteamericana Bella
Hadid, com look
no tom living coral

Equilíbrio
moderno
Um tom que equaliza as experiências
das realidades digital e natural. Esta é a
característica que fez a living coral ser eleita
a cor de 2019 pela Pantone. Veja alguns itens
de moda e de beleza para inspirar seus looks
POR

ANNA PAULA ALI

Balenciaga

Batom Impala
Lenny
R$ 28
impala.com.br
Sandália Mestiço
tangerina Santa Lolla
R$ 229,90
santalolla.com.br

Blusa de jersey
transpassada Amaro
R$ 49,90
amaro.com.br

Blush Nars
R$ 186
sephora.com.br

Fotos: Divulgação; Getty Images

Pantacourt listrada FYI
R$ 248
fyistore.com.br
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Esmalte Fla.Mimos
Coradinho Dailus
R$ 6
dailus.com.br

Se você também usou e abusou dos
lenços de seda em 2018, saiba que a
tendência ganha novo fôlego neste
ano, inspirando as melhores prints da
estação. O maior trunfo desse tipo de
estampa é imprimir instantaneamente
elegância em qualquer look, como visto
no desfile de verão 2019 da Balenciaga.
As padronagens revitalizam diversas
modelagens, como minivestidos e
camisas de alfaiataria oversized.

A EVOLUÇÃO DA TENDÊNCIA // Uma das
grandes responsáveis pela popularidade
das prints que remetem aos lenços
de seda é, sem dúvidas, a Balenciaga,
que investe na tendência há algumas
temporadas. Outros nomes seguiram
a onda, como Salvatore Ferragamo,

Salvatore
Ferragamo
que fez uma versão ampliada da
estampa para adornar saias e jaquetas
estruturadas, enquanto o britânico
Richard Quinn, estilista queridinho da
Rainha Elizabeth, apostou em vestidos
assimétricos hiperfluidos. Já a Versace
inovou ao misturar elementos como
animal prints e tons contrastantes para
renovar a clássica trend.

NA VIDA REAL // O maior trunfo
da estampa de lenço é imprimir
instantaneamente elegância em
qualquer look — receita fácil para dar
um upgrade a peças mais casuais,
como o jeans, por exemplo. Para um
visual mais impactante, aposte na
versão full look, como os vestidos
fluidos de Tory Burch.
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Charme
prateado

Valorizar o grisalho virou tendência
entre os homens. Eles descobriram que
cuidar dos fios brancos é importante
para seu visual. Selecionamos produtos
específicos para dar aquele trato na
barba e nos cabelos acinzentados

Creme
condicionador
Silver Slim
Lowell

Desembaraça e
condiciona os fios,
neutralizando os
tons por meio de
seus pigmentos
cinza prateados.
R$ 82,90
lowell.com.br

POR

ANNA PAULA ALI

C

Balm Lemon Drop Sobrebarba
Hidratante sem enxágue, com aroma
cítrico de tangerina, limão e manjericão.
Hidrata os fios da barba, deixando-os
mais macios, e acalma a pele do rosto,
evitando coceira e irritação.
R$ 28
sobrebarba.com.br

Xampu
Alfaparf Stilo
Men Grisalhos

Keune 1922
Premier Paste

Pasta modeladora
com fixação extraforte,
enriquecida com
creatina, que fortalece o
cabelo e protege contra
agentes externos. Ideal
para criar looks rápidos,
controlando os fios e
mantendo a cor viva.
R$ 175
keune.com/br
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Y

CM

MY

CY

CMY

K

O ator George
Clooney

Matizador
Luxe
Creations
Regenerative
Care

Fórmula suave com
pigmentos violeta,
que promovem um
tom acinzentado
mais uniforme
e neutraliza o
amarelado dos fios
grisalhos e brancos.
R$ 40,06
amend.com.br

PLATINE-SE
O cinza está com tudo. Uma das
novas tendências entre os mais
jovens – que ainda estão longe
de ter fios brancos – é deixar as
madeixas grisalhas, apenas por
questão de estilo. O mercado de
beleza já entendeu o recado e
lançou produtos como a pomada
BIOAQUA Gray Hair Clay, para
modelar os cabelos e deixá-los
com o efeito acinzentado.

Fotos: Getty Images e Divulgação

Desenvolvido com
extrato de linho e
filtro UV. Limpa os
fios, reduz o tom
amarelado e realça
a cor natural dos
grisalhos.
R$ 14
altamoda.com.br

M
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CHURRASCO
PERFEITO

O CHEF GAÚCHO MARCOS LIVI,
ESPECIALISTA NO ASSUNTO, DÁ DICAS
PARA PREPARAR AS CARNES

Chopeira
Beertender Krups
Heineken

O chope é tirado com
precisão, na medida ideal.
Conta com um indicador
de LED que mostra a
temperatura. Para barris
de cinco litros de cerveja
Heineken, com facilidade
de troca de refil.
R$ 799
submarino.com.br

