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CARTA DO PRESIDENTE

UM TEMPO DE DESAFIOS

Neste novo
jeito de voar,
uma coisa
não muda:

Segurança é o nosso primeiro valor e não
mediremos esforços para que nossos
Clientes se sintam seguros e confiantes

se posicionar na fila de acordo com seu número de assento.
A Azul tem reafirmado seu compromisso com o Brasil
e promovido uma série de ações para ajudar o País. Um
bom exemplo disso é o trabalho da Azul Cargo Express,
que realizou, voluntariamente, o transporte de itens como
medicamentos e até estruturas para hospitais de campanha.
Em maio, nossa unidade de cargas foi até a China buscar 400
respiradores e 1,6 milhão de testes rápidos da Covid-19. Além
disso, a Azul realizou o transporte gratuito para profissionais
da saúde de todo País e manteve um voo semanal para Fernando de Noronha, para que os moradores do arquipélago
pernambucano não sofressem com desabastecimento.
Todo esse esforço existe para garantir que nossos Clientes
e Tripulantes possam voar com tranquilidade e segurança.
Afinal, segurança é o nosso primeiro valor e não mediremos
esforços para que nossos Clientes se sintam seguros e confiantes. Sabemos que esse momento difícil vai passar e que,
aos poucos, voltaremos adaptados às nossas novas rotinas.
Quando isso acontecer, estaremos prontos para voltar a voar
com você. Gostaria de encerrar agradecendo a você, Cliente
da Azul, pela confiança em nosso trabalho e por continuar
voando conosco durante esse tempo.
Desejo a você uma boa leitura!
John Rodgerson
Presidente da Azul

O jeito de voar está um pouco diferente.
Por isso, aqui na Azul, criamos novas medidas

Talita – Comissária da Azul

para manter nosso alto padrão de segurança
e continuar oferecendo a melhor experiência
de voo para todos os nossos Clientes.
Para que você fique sempre bem informado,

AZUL NAS REDES

criamos também uma página exclusiva

facebook.com/AzulLinhasAereas

com todas as medidas de segurança e de

azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas

sua segurança
vai sempre em
primeiro lugar.

Foto: Anna Carolina Negri

O

lá, seja bem-vindo!
Desde março, vimos nossas vidas e rotinas
mudarem completamente. A pandemia causada
pelo novo coronavírus vem promovendo profundas transformações na maneira como vivemos
e nos relacionamos. Este novo cenário trouxe
grandes desafios para a economia e seus diversos
setores, especialmente o aéreo.
Nossa operação precisou se adaptar. Para garantir um
ambiente mais saudável para nossos Clientes e Tripulantes, ampliamos as medidas de segurança. Agora, todos os
Tripulantes usam máscaras durante toda a jornada: pilotos,
comissários, agentes de aeroportos, security e todo o nosso
time de apoio. Nossas aeronaves estão equipadas com filtro
de ar HEPA, capaz de extrair 99,9% dos vírus e bactérias
existentes dentro do avião. As aeronaves também passam por
um processo de higienização profunda, com a desinfecção
de todas as áreas internas, constantemente. E para garantir
ainda mais segurança, a Azul disponibiliza álcool em gel e
lenços desinfetantes durante os nossos voos.
No final de maio, inauguramos o Tapete Azul, mais uma
inovação da Azul. Este é um sistema exclusivo de embarque
que, além de diminuir o tempo em filas, contribui muito para o
distanciamento social. No chão do aeroporto, projetores formam
um tapete virtual colorido e móvel, que convida o Cliente a

combate à covid-19 que já pusemos

voeazul.com.br/nova-forma-de-viajar
Escaneie o QR code com a câmera
do seu celular para acessar o site.

em prática e que todos devemos seguir.

Quer saber mais?
10
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Acesse nosso site e se informe sobre
todas as nossas medidas de segurança.

AZUL
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BASTIDORES

Vivemos um período inédito na história: o
planeta parou diante do novo coronavírus
e tivemos de nos afastar para zelarmos
por nossa saúde. As transformações foram
Praia de Tambaba,
profundas e ainda não sabemos como o
em João Pessoa
mundo sairá dessa pandemia. Os sonhos,
porém, nunca deixaram de voar. Por isso,
fizemos esta edição especial para você, com reportagens que o
inspirem a planejar viagens e experiências quando voltarmos
a ter a oportunidade de dar aquela desejada escapada da
rotina. Nossa matéria de capa, João Pessoa, representa bem
isso: um destino com praias incríveis e também sossegadas,
onde você pode encontrar um cantinho reservado para se reconectar com a natureza e relaxar ao ar livre.
Esta edição também traz relatos inspiradores de empreendedores que se viram obrigados a reinventar seus negócios. A
seção Made in Brazil conta a reinvenção de quatro empresas que resistiram ao baque da quarentena. Também mostramos restaurantes e hotéis que usaram a criatividade e se
mantiveram firmes, mesmo de portas fechadas.
Não poderíamos deixar de destacar as histórias da própria
Azul. Como as de Tripulantes que continuaram a trabalhar
em nossas bases e aeroportos para manter funcionando a operação da companhia. Ou aqueles que, por iniciativa própria,
se engajaram em ações para auxiliar famílias e pessoas em
vulnerabilidade social durante a pandemia.
Esperamos que esta revista o inspire a viver suas novas
histórias e a realizar seus sonhos. Nos vemos em breve em
um dos voos da Azul. Boa leitura!
Junior Ferraro

DIRETOR DE REDAÇÃO

Fotos: Gui Gomes e Arquivo Pessoal

OS SONHOS NÃO
PARAM DE VOAR

NOVA REVISTA
DIGITAL DA AZUL.
VOCÊ SEMPRE A BORDO.

1
2

3

COLABORARAM NESTE NÚMERO
1. Gui Gomes / A Capital do Sol Nascente p.28

João Pessoa já era uma velha conhecida do fotógrafo. Apesar disso,
ele diz se surpreender com a cidade cada vez que a visita. “Quando
surgiu o convite para fazer novamente uma viagem para lá não pensei
duas vezes. É minha capital preferida no Brasil por tudo que ela
possui: lindas praias, opções culturais e uma gastronomia incrível.”
Onde encontrá-lo: @guigomes7

2. Manuel Sá / Brasília 60 anos p.38

Fotógrafo de arquitetura, Manuel viaja o Brasil e o mundo
registrando projetos contemporâneos, mas conta que sentiu um
prazer especial em estar em Brasília. “Visitar a cidade 60 anos
após sua fundação não é apenas viver o modernismo hoje, mas
ver um Brasil ao mesmo tempo utópico e real”.
Onde encontrá-lo: @omanuelsa

3. Felipe Seffrin / Uma TV, Várias Plataformas p.76

Jornalista há 13 anos, Felipe Seffrin já ouviu muitas histórias
inspiradoras. No entanto, ficou impressionando com a visão de futuro
de Estanislau Bassols, CEO da SKY Brasil. “Com tantas plataformas de
streaming diferentes, foi revelador saber mais sobre os planos e a
organização da maior operadora de TV via satélite no País.”
Onde encontrá-lo: felipe.seffrin@gmail.com
FOTO D E C A PA
Gui Gomes
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Aponte a câmera do seu
celular para o QR code.
AZUL
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TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.
Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

Foto: Divulgação/Azul

>tudoazul.voeazul.com.br
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NOVA REVISTA DIGITAL

André Galrão

Edson Tomaz

A revista de bordo da Azul acaba de ganhar uma
nova plataforma de conteúdo on-line. A Revista
Digital da Azul oferece uma ampla cobertura de
turismo, gastronomia, hotelaria, bem-estar, negócios
e estilo de vida, e notícias sobre a companhia aérea.
O novo canal tem atualizações diárias, sempre com
novas reportagens, notas quentes, dicas de viagem
e pacotes exclusivos. O conteúdo, que era restrito
às páginas impressas, tornou-se mais amplo e
dinâmico. Além disso, os Clientes têm acesso às
edições anteriores da publicação, digitalizadas.
“Hoje vivemos uma rotina diferente. O importante é
focar na nossa saúde e no bem-estar das pessoas
com quem convivemos. Por isso, suspendemos
temporariamente a presença de nossa revista de
bordo nos voos da Azul. Com essa nova plataforma
digital, nosso Cliente pode voar conosco todos
os dias, mesmo sem sair de casa”, afirma Claudia
Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da
Azul. Acesse a Revista Digital em: revistaazul.com.br

Marina Guimarães

Marluci Gonçalves

IMPORTANTE AQUISIÇÃO

A Azul concluiu o processo de aquisição da TwoFlex, companhia
aérea brasileira fundada em 2013, com sede em Jundiaí, São Paulo.
A empresa, agora rebatizada como Azul Conecta, oferece serviço de
passageiros e cargas para 39 destinos no Brasil e possui 14 slots na
pista auxiliar do aeroporto de Congonhas, na capital paulista. A
frota de 17 aeronaves Cessna Caravan da TwoFlex, com capacidade
para nove passageiros, será importante para a Azul fortalecer
a capilaridade da sua malha no mercado regional brasileiro de
passageiros e cargas.

José Moura Junior

CONHEÇA A AZUL QUE NÃO PAROU
Operacional (CCO), na sede da Azul, em Barueri. É dali que
ele e sua equipe elaboram documentos importantes, como
planos de voo e de carregamento, além de monitorar e sugerir
rotas para garantir que as aeronaves cheguem em segurança
ao destino. “Somos os maestros da operação. Não podemos
parar, independentemente de termos 90 ou 900 voos.”

LINHA DIRETA O coordenador de Atendimento ao Cliente
José Moura Junior precisou adequar a operação de call center
da base de Belo Horizonte e decidir como e quais Tripulantes
deveriam, como ele, trabalhar presencialmente. Outro desafio foi manter o clima de confiança. “Precisávamos nos sentir
seguros para transmitir tranquilidade aos Clientes”, diz.
DEDICAÇÃO A BORDO Sempre que chega a sua casa, em

OLHAR MINUCIOSO Em março e abril, o coordenador de
Manutenção Edson Tomaz, da base da Azul em Belém, viu
a malha da empresa diminuir bastante. Os 21 voos diários
caíarm para dois e ele teve que reduzir a equipe que trabalha
em solo de 26 técnicos para quatro, incluindo ele. “É um trabalho que não dá para fazer de casa. Não tem como abrir mão
da checagem de questões técnicas das aeronaves que estão
operando”, afirma.