Na

BRASA

Copos altos Drops Camicado

Feitos de acrílico, são resistentes e práticos. As cores
vibrantes dão um toque divertido à mesa. São quatro
unidades, ideais para servir bebidas com bastante gelo.
R$ 79,99
camicado.com.br

A CARNE

Jogo de facas
para churrasco
Tramontina
As lâminas são
de aço inox, com
cabos de madeira
resistentes a
impactos e altas
temperaturas.
R$ 673,55
tramontina.com.br

Um jeito gostoso de reunir a família
e os amigos é preparar um belo
churrasco em casa. Confira alguns
utensílios práticos e estilosos para
fazer bonito à beira da grelha
POR

ANNA PAULA ALI

Opte pelas raças britânicas,
especialmente a Hereford. A carne
é mais saborosa, macia, com
marmoreio e suculência. Na hora
de porcionar, lembre-se de cortar
contra a fibra da carne.
O FOGO

Coloque carvão de um lado da
churrasqueira, deixando apenas
uma pequena parte sob o espeto
ou a grelha. Vá trazendo, aos
poucos, sempre que necessário,
mais carvão ao centro. Para saber
o momento certo de colocar as
carnes no fogo posicione sua
mão a 15 cm da brasa. Quando
aguentar contar até cinco, essa é
a intensidade recomendada para
assar a maioria dos cortes.
O SAL

Não exagere no sal, grosso ou
fino. O excesso fará com que
a carne se desidrate e perca o
sabor. Salgue as peças maiores
dez minutos antes de ir para a
brasa. As menores podem receber
o condimento na hora. Há quem
prefira salgar apenas no prato.

Bolsa térmica com kit churrasco Imaginarium

Na parte térmica você leva as carnes. No bolso da frente vão faca,
garfo, pegador, luva e dois espetos.
R$ 229,90
imaginarium.com.br

Churrasqueira a carvão Tramontina

O modelo tem corpo e tampa de aço esmaltado, com design
futurista. O sistema de montagem é fácil, com suporte de
encaixe para grelha, compartimentos para o carvão e para os
espetos. A alça e o botão são antitérmicos.
R$ 610
casasbahia.com.br
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Fotos: Divulgação

O TEMPO

Comece a preparar as carnes
apenas quando os convidados
já chegaram. Coloque primeiro
os cortes suínos, bovinos e aves.
Depois as linguiças. Vire as
carnes apenas uma vez, quando
a suculência aparecer na parte
superior. Quando a carne estiver
pronta, deixe descansar um pouco
para preservar umidade e maciez.
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celular na direção dos olhos”, diz Rodrigo
Ribeiro de Almeida, fisioterapeuta do Instituto Rodrigo Ribeiro. A boa notícia é que
é possível evitar dores e lesões na coluna
com medidas simples como alongamentos
e mudança na postura.

Houve um aumento no número de
pessoas com problemas de coluna?
Sim. Principalmente por conta do avanço
da tecnologia e do enorme impacto que ela
tem no nosso cotidiano. Os mais jovens
têm apresentado problemas na cervical
pois passam mais tempo conectados. Nasceram no meio dessas novas tecnologias.

DE VOLTA PARA O

FUTURO

Quais são as principais causas?

NA COLUNA

O uso excessivo de
aparelhos como
smartphones pode
causar lesões na
cervical. A boa
notícia: é possível
prevenir esses
problemas
POR

BRUNO SEGADILHA
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J

ornadas extenuantes na frente
do computador, horas e horas
usando smartphone. Elementos rotineiros da vida moderna
tornaram-se também uma das
grandes causas de problemas na coluna
cervical. A região do pescoço é uma das
que mais sofrem com a má postura causada
pelo uso excessivo desses aparelhos, como
já demonstraram diversos estudos. Uma
pesquisa publicada no periódico americano Surgical Technology International
mostrou que, quando a cabeça está inclinada a 15 graus, por exemplo, o pescoço
precisa suportar 12 kg. Se o ângulo aumentar para 60 graus, esse peso sobe para
27 kg. “O uso de smartphones é o grande
vilão da boa postura: usamos durante
várias horas do dia, forçando o olhar para
baixo. Normalmente, não seguramos o

O que podemos fazer para prevenir
dores na cervical?
A dica é ajustar o ângulo do monitor em
direção aos olhos e adaptar um teclado que
fique em uma altura confortável para os
braços e os ombros. No caso dos celulares,
diminuir o tempo e, quando for usar, levar
em direção aos olhos. O grande erro é
segurá-los na altura do abdômen e forçar
a cabeça para baixo, o que sobrecarrega a
região da coluna cervical.

5 FATOS SOBRE A

MACA PERUANA

Popular com quem quer mais saúde e bem-estar, o tubérculo
oferece vários benefícios para o organismo. A nutricionista
funcional Patricia Davidson Haiat lista algumas curiosidades
sobre o produto

Quais as dicas para alongar a região?
Meditação é excelente para relaxar a
musculatura. Outra dica é fazer alongamentos sentado, levando uma das mãos
à cabeça e forçando para o lado oposto do
pescoço por um minuto. É preciso alternar
o mesmo movimento para o outro lado.
É importante lembrar que é necessário
consultar um profissional da área da saúde
antes de executar qualquer exercício.