MAESTROS DA OPERAÇÃO O coordenador de Despacho de
Voo André Galrão não deixou de ir ao Centro de Controle

BALCÃO DE AFETO Fazer a diferença. Esse é o objetivo da
agente de aeroporto Marluci Gonçalves, que trabalha na
base Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Tripulante da Azul
há sete anos, ela conta que, apesar do cuidado em continuar
trabalhando durante a pandemia, viu que essa era uma oportunidade de ajudar a empresa e o País. “Fico feliz em auxiliar
quem precisa se deslocar. Vejo gente como médicos em missão, pessoas que querem voltar para casa”, diz.

Indaiatuba, no interior de São Paulo, a comissária de bordo Marina Guimarães segue um ritual: tira sua máscara de
pano, coloca para lavar junto com o uniforme e passa álcool
em gel nas mãos. Beijo no marido, só depois do banho. “Mais
do que nunca, os comissários estão conseguindo cumprir o
papel deles, que é cuidar de todos”, diz Marina.
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EMBARQUE MAIS RÁPIDO

Fotos: Divulgação Azul

N

em sempre é possível parar ou fazer home office. Conheça alguns Tripulantes que, durante a pandemia,
continuaram trabalhando em nossas bases e nos aeroportos para manter funcionando a operação da Azul.
Confira também as ações que a empresa promoveu para
ajudar o País (veja a reportagem na pág. 18).

A Azul inaugurou um sistema de embarque que diminui em 25% o
tempo de espera dos Clientes e garante o distanciamento social.
Lançado no dia 25 de maio no Aeroporto Internacional Afonso Pena,
em Curitiba, o Tapete Azul é composto por um conjunto de projetores
e monitores que indicam aos Clientes o momento certo de embarcar
e garantem que eles mantenham uma distância segura entre si. “Essa
tecnologia está nos ajudando a fazer isso com muito mais agilidade e segurança, especialmente nesse período em que as pessoas
precisam manter a distância umas das outras”, afirma Jason Ward,
vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul. A expectativa é que,
até o fim do ano, os principais aeroportos do País devam receber a
nova tecnologia, exclusiva da Azul.
AZUL
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AMBIENTE MAIS SEGURO

Em sentido horário, cargas sendo
transportadas pela Azul Cargo
Express; Fernando de Noronha; e
atendimento nos aeroportos

A

AZUL

LIMPEZA DAS AERONAVES
A companhia também adotou novos protocolos de higienização
das aeronaves. Seguindo as recomendações da IATA (International Air Transport Association), equipes de limpeza realizam
uma higienização profunda, desinfetando cintos de segurança,
bandejas das poltronas, apoios de braços, persianas e bagageiros. A cabine de comando, galley e lavatórios também passam
por minuciosa desinfecção. Ainda, os jatos vêm com filtro de ar
HEPA, que extrai 99,9% dos vírus e bactérias do ambiente. “Mesmo com todas essas medidas, é importante seguir com rigor
todas as recomendações de limpeza pessoal, seja qual for o
seu destino.”, ressalta Jason.

COMPROMISSO COM O BRASIL

pandemia da Covid-19 trouxe sérios desafios para o
Brasil e para o mundo. Apesar da crise econômica e das
adaptações de sua malha aérea durante os meses de isolamento social, a Azul manteve o seu objetivo de ajudar
a construir um País melhor, com ações que foram fundamentais durante a pandemia.
Nesse sentido, a Azul Cargo Express foi um importante
aliado durante a crise de saúde. Com um serviço ágil e seguro, a unidade de cargas da Azul realizou, gratuitamente,
o transporte de medicamentos, itens de proteção individual
para profissionais de saúde e até estruturas para hospitais de
campanha. Como aquele montado no campus da Unicamp,
em São Paulo, em março, que veio de Manaus em uma aeronave da Azul, com suprimentos e leitos da ONG EBS (Expedicionários da Saúde). “É gratificante poder ajudar numa
hora dessas. Cada transporte que conseguimos fazer são vidas
que salvamos. Essas ações são muito importantes não só pela
ajuda que damos, mas porque motivam nossos Tripulantes.
Eles sabem que, no futuro vão poder dizer que fizeram algo
pelos outros”, diz Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.
A Azul também mostrou seu comprometimento com a população de Fernando de Noronha ao manter um voo para o
arquipélago aos sábados. Isso garantiu o transporte de profissionais que trabalham na ilha, mas não moram lá, a exemplo

18

Fotos: Divulgação Azul e Unsplash

Para garantir um ambiente mais saudável a bordo, a Azul ampliou suas medidas de segurança. Agora, todos os Tripulantes
usam máscaras durante o expediente e os Clientes têm acesso
a álcool gel e lenços desinfetantes. A empresa está distribuindo a nova peça de uniforme para todos os integrantes de sua
equipe, sejam eles agentes de aeroportos, de cargas, técnicos
de manutenção, comissários ou pilotos. “Com essa atitude simples, estamos protegendo nossos Tripulantes e Clientes. Da
mesma forma que é obrigatório para as equipes da Azul o uso
das máscaras, estamos pedindo para que nossos Clientes também utilizem suas máscaras, lenços ou tecidos de proteção”,
afirma Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes.

de alguns médicos, e evitou crises de abastecimento. “A Azul
sempre pensou nos moradores da ilha e sempre esteve preocupada com o impacto econômico e social que tem aqui
no arquipélago. Graças à empresa, continuamos recebendo
mantimentos, além de insumos hospitalares”, diz a Gerente
de Aeroporto da base de Noronha, Carla Morais.
O transporte gratuito de profissionais da saúde, aliás, foi
outro destaque nas ações da companhia, como lembra o infectologista Armando Nogueira, de 36 anos. Morador de
Porto Velho, ele dividiu seus dias entre a capital rondoniense e o município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde
dava plantões de fim de semana no Hospital Luiz Palmier.
Armando conta que só conseguiu manter essa rotina intensa
graças a inciativas como as da Azul. “Não fosse a companhia
disponibilizar assentos para nós, médicos, nosso trabalho teria sido quase impossível. Destaco também a eficiência dos
agentes de aeroporto, que sempre nos ajudaram”, diz, referindo-se a profissionais como o coordenador de aeroporto
Guilherme Silva. Foi Guilherme quem ajudou Armando a
embarcar de volta para casa em um sábado de manhã, horas
antes de ele assumir seu plantão. “Era um voo lotado, mas vi
a preocupação do médico em voltar para honrar os compromissos. Fico muito feliz de trabalhar em uma empresa com
essa consciência social”, diz Guilherme.
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NEWS

15 toneladas

em cargas já foram transportadas
gratuitamente pela Azul Cargo Express
durante a pandemia

1,6 milhão

de testes para a Covid-19 e mais de 400
respiradores foram trazidos da China pela
unidade de cargas da Azul

92

fretamentos foram realizados pela
empresa entre março e junho, sendo 88
deles domésticos e 4 internacionais

Importante aliada nas ações de combate à
pandemia, a Azul Cargo Express cresce 36%
em receita no primeiro trimestre de 2020
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Fotos: Divulgação Azul

ROTA DE EXPANSÃO

ntregas rápidas, eficientes e confiáveis de qualquer
produto para qualquer lugar. Esse sempre foi o foco
da Azul Cargo Express. Um objetivo que ganhou
ainda mais relevância durante a pandemia do corona vírus, quando a unidade de cargas da Azul assumiu um
importante papel o transporte de materiais como medicamentos, itens de proteção para profissionais de saúde e até
estruturas para hospitais de campanha.
Com o aumento da demanda por transporte aéreo durante a crise, a Azul Cargo Express, registrou crescimento de 26% no volume de cargas transportadas no mês de
março deste ano no comparativo com o mesmo período de
2019, enquanto a receita teve acréscimo de 36% nos três
primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado.
“Nós observamos um aumento na demanda de cargas expressas. Cada vez mais, as pessoas querem mandar produtos
de necessidade para quem está em outros estados”, diz Izabel Reis, diretora da Azul Cargo Express.
Izabel explica que, para atender a esse crescimento na
demanda, a Azul Cargo Express, que possui dois aviões cargueiros e utiliza os porões das aeronaves da Azul para fazer
os transportes, montou uma operação para reforçar sua malha. “Os cinco ATRs da Azul, que durante o dia levavam

passageiros e à noite, cargas, passaram a ser usados exclusivamente para o transporte de encomendas. Em maio, em
uma ação inédita na aviação, realizamos voos 100% cargueiros em aeronaves de passageiros. Tudo isso para continuar atendendo os Clientes com as soluções customizadas
que nosso negócio oferece”, diz Izabel.
Trata-se de um desafio e tanto para uma empresa que
tem 250 lojas espalhadas pelo País e atende cerca de 3 mil
municípios brasileiros, transportando todo tipo de carga,
seja para empresas ou pessoas físicas. “A nossa grande capilaridade sempre foi um dos diferenciais da Azul Cargo Express. E, nesse momento tão delicado, não podíamos deixar
de oferecer os serviços de carga aérea, que são tão vitais
para a economia e para o combate ao Covid-19”, diz.
AZUL
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VARIEDADES

CIDADES
IMAGINÁRIAS

AJUDE COMO
UMA MULHER

VINHO
DO MÊS

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
LOST ANGEL CABERNET SAUVIGNON
Produtor: Foley Family
Região: Califórnia, Estados Unidos
Preço: R$ 165

Robert Pattinson (à esq.) e
John David Washington em
cena do filme

Seguindo a linha storytelling, cada rótulo
dessa vinícola tem uma animação e cada
uva é representada por um personagem.
A que simboliza este cabernet sauvignon
de cor vermelha-rubi é a executiva Cassie –
uma mulher que trabalha muito, mas sabe
se divertir. Os aromas são frutados, com
marcante presença de cereja preta, amora,
groselha e um tostado final. Ao contrário
dos cabernet desse calibre, à boca sua
textura é leve e agradável. Parte do vinho
estagia por um curto prazo em barris de
carvalho americano.