Fotos: Getty Images e divulgação

SEM DOR

A principal é a postura. De novo, isso está
intimamente ligado ao fato de estarmos
conectados o tempo todo. Os smartphones são os grandes vilões da boa postura,
pois nos forçam a olhar sempre para baixo.
Normalmente não seguramos o celular na
direção dos olhos. Depois, os notebooks,
porque não apresentam ajuste entre
a posição da cabeça, dos ombros e dos
braços. O problema piora se os usarmos
na cama, deitados.

Novo tênis da Nike, o Adapt BB
é o primeiro a se adaptar aos
pés do atleta. Para isso, usa
uma tecnologia que conecta
o calçado ao smartphone do
usuário via bluetooth. Lançado
nos Estados Unidos, o modelo
ainda não está à venda no Brasil.

BOA PARA Imunidade, libido, fertilidade, diabetes,
emagrecimento, redução do estresse e da ansiedade
QUANTIDADE IDEAL Varia de acordo com os objetivos de cada
um. O ideal é não ultrapassar três meses de uso
FORMA DE CONSUMIR Em cápsulas ou em pó. Como o sabor é
marcante, muitas pessoas preferem as cápsulas
RESTRIÇÕES Mulheres grávidas ou que estão amamentando,
pessoas alérgicas ou com alterações intestinais
BENEFÍCIOS EXTRAS Mulheres têm ainda alívio dos sintomas da
menstruação ou da menopausa

Um mundo (des)
conectado!
POR

A

MICHAEL ZANCHET*

incidência de doenças psíquicas, como ansiedade, depressão e burn out, tem aumentado exponencialmente. Assim como, mais
pessoas se queixam de insônia, dificuldade
de concentração, déficit de atenção e memória. Uma
das explicações é a automatização das informações com
o advento da tecnologia, que tem cada vez mais gerado
na sociedade uma necessidade de estar informado, de
responder tudo de imediato, o que aumenta o nível
de ansiedade e impulsividade, diminui a tolerância à
frustração e leva à perda de foco.
Por isso a importância de filtrar e estabelecer uma
relação com o tempo, de maneira que se possa ter
equilíbrio entre o físico e o mental, o familiar e o
profissional, o financeiro e o espiritual. Estabelecer
regras no contexto de vida como ter um limite de
horário para colocar o celular no silencioso, não levá-lo
para o quarto, não verificar nem responder e-mails à
noite, evitar o uso de telas nas horas das refeições, fazer
pausas durante o dia, ter momentos com amigos. O
cérebro necessita de descanso para que as percepções
e ideias possam estar mais adequadas.
Nem tudo na vida precisa ser rápido. Grande parte
das vezes necessitamos parar, refletir, e somente
depois agir. É importante não confundir pressa com
agilidade. E, especialmente, estar presente e conectado
de fato, onde estiver.
* Psicólogo Kurotel Centro Médico de Longevidade e Spa
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O MELHOR DO MÊS NO MUNDO DO ENTRETENIMENTO

Guinada na carreira

O ocaso da estrela
TEATRO Famoso musical da Broadway, Sunset Boulevard
chega ao Teatro Santander, em São Paulo. Marisa Orth
protagoniza o espetáculo no papel de Norma Desmond,
estrela da era do cinema mudo que vive isolada em sua
mansão, em um mundo de fantasia. Daniel Boaventura
interpreta Max von Mayerling, mordomo que trabalha

CINEMA O que aconteceria se um dos maiores comediantes do País
resolvesse abandonar o humor? Esta é a pergunta que o filme Chorar
de Rir tenta responder. Na comédia, Leandro Hassum interpreta Nilo
Perequê, grande nome da comédia brasileira que decide mudar a carreira
e se dedicar ao drama. A decisão, além de decepcionar alguns fãs, vai
deixar seu empresário e sua família desesperados. Estreia dia 21.

na casa da ex-estrela e que sabe tudo de sua
vida, inclusive suas crises existenciais.
Teatro Santander, Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi,
São Paulo. De 22 de março a 7 de julho. Qui. e sex., às 21h; sáb.,
às 17h e às 21h; dom., às 15h e às 19h. Entre R$ 37,50 e R$ 290.
11 4810 6868 / ingressorapido.com.br

Merlin com pegada brasileira

ENTREVISTA //MARISA ORTH

TEATRO Uma junção inusitada entre o mago Merlin e o rock
brasileiro. Este é o ponto de partida do musical Merlin ao Som
de Raul Seixas, que estreia dia 15. O espetáculo acompanha
a trajetória do mago e profeta que foi conselheiro do Rei
Arthur, figura lendária das histórias medievais britânicas.
Vera Holtz dá vida ao personagem-título. O elenco ainda
traz nomes como o cantor Moska, no papel de Arthur.

EM SUNSET BOULEVARD, VOCÊ VOLTA A CONTRACENAR COM DANIEL
BOAVENTURA. ELE SE TORNOU UM PARCEIRO DOS PALCOS?

Sem dúvida. Ele já virou um dos meus maridos de cena desde o musical
Família Adams (2013). Nossos Gomes e Mortícia foram históricos. Ele é
um porto seguro. Eu divido a cena ainda com Julio Assad, que intepreta
Joe, um roteirista endividado. Norma arrasta as asas para ele.

Teatro Riachuelo, R. do Passeio, 38/40, Centro, Rio de Janeiro.
De 15 de março a 26 de maio. Sex., às 20h; sáb., às 16h e às 20h;
dom., às 18h. Entre R$ 40 e R$ 160.
21 3554 2934 / ingressorapido.com.br

NO ESPETÁCULO VOCÊ VIVE UMA ATRIZ DECADENTE QUE, NÃO ACOMPANHOU
A CHEGADA DO CINEMA FALADO. VOCÊ JÁ SE SENTIU DESAFIADA POR
ALGUMA PLATAFORMA NOVA?

Não. Mas a aceleração tecnológica tem deixado muita gente de lado. Vejo
jovens se sentindo obsoletos cedo. Comecei no teatro. Quando fui para
a televisão achei que não ia dar certo. No cinema, que fiz bem menos,
também tive certa insegurança. Nos três casos continuo achando que
meu ofício é bem parecido: imitar alguém em algum lugar.

Dumbo revisitado

O MEDO DO OSTRACISMO É ALGO INEVITÁVEL PARA UMA ATRIZ?

CINEMA Clássico desenho animado da Disney, de 1941,

Sem dúvida. Essa é uma profissão em que a passagem do tempo
faz uma baita diferença. Mas tenho lidado bem com isso. Estou tão
orgulhosa de mim! Tenho 36 anos de carreira e atualmente estou numa
peça bacana, em Sai de Baixo - O Filme, em que revivo a Magda, e tenho
outras propostas profissionais.

Dumbo ganha este ano uma encantadora versão live
action. O remake, dirigido por Tim Burton (de A Fantástica
Fábrica de Chocolate e A Noiva-Cadáver), mostra as
aventuras do elefantinho que é separado da mãe ainda
pequeno e vai parar no circo de Holt Farrier (Colin Farrell).
Com a ajuda dos filhos do proprietário, Dumbo descobre
que suas orelhas desproporcionais, antes motivo de
deboche, podem ajudá-lo a voar e salvar o circo da
falência. O filme conta também com astros como Danny
DeVito, Eva Green e Michael Keaton. Estreia dia 28.

VOCÊ LIDA BEM COM MÍDIAS DIGITAIS?

Sim, do meu jeito. Acho divertido. Não me sinto obrigada a dividir nada.
Não falo da minha vida pessoal. Não acho que haja um real interesse
nisso. Nesses anos todos consegui preservar minha vida com calma.

Plural e instigante

Hits para cantar

chega à sua 24ª edição. O evento será realizado entre 2 e 5 de
março, durante os quatro dias de Carnaval, no Cais da Alfândega,
em Recife. Entre as atrações, nomes como a cantora argentina
Sofía Viola, a banda curitibana Tuyo e os pernambucanos da banda
Eddie, artistas que refletem o foco do festival: reunir o que há de
mais instigante e plural na música brasileira e latino-americana.

Cais da Alfândega, Recife. De 2 a 5, sáb. a ter., às 19h30. Entrada gratuita.
Programação completa em recbeatfestival.com
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MÚSICA O Rec-Beat, um dos festivais mais famosos de Pernambuco,

MÚSICA Um dos principais nomes da música internacional, Paul McCartney
está de volta ao Brasil. O ex-Beatle traz ao País o show The Freshen
Up Tour, com sucessos de sua carreira, como Hey Jude, Live and Let
Die, Yesterday e Band on the Run. A turnê começa em São Paulo, com
apresentações no Allianz Parque nos dias 26 e 27 de março. Depois,
McCartney faz show em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, no dia 30.

Allianz Parque, Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo. Ter.
(26) e qua. (27), às 20h30. Entre R$ 400 e R$ 890 / ticketsforfun.com.br
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Azuis

A música sempre
fez você viajar.
Agora é a viagem
que vai fazer você
ouvir música.

SERVIÇOS E DICAS PARA A SUA VIAGEM

by

Em parceria com o Superplayer, temos uma grande novidade
para você. É o Azul Sound, uma rádio com playlists diferentes
e exclusivas para deixar sua viagem ainda melhor.*
*Serviço disponível em jatos Embraer.

Foto: Divulgação Azul

p.108
Informações para
um voo tranquilo
e seguro

p.114
Filmes, séries e
programas disponíveis
na TV ao vivo

p.119
Confira todos os
destinos da Azul e
de suas parceiras
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Experiência Azul

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.

Azul Experience

Bagagem

Documentos

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

Sempre que viajar com
a Azul, tenha em mãos
um documento de
identificação em bom
estado e com foto.
Apresente-o no balcão
de check-in e no
portão de embarque.

Ônibus Azul

Serviços de ônibus
para o aeroporto
estão disponíveis
em São Paulo. Não é
necessário fazer reserva.
Apenas apresente seu
cartão de embarque.
Confira a tabela de
horários em nossos
canais de atendimento
e no site da Azul.