VIAGEM NO TEMPO

CINEMA Diretor de filmes como A Origem (2010) e Dunkirk (2017),
Christopher Nolan está de volta com Tenet. O longa promete ser a grande
estreia dos cinemas depois de meses de salas fechadas. Estrelado por Robert Pattinson e John
David Washington, o suspense mistura espionagem e viagens no tempo, mas pouco se sabe
sobre sua trama. Para manter o mistério e a expectativa do público, elenco e produção do
longa fazem silêncio sobre os detalhes dessa nova produção, que estreia dia 23 de julho.

Robert Pattinson

O elenco diz que este filme foi um desafio na carreira. Você também tem essa avaliação?
Sim. Lembro quando tive o primeiro contato com o roteiro: estava em um escritório,
tomando um chá, tranquilo. Mas à medida em que ia avançando nas páginas achei
Tenet a coisa mais ambiciosa que já tinha visto na vida. É um filme que tem ação e
aventura, tudo para ser um blockbuster, mas, ao mesmo tempo, é denso e profundo!
Os cinemas estão voltando a abrir depois da pandemia. Acha que a crise vai mudar
a indústria cinematográfica?
Acho que as pessoas vão ficar mais receosas para sair de casa e ir ao cinema. As escolhas vão ser mais criteriosas. Acho que Tenet se encaixa bem nesse possível novo
contexto: é um filme que vai fazer da sua experiência no cinema algo memorável.
Você faz desde franquias muito famosas como Batman e Crepúsculo até filmes mais profundos como este. Existe um prazer diferente em trabalhar nesses dois tipos de produção?
Acho que, no final das contas, o trabalho é o mesmo: você, a câmera, os atores e uma
concentração enorme na cena. Mas, claro, no caso de uma produção de orçamento
maior, existe um impacto inicial assim que você chega ao primeiro dia de trabalho. Lembro que quando cheguei ao set de Batman (que tem estreia prevista para 2021) pensei:
“Nossa, meu trailer é incrível!”.

Ξ br.louisvuitton.com
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Ξ bonovino.com.br

ADRENALINA EM MINIATURA

Fotos: Divulgação

ENTREVISTA

Uma das principais grifes
do mundo a Louis Vuitton
acaba de lançar três livros de
viagem, dedicados a mostrar
São Petersburgo, Barcelona
e cidades do Marrocos sob o
olhar de diferentes artistas. As
obras fazem parte da coleção
Travel Books, publicada
anualmente pela marca. A
ilustradora norte-americana
Kelly Beeman conduz a viagem
pela cidade russa passando por
pontos como a Fortaleza de São
Pedro e São Paulo. Já o pintor
francês Marc Desgrandchamps
passeia por Barcelona visitando
ícones como a Praça George
Orwell e a Igreja Sagrada
Família. Coube ao canadense
Marcel Dzama retratar o
Marrocos passando por
cidades como Tânger, Mogador
e Marrakech. Os livros estão
disponíveis no site da marca.

#SORORIDADE:
QUANDO A MULHER
AJUDA A MULHER
Editora Europa, 144
págs. R$ 39,90

Sororidade. Palavra derivada
do latim que significa irmandade.
Para a jornalista Paula Roschel,
trata-se de uma ideia mais
ampla, que engloba os conceitos
de empatia, solidariedade,
companheirismo e respeito entre
mulheres. No livro #Sororidade:
Quando a Mulher Ajuda a
Mulher, a autora faz um balanço
da luta pelos direitos da mulher ao
longo do tempo, desde as primeiras
feministas até os movimentos
atuais. Ela revela ainda como
a solidariedade feminina mudou
a sua vida, fazendo com que
medos e angústias dessem lugar
à esperança.

Saudades de brincar nas montanhas-russas de Orlando? A empresa
norte-americana CoasterDynamix produz verões em miniatura de alguns
dos passeios mais famosos e radicais de parques do mundo todo,
incluindo SeaWorld, em Orlando, e Busch Gardens, em Tampa. Feitas de
aço inoxidável e montadas sobe uma base de acrílico, as nanocoasters
medem cerca de 20 cm – alguns modelos menores chegam a caber na
palma da mão. Clássicos como Montu, Kumba, Cheetah Hunt e Mako estão
disponíveis para compra no site dos parques e custam U$ 37,99. Grande
novidade do Busch Gardens deste ano, a Iron Gwazi (foto), que tem um
percurso de aço e madeira, também ganhou um modelo para chamar
de seu, antes mesmo de sua inauguração. Fundada em 2003 em Elkton,
no estado de Virgínia, a CoasterDynamix ficou famosa por reproduzir
montanhas-russas do mundo inteiro. Ξ coasterdynamix.com
AZUL
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INSTAZUL

DESTINOS

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Arraial do Cabo | Rio de Janeiro por Bruno Azevedo

Maceió | Alagoas por Alvaro Akira Otsuki

Salvador | Bahia por Cleyton Cabral

João Pessoa | Paraíba por Cleber Silva

GANHE PONTOS NO TUDOAZUL!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós em alta resolução pelo e-mail instaazul@voeazul.com.br que ela poderá ser publicada.
E você ainda ganha 1.000 pontos no programa de vantagens TUDOAZUL. Cadastre-se enviando o número do seu CPF via SMS para 26990
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Conheça a boa gastronomia,
as atrações históricas e as
belezas naturais da capital
da Paraíba, observadas em
pontos como as piscinas
naturais do Seixas (foto),
com suas águas cristalinas

Foto: Gui Gomes

Fotos: Arquivo Pessoal
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Os monumentos e a arquitetura
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de arquitetura mais arrojados
do mundo

JOÃO PESSOA

A CAPITAL DO
SOL NASCENTE
Em busca de uma praia sem aglomeração?
O litoral paraibano é perfeito para suas próximas
férias. Ali é fácil escolher um cantinho reservado
para curtir a areia branca e o mar cristalino
por Junior Ferraro | fotos Gui Gomes

J

oão Pessoa é a capital da Paraíba, estado do Nordeste com 138 km de litoral
e tempo bom o ano inteiro. É também
a capital do sol nascente, já que fica no
ponto mais oriental do continente americano, onde o astro-rei nasce primeiro.
Mas, acima de tudo, João Pessoa é a capital do sossego. Ali, o tempo passa sem
pressa de acontecer, num passeio na orla
de Tambaú, numa travessa de camarões
de um restaurante pé na areia, num mergulho nas piscinas naturais do Seixas ou
no balanço delicado dos catamarãs rasgando o verde-esmeralda do mar. Ou
seja, é o destino ideal para curtir férias e
se reconectar com a natureza depois de
tanto tempo distanciados pela crise da
Covid-19. Inspire-se, pegue seus óculos
escuros e o filtro solar e venha para a Paraíba passar dias tranquilos e divertidos.

É CARIBE QUE CHAMA?

Praia de Coqueirinho
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Um mar de águas quase mornas, tranquilas e cristalinas, com cores que vão
do verde-claro ao azul intenso, passando
pelo turquesa. Parece o litoral caribenho,
mas é uma praia 100% paraibana. Os
138 km de orla marítima do estado são
uma sequência encantadora de praias,
principalmente ao Sul. Como a Barra do
AZUL
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Gramame, marcada pelo encontro do Rio Gramame com o cularidades. A primeira é o trecho da praia reservado para os
mar. Ou a Praia do Amor, onde a faixa de areia disputa espaço praticantes de naturismo, onde roupas de banho são proibicom formações rochosas que dão ao local um ar quase selva- das. A segunda, mais acessível, fica na parte aberta ao público
gem. Uma dessas rochas vulcânicas é a Pedra Furada: diz a lenda “vestido”: um coqueiro solitário e imponente, sobre um roque se um casal apaixonado passar por baixo dela terá sorte no chedo com uma fenda no meio, reina sobre as piscinas naturelacionamento. Verdade ou não, vale executar a simpatia para rais formadas por rochas vulcânicas na beira da praia.
tirar aquela selfie de férias com seu amor.
A seis quilômetros de Tambaba está a Praia de CoqueiriE por falar em belas fotos, aproveite a geografia caracterís- nho, a mais procurada da região. Pudera: o extenso trecho de
tica do litoral da Paraíba, recortado por falésias coloridas, para areia fica entre o mar cristalino e um cinturão de coqueiros
fazer registros incríveis – ou passar um tempo contemplando que fornece sombra e embeleza ainda mais a enseada. Há bara paisagem deslumbrante. Como o Mirante Castelo da Prin- racas e guarda-sóis, com boa estrutura para passar o dia com
cesa, no município de Conde, a 30 km da capital. Como o a família. Dá também para escolher um cantinho mais isolado
nome sugere, a formação rochosa, que desponta no cânion e curtir a natureza com toda a tranquilidade.
de Coqueirinho, assemelha-se a uma torre de
castelo cor-de-rosa. As falésias também compõem o cenário da Praia de Tabatinga, ali
perto. O trecho de areia quase dourada e mar
Praia de Tambaba;
à esq., Praia de
esverdeado possui mirantes e maceiós – lagoas
Coqueirinho a partir do
de água doce, formadas na foz dos rios, sepamirante de mesmo nome
radas do mar por uma faixa de areia.
No município de Conde ficam também
Tambaba e Coqueirinho, duas famosas praias
da Paraíba. Tambaba é famosa por duas parti-