TudoAzul

Para garantir 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
ganhe 500 pontos.
voeazul.com.
br/tudoazul

CHECK-IN

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.

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.

Documents

Whenever you travel
with Azul, have
an identification
document in hand, in
good condition and
with a photo. Present
it at the check-in
counter and at the
boarding gate.

Azul Bus

Azul offers bus shuttle
services to and from
Viracopos Airport, in
Campinas, to the cities of
São Paulo and Sorocaba.
No reservation is needed.
Simply present your
boarding pass. Please
check the schedule time
table and on our website.

TudoAzul

To ensure the points
for TudoAzul, our
Loyalty Program,
please provide your
CPF at booking or at
check-in. If you are not
yet a TudoAzul Client,
register and receive
500 welcome points.
voeazul.com.br/
tudoazul

CHECK-IN

Web check-in

No site da Azul é
possível fazer o
check-in de forma
rápida e simples
a partir de 48
horas antes de
seu embarque.

Fast check-in

Para utilizar esta
opção é preciso apenas
digitar o endereço
fc.voeazul.com.br no
navegador do celular e
inserir uma das quatro
informações: número
do localizador, RG, CPF
ou número do TudoAzul.

Totem check-in
Para os Clientes
que preferem o
método tradicional
de check-in, a
Azul disponibiliza
totens de
autoatendimento
nos aeroportos.

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

SAIBA MAIS EM voeazul.com.br

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

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.

Web check-in

On Azul’s website, it is
possible to
do your check-in
quickly and simply
up to 48 hours before
your departure.

Fast check-in

To utilize this option,
you need to only type
the address fc.voeazul.
com.br in the browser
and enter one of the
four information
options: record locator
number, RG, CPF, or
TudoAzul number.

Totem check-in

For Customers
who prefer the
traditional method
of check-in, Azul
provides selfservice kiosks at the
airports.

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.

FOR MORE INFORMATION, VISIT voeazul.com.br

CONTACT US
Call Center: 4003-1118
TudoAzul: 4003-1141 / Azul Viagens: 4003-1181 / Azul Cargo: 4003-8399
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Linhas de Ônibus // Bus Shuttles

Transporte exclusivo

EXCLUSIVE TRANSPORTATION

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

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

SÃO PAULO

TERMINAL

BARRA FUNDA
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
BARRA FUNDA* VIRACOPOS

4:30
5:30
7:00
8:30
10:00
11:00
12:30
13:00
15:00
17:00
18:30
19:00

SÁBADOS SATURDAYS

VIRACOPOS BARRA FUNDA*

6:00
7:00
8:30
10:00
11:30
12:30
14:00
14:30
16:30
18:30
20:00
20:30

7:15
8:15
8:45
10:15
10:45
12:45
14:15
14:45
16:45
18:45
20:15
22:00
23:15

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

8:45
9:45
10:15
11:45
12:15
14:15
15:45
16:15
18:15
20:15
21:45
23:00
0:45

BARRA FUNDA* VIRACOPOS

4:30
5:30
6:30
9:00
11:00
14:30
16:00
17:30
19:00
20:00

6:00
7:00
8:00
10:30
12:30
16:00
17:30
19:00
20:30
21:30

DOMINGOS SUNDAYS

VIRACOPOS BARRA FUNDA*

6:15
7:15
7:45
8:45
10:15
12:45
13:45
16:45
17:15
19:15
21:15
23:45

7:45
8:45
9:15
10:15
12:45
14:15
15:15
18:15
18:45
20:45
22:45
1:15

BARRA FUNDA* VIRACOPOS

5:30
7:00
8:30
10:30
13:00
14:30
15:30
16:30
18:00
19:00
19:30

7:00
8:30
10:00
12:00
14:30
16:00
17:00
18:00
19:30
20:30
21:00

VIRACOPOS BARRA FUNDA*

7:15
9:45
12:15
13:45
15:45
17:45
19:45
20:45
21:45
22:45
23:45

8:45
11:15
13:45
15:15
17:15
19:15
21:15
22:15
23:15
0:15
1:15

SHOPPING

ELDORADO
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
ELDORADO VIRACOPOS

VIRACOPOS ELDORADO

SÁBADOS SATURDAYS
ELDORADO VIRACOPOS

AEROPORTO DE

CONGONHAS
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

DOMINGOS SUNDAYS
CONGONHAS

CONGONHAS VIRACOPOS

VIRACOPOS

CONGONHAS

4:00

5:30

5:45

7:15

4:00

5:30

6:15

7:45

4:30*

6:00

7:15

8:45

5:00

6:30

6:45

8:15

5:30

7:00

8:15*

9:45

6:30

8:00

10:15

11:45

6:00

7:30

7:45

9:15

6:30*

8:00

9:45

11:15

8:30*

10:00

12:15*

13:45

8:00

9:30

10:45

12:15

8:30*

10:00

11:15*

12:45

10:00

11:30

13:45*

15:15

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

17:00

18:30

20:45

22:15

21:45

23:15

18:00

19:30

21:45

23:15

23:15*

0:45

20:00

21:30

23:45

1:15

AEROPORTO DE

GUARULHOS

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.
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ELDORADO VIRACOPOS