Pedra Furada, na Praia do Amor;
acima, Praia de Tabatinga

30

AZUL

AZUL

31

JOÃO PESSOA

DE OLHO NA MARÉ

servar a fauna marinha e tirar fotos por mais de duas horas,
Vai tirar férias em João Pessoa? Lembre-se de passar filtro antes de retornar para a praia.
solar, usar roupas leves e... ficar de olho na tábua de marés. Em
dias de maré mais baixa, você pode aproveitar mais as piscinas BEM-VINDO AO CENTRO
naturais da região. Como as da Praia do Bessa, na área conheJoão Pessoa foi fundada em 5 de agosto de 1585, às marcida como Caribessa. A expressão é autoexplicativa: o mar ali gens do Rio Sanhauá. Na verdade, a terceira cidade mais ané tão cristalino, límpido e tranquilo que remete às águas do tiga do Brasil já teve cinco nomes: Nossa Senhora das Neves,
Caribe. O nome, porém, foi criado pelo empresário David Filipeia de Nossa Senhora das Neves, Frederica (ou FrederiMontenegro para batizar sua operadora de passeios com caia- kstadt) e Parahyba. Só em 4 de setembro de 1930 tornou-se
que e stand up paddle. As visitas às piscinas podem incluir uma João Pessoa, em homenagem ao ex-governador do estado.
sessão de mergulho contemplativo na barreira de corais. A CaQuer conhecer mais do passado da cidade? Faça uma camiribessa também oferece um tour de stand up no Rio Sanhauá nhada no Centro Histórico, passando pelo casario colorido e
para assistir ao pôr do sol ao som do Bolero, de Ravel, tocado pelas antigas ladeiras da cidade. Não perca o Centro Cultural
por Jurandy do Sax, um hit entre os turistas.
Na outra ponta da cidade estão as piscinas naturais do Seixas. Na maré baixa, o imenso banco
Mergulho contemplativo
de corais torna-se uma piscina de águas claras e
nas piscinas naturais na
mornas, com um a três metros de profundidade,
Praia do Bessa; à esq., David
a 500 metros da costa, no ponto mais oriental do
Montenegro, da Caribessa
Brasil. O catamarã 100% Lazer, que sai da Praia
do Seixas, tem serviços de bar, comidinhas, som
ambiente e aluguel de equipamento de mergulho. Os visitantes podem nadar, mergulhar, ob-

Piscinas naturais
do Seixas
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Vista da orla a partir do
Mirante SkyBeach; abaixo,
peças de artesanato local
no Celeiro Espaço Criativo

de São Francisco, conjunto arquitetônico que inclui a Igreja de São Francisco,
com seus azulejos portugueses pintados e
estruturas entalhadas com exemplos do
barroco tropical, o pátio do claustro, o
Museu de Arte Sacra e a Capela Dourada.
João Pessoa, é claro, também tem
seu lado moderno. Um dos pontos
altos – e bota alto nisso – da parte
contemporânea da cidade é o Mirante SkyBeach, localizado no topo do
maior prédio da capital, no bairro do
Altiplano. O rooftop fica no 54º andar
do edifício Tour Geneve, a 183 metros
de altura, e oferece uma vista panorâmica de 360º, destacando o contraste
entre as diversas tonalidades do mar e
os prédios ao redor da orla.
No próprio Altiplano fica o Celeiro
Espaço Criativo, um equipamento cultural da Prefeitura que expõe e vende obras
de artesanato regional, além de promover oficinas de arte, exposições e eventos culturais. O grande acervo do espaço
reúne peças de mais de 120 artesãos paraibanos ou radicados no estado, que vão
de panelas e pratos de barro a delicadas
esculturas e rendas frivolité.
Você também encontra boas ofertas de
artesanato na Feirinha de Artesanato em
Tambaú, o bairro da orla metropolitana,
ou no Mercado de Artesanato Paraibano
(MAP), um prédio com dois andares e
mais de 100 lojas variadas. O armazém
Delícias do Sertão, por exemplo, tem um
incrível acervo de cachaças, muitas delas
premiadas, além de iguarias como cocada
na quenga, pasta de caju e castanhas.

COZINHA ARRETADA

Como um bom destino de férias, João
Pessoa oferece não só belezas naturais e
atrações históricas, mas uma gastronomia rica e variada. Um dos mais novos
restaurantes da capital paraibana é o
Ancoradouro Bar, de frente para a Praia
do Bessa. O cardápio tem itens à base de
pescados, frutos do mar e carnes, como
filé de peixe no molho de coco e patola de caranguejo a vinagrete. Peça uma
caipirinha de seriguela com manjericão
para acompanhar e seja feliz.
34
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Outra boa dica é a Canoa dos Camarões, na orla de Manaíra,
onde você pode escolher o rodízio de frutos do mar, com várias
receitas de camarão, como à milanesa, grelhado ou na moranga, ou itens à la carte, como o bobó e a moqueca mista.
A capital paraibana também tem points gourmet. Um dos
restaurantes mais requintados da cidade é o Gulliver, onde bons
vinhos harmonizam com pratos como bacalhau grelhado com
molho de alho e pimentões coloridos ou filé-mignon ao molho
de vinho do Porto e risoto de queijo Maasdam.
Os apaixonados por gastronomia têm uma parada obrigatória: o Cozinha Roccia, do chef Onildo Rocha. O menu tem
receitas criativas, feitas com ingredientes de produtores paraibanos, executadas com esmero. Entre os hits da casa estão a macaxeira suflada com espuma de queijos, tartar
de atum com mix de grãos e molho ponzu de
galinha e um incrivelmente belo arroz de polvo.
Vai passar o dia nas praias do Sul, em Conde?
Em Tabatinga, vale visitar o restaurante Kuara,
com área de descanso, banheiros e duchas. Além
de pratos regionais, como rubacão, frutos do
mar e carne de sol, a casa também serve petiscos
e drinques caprichados. O Kuara, por exemplo,
leva cachaça (ou vodca), maracujá, menta e um

!

gostoso picolé de morango.
Em Coqueirinho, fica o Canyon, restaurante fundado pela
paraibana Ana Luiza Mendonça há quase 20 anos. Entre as delícias servidas tanto nas mesas do salão como nos quiosques na
praia estão os pastéis de queijo do reino; o Trio Praia Encantada, com camarão, lagosta e filé de peixe; e os robustos camarões
empanados em flocos crocantes de tapioca. Guarde espaço para
a sobremesa, uma cocada de forno quentinha, e para um dos
drinques, como o Canyon Mar Azul, com vodca, curaçao blue,
cointreau, limão siciliano e soda. Depois, é só aproveitar a praia.
Sim, a Paraíba é um lugar para comer sem pressa, curtir
com calma, aproveitar muito e relaxar gostoso, sem se lembrar do relógio nem sentir o tempo passar.

SERVIÇOS
Sempre cheque antes
se o estabelecimento está
pronto para recebê-lo

ONDE FICAR

Ξ VERDEGREEN HOTEL
verdegreen.com.br
ONDE COMER
Ξ COZINHA ROCCIA
somosroccia.com.br
Drinque Kuara; à esq.,
patolas de caranguejo a
vinagrete, do Ancoradouro

Ξ RESTAURANTE CANYON
83 4141 1529
Ξ ANCORADOURO BAR
83 99981 6349
Ξ GULLIVER RESTAURANTE
83 3247 1495
Ξ CANOA DOS CAMARÕES
canoadoscamaroes.com.br
Ξ KUARA
83 98214 0092
PASSEIOS
Ξ LUCK RECEPTIVO
luckreceptivo.com.br
Ξ CARIBESSA ESCRITÓRIO PRAIA
caribessa.com.br

Pôr do Sol na Praia do Jacaré, com
Jurandy do Sax tocando Bolero, de
Ravel; à dir., Castelo da Princesa

Ξ EMBARCAÇÕES 100% LAZER
passeiosemjoaopessoa.com.br
Ξ DELÍCIAS DO SERTÃO
83 98809 0568
Ξ MIRANTE SKYBEACH
Instagram: @miranteskybeach
Ao lado, arroz de
polvo do Cozinha
Roccia; acima, à esq.,
camarões empanados
do Canyon; à dir.,
moqueca mista da
Canoa dos Camarões

COMO IR

A Azul leva você até João Pessoa, com voos
diretos ou conexões em Recife.
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

a partir de

R$
ou

R$

158 ,50
10x de

sem juros

1.585,00

JOÃO PESSOA
7 noites no
Aram Beach &
Convention com
café da manhã.
Saída em
7/11/2020
(de Ribeirão
Preto)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Prédio do Congresso Nacional, com suas
famosas cúpulas. A menor, voltada para baixo,
representa o Senado, enquanto a maior, para
cima, a Câmara dos Deputados. Entre elas estão
duas torres de 28 andares, cada uma também
simbolizando um dos dois poderes

BRASÍLIA

BRASÍLIA

Foto: Shutterstock

60ANOS
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Fundada em 21 de abril
de 1960, a capital federal
completou seis décadas.
Para comemorar a data,
destacamos os ícones da
cidade que nasceu do
sonho de Juscelino
Kubitschek, Lucio Costa
e Oscar Niemeyer
por Bruno Segadilha
fotos Manuel Sá e Shutterstock

AZUL
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BRASÍLIA

Cúpula de concreto do
Memorial JK; abaixo, Palácio da
Alvorada, cujo prédio parece
flutuar sobre as finas pontas
das pilastras de concreto

Monumento
aos Candangos,
na Praça dos
Três Poderes;
acima, fachada
do Palácio da
Justiça, com suas
fontes

Fotos: Manuel Sá e Shutterstock

Ponte JK, inaugurada em 2002. Seus
três arcos imitam o movimento de
uma pedra quicando na água; acima
Mansão dos Arcos, projeto do arquiteto
João Filgueiras Lima, de 1983
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BRASÍLIA

Museu Nacional de Brasília.
Aberto em 2006, tem formato
semiesférico, estrutura de
concreto e cúpula com 25 m de
raio; abaixo, painel de azulejos de
Athos Bulcão, na Igrejinha
Nossa Senhora de Fátima

Fotos: Shutterstock

Catedral Metropolitana
de Nossa Senhora
Aparecida. Um dos
ícones do modernismo,
a obra impressiona
com suas 16 colunas de
concreto que convergem
em um círculo central
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BRASÍLIA

Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves.
Inaugurado em 1986, o memorial simboliza uma pomba
e homenageia brasileiros importantes para o País;
abaixo, dois símbolos da arquitetura modernista: à esq.,
prédio construído sobre pilotis da superquadra A 308
Sul; à dir., Edifício Morro Vermelho

COMO IR

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

Fotos: Manuel Sá e Shutterstock

a partir de
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160,00
R$ 1.600,00
10x de

R$
ou

Palácio do Itamaraty e seus
arcos, que são refletidos
no enorme espelho d’água
que fica em seu entorno

sem juros

BRASÍLIA
4 noites no
Comfort Suites
Brasilia, com
café da manhã.
Saída em
18/11/2020
(de Confins)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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B AT E - V O LTA

Vista da obra Invenção
da cor, Penetrável Magic Square
# 5, De Luxe, de Hélio Oiticica

MUSEU A CÉU ABERTO

Inhotim possui mais de 500 obras em
exibição e o acervo inclui pinturas, esculturas, fotografias e instalações, distribuídas em 19 galerias permanentes e quatro
temporárias. Ao todo, são 60 artistas de
38 países, incluindo nomes como os brasileiros Adriana Varejão e Hélio Oiticica
e o norte- americano Robert Irwing. Uma
das atrações mais populares é a galeria de
Cildo Meirelles, que tem instalações como
Desvio para o Vermelho: Impregnação, Entorno, Desvio, um ambiente decorado apenas com móveis e objetos vermelhos.

RICO BIOMA

DIVERSÃO E ARTE

O instituto conta com uma intensa agenda cultural, graças ao programa Inhotim
em Cena, que promove diversos eventos
ligados à música, às artes plásticas, ao teatro e à dança. Desde 2015 os jardins de
Inhotim recebem também o MECAInhotim, festival que reúne alguns dos principais nomes da música nacional. A edição
deste ano será realizada entre os dias 5
e 7 de junho e terá atrações como Milton
Nascimento, Emicida, Johnny Hooker e
Mariana Aydar. Além das apresentações,
o evento contará com workshops, galerias
de arte e visitas guiadas ao instituto.

Galeria
de Adriana
Varejão

Em 2010, o instituto recebeu da Comissão
Nacional de Jardins Botânicos (CNJB) a
denominação de jardim botânico. Desde
então, integra a Rede Brasileira de Jardins
Botânicos (RBJB). Os jardins têm cerca de
181 famílias botânicas, 953 gêneros e pouco mais de 4.200 espécies, sendo 1.400
só de palmeiras. Algumas obras, como as
esculturas de bronze de Edgard de Souza,
estão integradas ao paisagismo.

BOA GASTRONOMIA

NOS JARDINS
DE INHOTIM

Localizado em Brumadinho, a cerca
de 60 km de Belo Horizonte, o Instituto
impressiona seus visitantes com seu
belo jardim botânico e seu centro de
arte contemporânea
por Bruno Segadilha | fotos Ariel Martini

46

AZUL

Na década de 1980, o empresário mineiro Bernardo de
Mello Paz decidiu mudar de vida. Executivo de uma empresa de mineração, ele deixou a carreira de lado para viver em
sua fazenda em Brumadinho. Dono de um enorme acervo
de obras de artistas contemporâneos, ele transformou a propriedade em um museu a céu aberto. Durante muitos anos,
o lugar foi frequentado apenas por parentes e amigos até
que Bernardo achou que era hora de ampliar seu trabalho.
Em 2002 fundou o Instituto Inhotim e, em 2006, abriu o
lugar para o público. Ao todo, são 140 hectares de área de
visitação, incluindo um jardim botânico e mais de 500 obras.
Por causa da pandemia, o instituto fechou temporariamente
suas portas. Desde então tem promovido webséries em suas
redes sociais sobre arte e cultura. Algumas de suas exposições
estão disponíveis no Google Arts. Mais informações sobre
seu funcionamento em inhotim.org.br.

Bateu aquela fome depois de tanta andança? O instituto conta com boas opções
gastronômicas. O Restaurante Tamboril oferece um bufê de saladas e pratos
quentes a preço fixo. Mais amplo, o Restaurante Oiticica funciona no esquema
por quilo. Para fechar o dia, a dica é o Café
das Flores, na recepção do Inhotim. Serve
um genuíno pão de queijo mineiro elaborado pela Chef Dailde Marinho.

a partir de

124 ,40
R$ 1.244,00

R$
R$

10x de

sem juros

ou
ou

Galeria de Claudia
Andujar; abaixo,
instalação Desvio
para o Vermelho:
Impregnação,
Entorno, Desvio, de
Cildo Meireles

BELO HORIZONTE
INHOTIM
3 noites no
Nobile Inn
Pampulha,
com traslado
e Passeio em
Inhotim.
Saída em
15/10/2020
(de Viracopos)

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181
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COSTA DO SAUIPE

Quem começa a
planejar já começa
a viajar.

8 dias/7 noites

Saída: 17/11/2020

NATAL

8 dias/7 noites

8 dias/7 noites

Saída: 17/10/2020

Sauipe Pousadas

Bello Mare Conforto

Plaza
Plaza Praia
Praia Suítes
Suítes

88 dias/7
dias/7 noites
noites all
all inclusive
inclusive

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

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

Origem:
Origem: Campo
Campo Grande
Grande

Origem:
Origem: Araçatuba
Araçatuba
10x
10x sem
sem juros
juros de
de

àà vista
vista

10x
10x sem
sem juros
juros de
de

àà vista
vista

10x
10x sem
sem juros
juros de
de

àà vista
vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

280,30
,30

2.803,00
,00

156,00
,00

FERNANDO DE NORONHA

LISBOA

5 dias/4 noites

6 dias/4 noites

Saída: 04/11/2020

Pousada Alto da Floresta
55 dias/4
dias/4 noites
noites com
com café
café da
da manhã
manhã

PORTO SEGURO

1.560,00
,00

Saída: 07/11/2020

122,22
,22

1.222,20
,20

SERRA GAÚCHA
4 dias/3 noites

Saída: 15/10/2020

VIP Inn Berna

Estrelas da Serra

66 dias/4
dias/4 noites
noites

44 dias/3
dias/3 noites
noites com
com café
café da
da manhã
manhã ||
Traslado
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto ||
Um
Um dia
dia de
de Bustour
Bustour

Origem:
Origem: Recife
Recife

Oceano Porto Hotel

Saída: 17/11/2020

FORTALEZA

Origem:
Origem: Viracopos
Viracopos

Origem:
Origem: Presidente
Presidente Prudente
Prudente

10x
10x sem
sem juros
juros de
de

àà vista
vista

10x
10x sem
sem juros
juros de
de

àà vista
vista

10x
10x sem
sem juros
juros de
de

àà vista
vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

213,00
,00

2.130,00
,00

462,90
,90

4.629,00
,00

109,70
,70

1.097,00
,00

8 dias/7 noites com café da manhã

JERICOACOARA
8 dias/7 noites

Saída: 25/10/2020
(Guarulhos
Guarulhos)

10x sem juros de

à vista

R$

R$

81,90

819,00

4 dias/3 noites

Saída: 24/10/2020

Pousada Villa Caju
44 dias/3
dias/3 noites
noites com
com café
café da
da manhã
manhã ||
Traslado
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto
aeroporto/hotel/aeroporto

FORT LAUDERDALE
5 dias/3 noites

Saída: 05/12/2020

RIO DE JANEIRO
4 dias/3 noites

Saída: 15/10/2020

Days Inn by Wyndham Fort
Lauderdale Airport Cruise
Port

Pompeu Rio Hotel

55 dias/3
dias/3 noites
noites com
com café
café da
da manhã
manhã

44 dias/3
dias/3 noites
noites com
com café
café da
da manhã
manhã

Origem:
Origem: Confins
Confins

Origem:
Origem: Campo
Campo Grande
Grande

Origem:
Origem: Viracopos
Viracopos

10x
10x sem
sem juros
juros de
de

àà vista
vista

10x
10x sem
sem juros
juros de
de

àà vista
vista

10x
10x sem
sem juros
juros de
de

àà vista
vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

142,00
,00

1.420,00
,00

273,40
,40

2.734,00
,00

40,00
,00

400,00
,00

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

Snacks
Snacks
àà vontade
vontade

Espaço
Espaço
Azul
Azul

Call
Call Center
Center
24
24 horas
horas

Os
Os valores
valores publicados
publicados são
são válidos
válidos por
por pessoa,
pessoa, com
com hospedagem
hospedagem em
em apartamento
apartamento duplo
duplo em
em caso
caso de
de voos
voos domésticos
domésticos ee Lisboa,
Lisboa, ee apartamento
apartamento quádruplo
quádruplo em
em caso
caso de
de voos
voos
internacionais
internacionaispara
paraFort
FortLauderdale,
Lauderdale,para
paravoos
voosda
daAzul
Azulpartindo
partindode
deAraçatuba/ARU,
Araçatuba/ARU,Belo
BeloHorizonte/CNF,
Horizonte/CNF,Campinas/VCP
Campinas/VCP,,Campo
CampoGrande/CGR,
Grande/CGR,Guarulhos/GRU,
Guarulhos/GRU,Londrina/LDB,
Londrina/LDB,Recife/
Recife/
REC,
REC, Presidente
Presidente Prudente/PPB,
Prudente/PPB, com
com eventual
eventual conexão.
conexão. Condições
Condições válidas
válidas para
para viagens
viagens nacionais
nacionais de
de ida
ida ee volta
volta iniciadas
iniciadas aa partir
partir de
de 15/10/2020
15/10/2020 ee completadas
completadas até
até 24/11/2020,
24/11/2020, ee
viagens
viagens internacionais
internacionais de
de ida
ida ee volta
volta iniciadas
iniciadas em
em 07/11/2020
07/11/2020 ee completadas
completadas até
até 09/12/2020.
09/12/2020. Consulte
Consulte também
também pacotes
pacotes para
para demais
demais datas
datas de
de viagem,
viagem, quantidade
quantidade de
de noites
noites ee outros
outros
destinos.
destinos. Os
Os pacotes
pacotes incluem
incluem passagens
passagens aéreas,
aéreas, cujos
cujos valores
valores estão
estão sujeitos
sujeitos àà disponibilidade
disponibilidade de
de assentos,
assentos, às
às regras
regras ee restrições
restrições tarifárias
tarifárias específicas
específicas ee às
às estadias
estadias em
em hotéis
hotéis nas
nas
classes
classes ee categorias
categorias especificadas.
especificadas. Preços
Preços divulgados
divulgados em
em reais,
reais, calculados
calculados pelo
pelo câmbio
câmbio de
de R$
R$ 5,81
5,81 (dólar)
(dólar) ee R$
R$ 6,28
6,28 (euro)
(euro) do
do dia
dia 11/05/2020.
11/05/2020. Os
Os preços
preços em
em dólar
dólar (US$)
(US$) ee euro
euro (EUR)
(EUR)
serão
serãoconvertidos
convertidosem
emreal
real(R$)
(R$)pelo
pelocâmbio
câmbiodo
dodia
diada
dacompra.
compra.Parcelamento
Parcelamentoválido
válidopara
paracompras
comprascom
comcartões
cartõesde
decrédito
créditoVisa,
Visa,MasterCard,
MasterCard,HiperCard
HiperCardeeAmerican
AmericanExpress
Expressconsiderando
considerando