VIRACOPOS ELDORADO

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

5:30

7:00

8:15

9:45

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

17:30

19:00

18:15

19:45

19:30

21:00

20:15

21:45

20:30

22:00

21:15

22:45

SHOPPING

TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

4:00
5:30
7:00
9:00
10:30
14:00
15:30
17:00
19:00
20:00

6:45
8:45
10:15
12:15
13:45
16:45
17:45
19:45
21:45
23:45

5:30
7:00
8:30
10:30
12:00
15:30
17:00
18:30
20:30
21:30

TAMBORÉ

8:15
10:15
11:45
13:45
15:15
18:15
19:15
21:15
23:15
01:15

19:30

21:00

22:15

23:45

20:00

21:30

23:15

0:45

0:15

1:45

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

4:00
5:30
7:00
9:00
11:00
15:00
18:30
20:00

6:45
9:15
10:45
12:15
13:45
16:15
18:15
21:15
23:15

5:30
7:00
8:30
10:30
12:30
16:30
20:00
21:30

DOMINGOS SUNDAYS
TAMBORÉ

8:15
10:45
12:15
13:45
15:15
17:45
19:45
22:45
0:45

TAMBORÉ VIRACOPOS

VIRACOPOS

5:30
7:00
10:30
13:00
15:00
17:00
19:00
20:00

7:15
10:15
11:45
13:45
15:45
18:15
20:15
22:15
23:45

7:00
8:30
12:00
14:30
16:30
18:30
20:30
21:30

TAMBORÉ

8:45
11:45
13:15
15:15
17:15
19:45
21:45
23:45
1:15

SOROCABA
SHOPPING

IGUATEMI ESPLANADA
SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY

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

VIRACOPOS ELDORADO

7:00

TAMBORÉ

SÁBADOS SATURDAYS

DOMINGOS SUNDAYS

5:30

SEGUNDA A SEXTA MONDAY TO FRIDAY
BARRA FUNDA* | Embarque na Plataforma 8 do Terminal Turístico

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS

4:00
6:00
9:00
11:00
13:30
18:30

6:45
8:45
13:45
16:15
19:00
23:45

5:10
7:10
10:10
12:10
14:40
19:40

SOROCABA

7:55
9:55
14:55
17:25
20:10
00:55

AEROPORTO DE

VIRACOPOS

SÁBADOS SATURDAYS
SOROCABA VIRACOPOS

VIRACOPOS

4:00
5:30
7:00
9:00
11:00
15:00
19:00

6:45
8:45
10:15
13:15
15:45
18:15
20:45
23:45

5:10
6:40
8:10
10:10
12:10
16:10
20:10

DOMINGOS SUNDAYS
SOROCABA

7:55
9:55
11:25
14:25
16:55
19:25
21:55
00:55

SOROCABA

5:00
7:00
9:00
11:00
13:30
15:00
16:30
19:00

VIRACOPOS

6:10
8:10
10:10
12:10
14:40
16:10
17:40
20:10

VIRACOPOS

7:15
8:45
10:15
11:45
13:45
16:45
19:00
20:45
23:15

SOROCABA

8:25
9:55
11:25
12:55
14:55
17:55
22:10
21:55
0:25
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TudoAzul

Clube TudoAzul
Todo Cliente TudoAzul pode acumular mais
benefícios ao aderir a um dos planos do
Clube TudoAzul. Há quatro 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, receba pontos de boas-vindas
e solicite os pontos desta viagem:
Acesse voeazul.com.br/tudoazul/azul-magazine
Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

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

Ganhe pontos
e seja reconhecido

Confira as vantagens de cada categoria:

TudoAzul

Topázio

Safira

Diamante

Categoria Inicial

4.000 pontos
qualificáveis

8.000 pontos
qualificáveis

20.000 pontos
qualificáveis

2 a 4 pontos

2,5 a 4,5 pontos

3 a 5 pontos

3,5 a 5,5 pontos

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

—

—

Cortesia no Espaço Azul em voos domésticos

—

—

2 cortesias/ano

4 cortesias/ano

Bagagem de até 23 kg em voos nacionais

—

1 bagagem

2 bagagens

3 bagagens

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

—

—

—

Uma passagem 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

—

—

—

Quantidade de pontos qualificáveis
para upgrade de categoria
Ganho de pontos para cada R$ 1,00 voado
Ganho de pontos qualificáveis nas transferências de
parceiros (Proporção 15:1; no TudoAzul Itaucard, 10:1)

+ COMODIDADE
+ VANTAGENS

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

Entre para o Clube TudoAzul
Acesse o site voeazul.com.br/clube
Escolha seu plano

Sem restrição
de data e assento
Informe
apenas seu CPF
para pontuar,
mesmo viajando
a trabalho
Dois anos
de validade
para você usar
seus pontos
Ganhe
100 pontos
comprando
Espaço Azul

Conheça alguns dos nossos parceiros

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

Descontos em mais de 3.000 restaurantes

Resgates

Chegou a hora de usar!
Passagens a partir de 5.000 pontos ou 500 pontos + dinheiro
Passagens internacionais com companhias parceiras
Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

Compra de pacotes na Azul Viagens
Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques
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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Cliente Clube
TudoAzul
Isenção da
assinatura

Conheça mais vantagens no site voeazul.com.br/clube
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Entretenimento a Bordo

TV ao vivo

Filmes, séries e programas para você ver nos voos da Azul
SKY AO VIVO

DESTAQUES DO MÊS DE MARÇO
40

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.