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
exclusivamente
exclusivamente oo valor
valor da
da tarifa
tarifa anunciada,
anunciada, não
não incluídos
incluídos taxa
taxa de
de embarque
embarque aéreo
aéreo ee adicional
adicional de
de emissão.
emissão. Valores,
Valores, datas
datas ee condições
condições de
de pagamento
pagamento estão
estão
sujeitos
sujeitosaareajustes
reajustessem
semaviso
avisoprévio.
prévio.Os
Ospacotes
pacotesde
deviagens
viagensconjugados
conjugadoscom
compassagens
passagensaéreas
aéreassão
sãopessoais,
pessoais,intransferíveis
intransferíveiseeos
osseus
seusvalores
valoresestão
estãosujeitos
sujeitos
àà disponibilidade
disponibilidade de
de assentos
assentos ee às
às regras
regras ee restrições
restrições tarifárias
tarifárias específicas.
específicas. Em
Em caso
caso de
de cancelamento
cancelamento ou
ou alteração
alteração do
do pacote
pacote de
de viagem
viagem originalmente
originalmente
contratado,
contratado, serão
serão aplicadas
aplicadas as
as penalidades
penalidades descritas
descritas nos
nos termos
termos ee condições
condições de
de prestação
prestação de
de serviços
serviços disponibilizados
disponibilizados em
em www.azulviagens.com.br/
www.azulviagens.com.br/
termos-e-condicoes.
termos-e-condicoes. Consulte
Consulte aa central
central de
de atendimento
atendimento da
da Azul
Azul Viagens
Viagens (4003-1181),
(4003-1181), oo website
website www.azulviagens.com.br
www.azulviagens.com.br ou
ou seu
seu agente
agente de
de viagens
viagens para
para
obter
obtermais
maisinformações
informaçõessobre
sobreos
ostermos
termoseecondições
condiçõesda
dacontratação
contrataçãoeeas
asregras/restrições
regras/restriçõesespecíficas
específicasdas
dastarifas
tarifasanunciadas,
anunciadas,alteração
alteraçãode
dedatas,
datas,reembolso,
reembolso,
remarcação,
remarcação, cancelamento,
cancelamento, vigência
vigência da
da viagem
viagem ee desconto
desconto para
para crianças.
crianças. As
As imagens
imagens são
são meramente
meramente ilustrativas.
ilustrativas.

CHECKLIST

ENGENHARIA
ARROJADA
por Bruno Segadilha

Linhas curvas, formas
geométricas, materiais inusitados.
Selecionamos os prédios e
construções com os projetos
arquitetônicos mais mirabolantes
e encantadores do mundo

MUSEU GUGGENHEIM
BILBAO / ESPANHA
Em 1991 o governo basco propôs à Fundação Solomon R.
Guggenheim que financiasse um museu na Zona Portuária
de Bilbao. Coube ao canadense Frank Gehry, um dos
principais nomes do movimento desconstrutivista da
arquitetura, desenhar o projeto. Inaugurado em 1997 às
margens do Rio Nervión, o prédio impressiona com sua
complexa geometria e suas superfícies cobertas de titânio,
que lembram escamas de um peixe. Do átrio central, com
50 metros, a construção parece uma flor. Visto do rio o
edifício parece ter a forma de um barco, uma referência ao
passado industrial da cidade. Não à toa, o prédio garantiu
a Bilbao um lugar de destaque entre os principais destinos
turísticos do mundo.

THE DANCING HOUSE
PRAGA // REPÚBLICA TCHECA
Inaugurado em 1996, o prédio lembra
dois dançarinos agarrados. Graças a esse
formato inusitado, foi originalmente
chamado de Fred e Ginger, em referência
a Fred Astaire e Ginger Rogers. Desenhado
pelo croata Vlado Milunić e pelo
canadense Frank Gehry, o edifício mistura
os estilos neogótico, neobarroco e art
nouveau. Sua estrutura é formada por
dois corpos centrais: o primeiro deles
tem 99 painéis de concreto com formas
e tamanhos diferentes e é recoberto por
uma fachada de vidro temperado e aspecto
retorcido. O segundo, que parece abraçar o
primeiro, possui forma cilíndrica e janelas
em tamanhos e formas irregulares, o que
reforça a sensação de movimento.

MUSEU OSCAR NIEMEYER

Fotos: Unsplash e Shutterstock

CURITIBA // BRASIL
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O complexo de dois prédios é considerado
um dos melhores exemplos do International
Style, que alia arte a arquitetura. Projetado
por Oscar Niemeyer, o prédio foi inaugurado
em 1978 e impressiona por seu desenho clean,
suas formas curvas e seus vãos livres. Em 2001,
23 anos depois de sua inauguração, o museu
ganhou um anexo frontal que, por sua forma, foi
batizado de olho e fez com que o espaço ficasse
conhecido como Museu do Olho. A estrutura
foi feita com concreto e vidro e fica suspensa,
dando a impressão de que está flutuando.
AZUL
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THE EXCHANGE

THE CROOKED HOUSE

SYDNEY // AUSTRÁLIA

SOPOT // POLÔNIA

Um enorme prédio envolto por tiras de madeira em espiral. Este é o impressionante conceito desse
centro de convivência, que abriga uma biblioteca, um restaurante e um bar no terraço, de onde
é possível avistar o Parque Tumbalong, os Jardins Chineses e a Baía Cockle, símbolos da cidade.
Localizado em Darling Square, um dos bairros mais modernos de Sydney, o edifício foi projetado pelo
japonês Kengo Kuma. Tem seis andares e é envolto em 20 quilômetros de fitas de madeira accoya,
de origem sustentável. A ideia, segundo Kengo, era criar uma “colmeia” de atividades comerciais e
transformar a região em um importante polo turístico da metrópole australiana.

Fascinado pelos contos de fadas, o arquiteto polonês Szotynscy Zaleski criou esse edifício inspirado no
trabalho do ilustrador polonês Jan Marcin Szancer. Tudo nesse prédio de influência surrealista remete ao
sonho e à fantasia, das paredes sinuosas – que parecem estar derretendo – às entradas com vitrais coloridos.
As telhas esmaltadas, de cor verde-azulada, lembram a pele de um dragão. Tanta inovação, claro, não passou
despercebida. Desde sua inauguração, em 2004, a Crooked House tornou-se a construção mais fotografada
da Polônia. Para decepção de muitos, seu interior é bastante comum e não lembra em nada a psicodelia da
fachada: são três andares e uma área total de 4 mil m² onde funcionam um shopping e um pub.
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NORD/LB BUILDING
HANNOVER // ALEMANHA

Fotos: Unsplash e Shutterstock

Projetada pelos arquitetos Günther
e Stefan Behnisch, pai e filho, a sede
do banco alemão Norddeutsche
Landesbank foi inaugurada em 2002.
O estilo expressionista desse prédio
pode ser observado em suas formas
irregulares e em sua geometria
angulosa. Do lado de fora, os 17
andares parecem enormes blocos que
flutuam sobre a cidade de Hannover.
No interior, os destaques são o
restaurante com teto em forma de
asas de borboleta e uma torre de 20
metros que muda de cor de acordo
com a posição do sol.

THE CUBE HOUSES
ROTERDÃ // HOLANDA
Projetado pelo arquiteto holandês Piet Blom no final dos
anos 1970, esse empreendimento residencial se destaca
por suas casas em formato de cubos, inclinadas 45 graus.
As construções foram desenhadas de forma assimétrica
para se parecerem com uma floresta abstrata, em que
cada telhado triangular representasse uma copa de
árvore. Para matar a inevitável curiosidade dos turistas,
que durante anos perturbaram os moradores para visitar
o interior das residências, um dos proprietários teve
a ideia de criar um museu. O Show Cube (Kijk-Kubus)
oferece aos visitantes a chance de fazerem um passeio
em uma das casas totalmente mobiliada.
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CADET CHAPEL
COLORADO SPRINGS // ESTADOS UNIDOS
A Cadet Chapel é o edifício mais famoso da Academia da Força Aérea dos EUA e um dos exemplos mais importantes
da arquitetura modernista no país. Sua estrutura de alumínio, vidro e aço possui 17 pináculos de 50 metros de
altura, dando a impressão de estarem apontando para o céu. O efeito não é visto apenas do lado de fora. Em seu
interior, as “agulhas” possuem 100 tetraedros de aço tubular idênticos, cada um com 23 metros de comprimento,
preenchidos por painéis triangulares e mosaicos. O espaço funciona como um centro ecumênico para cadetes e
inclui capelas protestantes, católicas, judaicas e budistas, uma sala para todas as religiões. Atração turística mais
procurada do Colorado, a capela está fechada para reforma e deve ser reaberta apenas em 2023.
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ESTI LO
DE VIDA

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

Foto: Marcelo Katsuki
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HOTELARIA

Faça parte do Clube TudoAzul e comece a voar muito mais.
São diversos planos para você juntar até 240 mil pontos por
ano e embarcar sempre que quiser. Além disso, você conta
com embarque prioritário e muitos outros benefícios.

>voeazul.com.br/clube

O charme do Provence
Cottage & Bistrô, em
Monte Verde, no Sul de
Minas, e seus românticos
chalés (foto)
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Churrasco no melhor estilo
norte-americano no
Bark & Crust, em São Paulo

Um caderno especial com
dicas de alimentação, relaxamento,
boa postura e skincare

HOTELARIA

Casarão da pousada; no topo,
Milho Milho Milho; ao lado, bolos
servidos no chá da tarde

PROVENÇA MINEIRA
Localizada em Monte Verde, a Provence Cottage & Bistrô encanta os hóspedes com seus chalés
charmosos, sua gastronomia de primeira e seu clima romântico por Junior Ferraro | fotos Marcelo Katsuki

E

m meio a um bosque montanhês, pequenas trilhas ladeadas por hortênsias ligam um casarão branco e azul
a charmosos chalés e gazebos espalhados em um jardim
ornamental, com direito a chafariz e pés de lavanda.
Não, não estamos na Provença francesa, mas quase. Trata-se
da Provence Cottage & Bistrô, uma encantadora pousada encravada em um terreno de 12 mil m², em Monte Verde, no
Sul de Minas Gerais. Fundada há nove anos pelo chef paulista
Ari Kespers e seu marido, Whitman Colerato, a pousada é um
refúgio romântico nas montanhas mineiras.
São sete chalés, para duas pessoas, batizados com nomes
de cidades da Provença. As acomodações variam entre 50
m² e 130 m², com lareira, cama queen-size, lençóis perfumados da Trussardi, amenities da L’Occitane, TV por assinatura SKY, saleta de chá e hidromassagem – a dica é tomar
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um espumante dentro da banheira borbulhante enquanto
cai o friozinho da tarde lá fora.
O decór é um caso à parte, com luminárias, móveis e tapetes
garimpados na região. Os detalhes são marcantes: um urso polar sobre um guia de Paris; um carrinho de ferro antigo ao lado
do abajur; jogos de chá de porcelana pintada; um gato esculpido em madeira; jarros repletos de flores frescas. No restaurante,
toma-se um farto café da manhã observando-se as araucárias da
propriedade, em mesas cercadas de peças decorativas e obras de
arte, acumuladas pelo casal em 20 anos de vida conjunta.
Esse recanto idílico, porém, passou por um turbilhão com
a pandemia da Covid-19. “Já em março, houve uma série de
cancelamentos e depois tivemos de fechar as portas por causa da
quarentena”, conta o chef Ari. “Foram meses duros. Daí minha
filha me deu a ideia de vender vouchers e isso acabou ajudan-

Fotos: Marco Vaz e Divulgação

do a pagar as contas.” Segundo Ari, os cupons de estadia são
vendidos com 20% de desconto em pagamentos à vista e 10%
nos parcelados, e têm prazo de um ano para serem usados em
qualquer data, exceto nos feriados prolongados.
Os sócios acreditam que, ao voltarem a operar, a temporada de inverno será boa. “Vamos adotar todos os protocolos exigidos, como vender apenas 50% da nossa capacidade.
A arrumação dos quartos também só será feita na ausência
do hóspede. Assim protegemos tanto os clientes quanto
nossos funcionários.”
O restaurante, um ponto forte da pousada, terá metade do
número de mesas, para respeitar o distanciamento. No charmoso espaço é servido o farto desjejum, que inclui frutas, cesta
de pães assados na cozinha ao lado, geleias artesanais, ovos de
galinhas criadas soltas – que cacarejam felizes na propriedade –,
queijos produzidos no local, embutidos e bolo fresquinho. “Os
hóspedes agora terão de agendar o horário do café da manhã no
restaurante ou pedir no próprio chalé”, diz Ari. O chef também
capricha no chá da tarde, que traz pães de queijo quentinhos,
uma quiche, uma torta de figo ou um bolo cremoso de milho.

Um dos chalés;
acima, o restaurante

No almoço e no jantar, há opções do
menu à la carte. Nas noites de sexta e
sábado, há um menu degustação sazonal
com oito etapas, com foco nos vegetais
frescos vindos da horta do chef. Entre
as delícias há o Milho Milho Milho
(curau, cabelinho de milho, miniespiga e ovo mollet); arancini de galinhada
com maionese de pequi; ou angus de
fumeiro, cenoura e coalhada. E como a
vida é doce na Provence Cottage, após
a sobremesa chega à mesa um café com
docinhos mineiros. Depois disso, nada
melhor que acender a lareira do seu
chalé, enrolar-se numa manta quentinha e aproveitar o clima provençal em
plena Serra da Mantiqueira.
Ξ PROVENCE COTTAGE & BISTRÔ 35 3438 1467
// provencecottage.com.br

!

Sempre cheque antes se o
estabelecimento está pronto para recebê-lo
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RECRIAÇÃO
NA BRASA

Idealizado pelo mestre
churrasqueiro Daniel Lee, o
Bark & Crust, em São Paulo,
se adapta para manter sua
essência depois da quarentena

Fotos: Henrique Peron

por Junior Ferraro

N

Daniel Lee, especialista em
american barbecue, que criou o
Bark & Crust; acima, o t-bone da casa,
em porção para compartilhar

60

AZUL

em só de carvão vive o churrasco brasileiro. Sim, a velha e boa
grelha sobre brasas terá sempre a
preferência nacional, mas outros
métodos churrasqueiros vêm
ganhando adeptos no País. Uma das
vertentes que mais fazem sucesso é o
american barbecue, ou o churrasco americano. De olho nessa tendência, Daniel
Lee, um dos maiores conhecedores do
american BBQ no Brasil, abriu em São
Paulo uma casa dedicada às carnes, o
Bark & Crust. O cliente está em boas
mãos. Depois de ter se especializado em
dry aged e churrasco defumado nos Estados Unidos, Daniel foi o primeiro juiz
brasileiro a integrar a Kansas City Barbeque Society (KCBS), maior entidade
internacional de churrasco.
Não por acaso, a estrela do Bark &
Crust é o pit smoker, equipamento usado no preparo do churrasco defumado,
típico do Sul dos Estados Unidos. Na
churrasqueira fechada, as carnes são co-

zidas lentamente, por horas. Além do sabor único, os cortes ganham uma crosta
escura no processo de defumação. Daí o
nome do restaurante: bark & crust significa, em português, casca e crosta. Um dos
cortes mais pedidos na casa é o brisket,
uma peça de peito bovino defumada por
mais de oito horas. O resultado é uma
carne macia e aromática, envolta por
uma casquinha crocante, servida com
gremolata, um molho italiano de salsinha, raspas de limão, alho e azeite.
O brisket, aliás, foi um dos itens que
resistiram à reforma do menu quando
chegou a crise da Covid-19. “Tivemos
de adaptar nosso cardápio para continuar trabalhando, mesmo de portas fechadas, entregando pedidos pelo iFood ou
pelo sistema take away”, conta Daniel.
“Incluímos uma padaria na operação
para trazer itens do dia a dia e criamos
kits diários de refeição para a família inteira. Como o Pitmaster Combo, com
brisket, costela de porco, coxa e sobre-

Câmara de maturação do
açougue; abaixo, a tábua
de legumes defumados;
à dir., o bar do restaurante

coxa, linguiças, milhos e fritas. Este alimenta facilmente quatro pessoas.”
Se você prefere preparos mais próximos ao churrasco tradicional, a casa também tem uma parrilla. Ali são grelhados
cortes como ancho, fraldinha e picanha,
além de carnes dry-aged, com maturação
entre 60 e 90 dias, como o ribeye steak e
o suculento t-bone. Para acompanhar, a
dica é pedir a tábua de legumes na brasa, que inclui abóbora cabotiá, cenoura,
abobrinha, batata-doce, cebola e shiitake.
O menu ainda traz delícias como fritas
cobertas com pastrami e queijo fundido,
o Sweet Corn (milho servido na espiga
com o tempero da casa) e sanduíches,
como o de pastrami, o de brisket e o
de costela de boi defumado, no pão de
fermentação natural, tomate na brasa e
mostarda com picles.
“É difícil saber como será o restaurante
depois dessa pandemia, pois tudo muda
diariamente. Porém, uma coisa é certa:
manteremos o DNA do Bark & Crust, as
diferentes cozinhas, o açougue e, agora, a
nossa própria padaria”, diz Daniel.
Ξ BARK & CRUST 11 2649 0950 /
Instagram: @barkncrust
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Sempre cheque antes se o
estabelecimento está pronto para recebê-lo
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MENU

CONCIERGE

COMIDINHAS EM CASA

Batatas bravas do
Venga Bar de Tapas

Ξ TAPAS DE ARAGON (SP) 11 3085 1877 // Ξ TANIT (SP) 11 3539 9795
// Ξ VENGA BAR DE TAPAS (RJ) 21 9 6712 5592

PARAÍSO REABERTO

Reza a lenda que, por volta do século 13, os nobres espanhóis
costumavam proteger suas bebidas com pequenos pratos que
serviam como tampas, ou “tapas”, em espanhol. Os pratinhos
não vinham vazios: traziam aperitivos que eram tão ou mais
apreciados que o próprio conteúdo das taças. A moda pegou.
As tais tapas – pequenas porções preparadas tradicionalmente
com presunto cru, queijos e frutos do mar – conquistaram
um espaço de destaque na culinária local e se popularizaram
no mundo inteiro. Por aqui, elas ganharam versões criativas
em casas de todo o País que, claro, tiveram que se adequar aos
novos tempos. Elas passaram a funcionar apenas com o sistema
de delivery e adaptaram suas receitas para que não perdessem
a qualidade no trajeto até as casas dos clientes. No Tapas de
Aragon, em São Paulo, o chef Fernando Rios manteve no cardápio as famosas croquetas de pato e cogumelo e investiu em
pizzas como a Jamón, feita com molho de tomate, muçarela de
búfala, queijo parmesão e jámon. “Tive que buscar alternativas
com opções para o dia a dia, como as pizzas”, diz Fernando.
Perto dali o chef catalão Oscar Bosch também fez adaptações
para continuar servindo os tira-gostos do Nit. O bar se juntou
ao seu vizinho, o Tanit, outra casa comandada por Bosch e
serve ótimos tira-gostos como a Lula à Butresca, feita na brasa
e servida com um molho de tomate confitado. Boa pedida
para saborear com um pãozinho. No Rio, o Venga Bar de
Tapas tem como estrelas as croquetas de camarão, as porções
de batatas bravas e o Salteado de Setas, um mix de cogumelos
com e ovo frito. “Deixamos no cardápio apenas os itens que
funcionam bem para viagem, mas conseguimos manter nossos
clássicos”, diz Fernando Kaplan, sócio da casa.