98

Veja como usar o
AzulPlay a bordo
Arábia Saudita

Papel

39

43

Masters de Indian Wells

1

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).

2

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

3

Se você quer utilizar este
serviço de entretenimento
em notebos, 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

4

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!

Amigo de Aluguel

DESTAQUES DO MÊS

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

CONTEÚDO GRAVADO

1 Rádio Azul
2 Azul Sound
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3 Suits
4 Mr. Robot

5 The Big Bang Theory
6 Azul Kids

7 Azul Variedades
8 TV Vogue

Fotos: Alexandre Schneider; Divulgação

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

M A R Ç O 2 019 A Z U L M A G A Z I N E 115

Aplicativo Azul

Entretenimento a Bordo

Rádio
Azul Viagens

Na palma da mão
Com o app Azul, os detalhes de sua reserva e de seu voo agora estão
ao alcance dos seus dedos. Conheça abaixo todas as funções do
aplicativo e melhore ainda mais sua experiência de voar com a gente

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?

ONDE ENCONTRAR?

Cliente TudoAzul

Você pode consultar seu
extrato, visualizar o cartão,
solicitar pontos e atualizar
dados. Podem ainda, no
processo de compra,
utilizar seus vouchers de
Espaço Azul para voar com
muito mais conforto.

// A RÁDIO AZUL VIAGENS ESTÁ DISPONÍVEL NO CANAL 1-1 DA PROGRAMAÇÃO DOS JATOS EMBRAER

Check-in

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:

PENSO EM VOCÊ - Bruno Martini & Fiuk
AQUELE AMOR - Sam Alves & FREQNCY
GIANT - Calvin Harris & Rag’n’Bone Man
JENIFER - Gabriel Diniz
RASCUNHO - 3030, Bhaskar & Dubdogz
DISTANCE - Nicky Romero X Olivia Holt
CHOPP GAROTINHO - Ferrugem
A GENTE SE PÁ - Atitude 67
PISCININHA AMOR - Whadi Gama
MORRER DE AMOR - Jota Quest, Alexandre Carlo

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

Chat online

Você pode falar com a
gente de qualquer lugar,
a qualquer hora do dia.

Status de voo

Ônibus Azul

É possível consultar
os status e horários de
partida e chegada de
voos um dia antes.

Informações sobre
horários e pontos
de partidas.

// O AZUL SOUND BY SUPERPLAYER ESTÁ DISPONÍVEL NO CANAL 1-2 DOS JATOS EMBRAER. ACESSE E DIVIRTA-SE!

O Superplayer é o player de streaming musical brasileiro responsável
por criar playlists baseadas em momentos e atividades do seu dia.
Combinando alto conhecimento musical e de tecnologia, o Superplayer
também desenvolve projetos específicos para artistas, bandas e parceiros
comerciais. Você pode acessar o Superplayer gratuitamente e também
fazer assinaturas para ouvir as músicas de forma ininterrupta*.
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Compra de passagens

Sua compra pode ser
em dinheiro, com
pontos TudoAzul ou com
pontos + dinheiro.

Antecipação de voo

PLAYLIST DE MARÇO: HITS DO VERÃO

ONDE ENCONTRAR?

É simples, rápido e
você pode fazer de
qualquer lugar. Seu
cartão de embarque
fica armazenado
no aplicativo para
posterior consulta.

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

COMO BAIXAR E USAR O APP DA AZUL
O aplicativo Azul está disponível
gratuitamente para usuários das
três principais plataformas móveis:
iOs, Android e Windows Phone

Além dos serviços acima, você conta com o Caçador de Tarifas, que
busca passagens com a menor tarifa, e a área de Minhas Reservas,
onde o cliente pode administrar todos os detalhes do voo, marcar ou
alterar assentos, comprar franquia de bagagem e adicionar Espaço Azul
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Azul Viagens

Paris

Mapa de Rotas // Route Map
Orlando

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

Porto

Ft. Lauderdale/Miami
Lisboa

Caiena

PRODUTOS

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

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

Aracatí
Mossoró

Sorriso

CANAIS DE VENDAS
Site:
azulviagens.com.br

Lojas Azul Viagens:
azulviagens.com.br/lojas

Agências de Viagens:
autorizadas em todo o território nacional

Barra do
Garças

Call Center:
4003 1181

LOJAS AZUL VIAGENS
São Paulo

Barueri - Shopping Tamboré
Bragança - Garden Shopping
Campinas - Cambuí
Campinas - Shopping Campinas
Campinas - Shopping Iguatemi
Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras
Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Guarulhos – Jardim Maia
Indaiatuba - Polo Shopping
Jundiaí - Maxi Shopping Jundiaí
Jundiaí - Shopping Paineiras
Santa Bárbara - Shopping Tivoli
São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
São Paulo – Shopping Metrô Itaquera
São Paulo - Shopping Eldorado
São Paulo - Shopping Ibirapuera
São Paulo - Vila Madalena
São José dos Campos Shopping Vale Sul
Bauru - Centro

Goiás
São Carlos - Centro
Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão
Limeira – Pague Menos
Sorocaba - Esplanada Shopping
Piracicaba - Piracicaba Shopping
Presidente Prudente – Espaço SP

Minas Gerais

Belo Horizonte - Minas Shopping
Belo Horizonte - Shopping Boulevard
Belo Horizonte - Shopping Cidade
Belo Horizonte - Shopping Estação BH
Contagem - Itaú Power Shopping
Belo Horizonte – Belvedere One
Divinópolis - Centro
Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

Paraná

Curitiba - Shopping Curitiba
Londrina - Centro

Varginha

Goiânia - Flamboyant Shopping Center
Goiânia - Shopping Buriti
Goiânia – Setor Marista

S. J. dos Campos

Pernambuco

Toledo

Recife - Shopping Guararapes
Recife - Shopping Plaza
Recife - Shopping Recife
Recife - Shopping Riomar

Ponta Grossa
Pato Branco

Santo Ângelo

Alagoas

Lages

Maceió – Parque Shopping Maceió

Jaguaruna

Bahia

Salvador - Shopping da Bahia

Guiana Francesa

Córdoba

Caiena - Aeroporto Internacional

Estados Unidos

Rosário

Orlando – Grand National

Buenos Aires

Montevidéu

Bariloche
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Curta +

Entre
no clima

Porque
sonhar não
tem limites!

O Compadre
de Ogum
LITERATURA Poucos autores

retrataram tão bem o
sincretismo religioso da
Bahia como Jorge Amado.
Este romance, de 1964, traz
a história de Massu, homem
que quer batizar o filho na
Igreja do Rosário dos Negros.
O problema é que a criança
foi prometida a Ogum,
divindade do Candomblé, e
dificilmente será aceita em
um templo católico.

Dicas do que ver, ouvir, ler e comer
antes de ir para os destinos desta edição

Silva

MÚSICA O cantor capixaba
é uma das principais
revelações da música
nacional. Seu álbum mais
recente, Brasileiro, ganhou
as rádios com canções
como Fica Tudo Bem,
parceria de Silva com
Anitta.

Embracon, há mais de 30 anos
realizando sonhos de clientes e
colaboradores.
Venha realizar o seu também.

Cia. das Letras, R$ 30,90

Polysom, R$ 24,90

Manzoli Pasta & Vino
GASTRONOMIA Antes de viajar para a Sicília, passe na casa da chef
Carina Manzoli. Ali há clássicos italianos, como o ragu toscano,
feito com carne desfiada, linguiça e molho de tomate e servido
com pastel de vento, uma das entradas mas populares do lugar.
Entre as massas, aposte no espaguete ao vôngoli (foto).

11 2619 2500/ famigliamanzoli.com.br

O Homem que Desafiou o Diabo
Tem Café

Nossos produtos:

GASTRONOMIA A pequena loja em Higienópolis, São Paulo, vende

grãos torrados, que podem ser moídos na hora, e acessórios. São
cerca de 30 variedades de diversos lugares do País, incluindo
as produzidas na Fazenda Camocim, na região das Montanhas
Capixabas, algumas das mais festejadas pelos fãs da bebida.

11 3661 3269 / temcafe.com.br

Não deu tempo de ler a Azul Magazine inteira? Baixe o app Azul Magazine Digital ou leia a revista no site azulmagazinedigital.com.br

Fotos: Divulgação

CINEMA Rodado no sertão do Rio Grande do Norte, o filme
acompanha as aventuras de José Araújo (Marcos Palmeira,
foto), um caixeiro-viajante alegre e sedutor, que chega
à cidadezinha de Jardim dos Caiacós e se envolve com
Dualiba (Lívia Falcão), uma quarentona virgem. Para seu
azar, ela é filha do severo comerciante Turco (Renato
Consorte), que o obriga a se casar com ela e passa a
dominar sua vida. Depois de anos de humilhações, José
se transforma no destemido Ojuara, que se embrenha
no sertão nordestino em defesa dos desfavorecidos.

Acesse nosso site
e saiba mais:

Imóveis

Automóveis

Serviços
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Assistir a
um show de
cores, ritmos
e acrobacias.

Foto: Tim Bennett Figurino: Liz Vandal © 2017 Cirque du Soleil

Alugue
essa ideia.

alugue
pelo app

0800 979 2020
localizahertz.com

Locadora oficial do espetáculo OVO, do Cirque du Soleil.
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