ITACARÉ Fechado em virtude da pandemia, o Txai
Resort Itacaré, no litoral baiano, retoma suas atividades a partir do dia 1º de julho. Segundo a direção do
empreendimento, serão adotadas uma série de medidas
para garantir a segurança dos hóspedes e colaboradores.
As equipes foram reduzidas e a circulação será de no
máximo 80 pessoas. Os funcionários receberão equipamentos de proteção individual e terão suas temperaturas medidas na troca de turno. Ao chegar ao Aeroporto
de Ilhéus, os hóspedes terão suas malas higienizadas e
seguirão para Txai em transfer privativo. O check-in
será realizado na véspera o que diminui o contato físico
na chegada. Ξ txairesorts.com

Vista de cima do Hotel e
Vinícola Família Davo

UM BRINDE AO INTERIOR

FICA, VAI TER BOLO

ENCICLOPÉDIA
DOS BOLOS
Ed. Melhoramentos
184 págs. e R$ 125,
cada volume
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A chef Otávia
Sommavilla, autora
da Enciclopédia
dos Bolos

Fotos: Divulgação

Nunca se fez tanto bolo em casa como durante a quarentena. Quem nunca fez
aprendeu – e quem já fazia se aprimorou. A boa nova para os boleiros iniciantes
e veteranos é o lançamento da Enciclopédia dos Bolos, de Otávia Sommavilla,
confeiteira especializada na decoração artística de bolos. A obra reúne mais de 240
receitas, todas testadas pela chef, e é dividida em três volumes, ilustrados com fotos
de Emiliano Boccato. O livro básico traz receitas fáceis, como pão de ló, brownie,
bolo de nozes e chiffon. O intermediário apresenta técnicas um pouco mais
elaboradas, como bolo clássico de aniversário, cheesecake e bolo de rolo. Já o livro
avançado mostra técnicas de confeitaria artística, como pasta americana, glacê
real, flores de açúcar e modelagem de bonecos.

RIBEIRÃO BRANCO Dormir e acordar com vista dos parreirais é só a
primeira das experiências oferecidas pelo Hotel e Vinícola Família Davo. Inaugurado no começo do ano, o novo empreendimento
precisou fechar por causa da pandemia e planejava reabrir as portas
a partir de 12 de junho. A proposta continua a mesma: trazer para o
interior de São Paulo um conceito de hospedagem que já é comum
na região Sul do País: o de unir vinícolas e acomodações confortáveis
em um só lugar. Apesar do potencial turístico que tinham em mãos,
abrir um hotel no terreno não foi uma ideia que sempre existiu entre os membros da Família Davo. Aliás, longe disso. No começo, a
fazenda era usada para o cultivo de oliveiras para produção de azeite.
Em seguida, vieram as plantações de videiras e, só depois, investiram
nos vinhos. Com as vendas das garrafas já consolidadas, acharam que
era a hora de dar mais um passo e também construir um hotel por
ali. Para isso, em 2018, os proprietários contrataram a arquiteta Vanja
Hertcert, que assina vários projetos parecidos no Vale dos Vinhedos,
no Rio Grande do Sul. A missão era clara: dar vida a um espaço aconchegante e intimista o suficiente para que os turistas encarassem 300
km de estrada a partir de São Paulo, gostassem do que vissem e quisessem prolongar a visita à vinícola. O resultado são 19 suítes de até 45
m², com direito a smart TV, camas king size e, em alguns casos, até
hidromassagem. Além da vinícola – é claro –, os hóspedes ainda podem aproveitar das frutas do pomar, observar a paisagem no mirante
da propriedade e conhecer as trilhas, os lagos e as cachoeiras da região.
Ξ hotelevinicoladavo.com.br

Sempre cheque antes se o
estabelecimento está pronto para recebê-lo

Bangalô do
Txai; acima,
piscina
do resort
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APRESENTADO POR:

TRATAMENTO
PARA TODAS

Diretora executiva do Instituto Protea, Cristina
Assumpção conta como a ONG ajuda a facilitar o acesso
ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama no País
Como o Instituto Protea surgiu?
Ele nasceu em 2018. Gabriella Antici, fundadora
do Protea, teve câncer de mama duas vezes.
Logo depois de fazer a segunda cirurgia, descobriu
que a funcionária de uma amiga também tinha sido
diagnosticada, mas que teria de esperar sete meses para
começar o tratamento. Foi aí que ela decidiu criar uma
ONG com esse propósito. Nossa missão hoje é dar acesso
ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama para
mulheres de baixa renda.

NOS EIXOS
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monitoramento contínuo da respiração. Como é feito individualmente ou em pequenos grupos, o pilates respeita o
limite e o tempo de desenvolvimento de cada aluno, com
acompanhamento preciso do professor. A técnica tem duas
modalidades básicas: com ou sem aparelhos.

IOGA

Fotos: Shutterstock e Divulgação/Azul

E

Sim, ioga, RPG e pilates ajudam a

m vários momentos do dia
musculares que não estão em plemanter a postura impecável enquanto
miramos a tela do celular,
promovem o nosso bem-estar. Mas você no funcionamento. Isso se dá por
com o pescoço reclinado.
conhece a diferença entre essas técnicas? meio de posturas e repetições de
Também temos a tendência
movimentos. Diferentemente do
Entenda cada uma delas por Paula Roschel
de ficar muito tempo na mesma
pilates e da ioga, precisa ser indiposição, em pé ou sentados, por
cada por um profissional da saúcausa do trabalho. Nos finais de semana muitos são os que se de e acompanhada por um fisioterapeuta. Além da postura,
entregam ao sofá macio, soltando o corpo entre almofadas, para RPG melhora o sistema respiratório, ajuda no realinhamenmaratonar aquela série que está bombando nas redes sociais. Es- to da coluna e estimula do sistema circulatório. O tratamenses e outros hábitos, aparentemente inofensivos, podem, entre- to também mostra bons resultados em problemas reumatotanto, ocasionar problemas de postura. Para reverter quadros de lógicos, ortopédicos e até neurológicos.
dor e desconforto, muitas pessoas experimentam técnicas como
RPG, ioga ou pilates. Mas como escolher entre as três modali- PILATES
dades? Qual a mais interessante para sua realidade?
Método de condicionamento físico criado pelo alemão
Joseph Pilates no começo do século passado, o pilates é indiRPG
cado para pessoas que querem melhorar a postura e o tônus
RPG é sigla para reeducação postural global. É uma forma muscular. A técnica envolve o fortalecimento da musculapopular de fisioterapia que devolve a harmonia de grupos tura do abdome, que Joseph chamava de power house, e o

Prática originada na Índia há mais de 5 mil anos, a ioga é
também um estilo de vida que prega a harmonia entre corpo, mente e espírito. A técnica mescla exercícios para o corpo
e para o treino respiratório e traz grandes benefícios para o
equilíbrio mental. Além disso, suas posições ajudam a melhorar
nossa flexibilidade, o tônus muscular e a combater dores na coluna, já que exigem o alinhamento de todo o corpo. Os estilos
de ioga com mais ênfase na meditação podem ser importantes
aliados no tratamento de doenças como depressão e ansiedade.

De que forma o instituto ajuda essas mulheres?
O câncer de mama é uma doença que, se você
diagnosticar precocemente, tem mais de 90% de chance
de cura. Mas uma a cada quatro mulheres brasileiras
que têm câncer de mama morre. Isso acontece porque
o diagnóstico e o tratamento são muito demorados. O
tempo é a cura do câncer. Então, além de custear exames,
cirurgias, quimioterapias e radioterapias, começamos a
trabalhar em parceria com o Hospital Santa Marcelina
(SP) para pagar o plantão dos mastologistas, aumentar
o número de consultas de triagem e diminuir o tempo de
espera de exames dentro do hospital.
Qual é o retorno desse trabalho?
Custeamos o tratamento de 22 mulheres que
vieram da fila do SUS, mas queremos aumentar esse
número para 30 em breve. No fim das contas, acabamos
beneficiando todas as mulheres que frequentam o
Hospital Santa Marcelina (SP). De até 45 dias que elas
levavam para fazer os exames de diagnóstico, hoje
conseguimos diminuir essa espera para um dia.
Eram 75 dias para marcar uma cirurgia, agora são menos
de 20. Ξ protea.org.br
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BELEZA

KUROTEL LANÇA RECEITAS
PARA A IMUNIDADE

FELICIDADE
NA CRISE
É possível ser feliz e encontrar a paz
em dias tão turbulentos como os que
estamos vivendo? Sandra Teschner, escritora e palestrante de temas como autoestima e felicidade,
defende que sim. A seguir, ela explica como:

1

Em tempos de instabilidade e de tanta preocupação
com a saúde, os profissionais do Kurotel - Centro
Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, em Gramado,
pensaram em uma maneira de ajudar os que estão em
casa. A equipe de nutrição do spa - que em 2020 completa
38 anos - elaborou um e-book com receitas deliciosas que
ajudam a melhorar sua imunidade.
A publicação Kur: Receitas para Imunidade ensina o
passo a passo de pratos nutritivos e saudáveis com base
nas pesquisas de Mariela Silveira, médica diretora do
Kurotel. “Somos o reflexo daquilo que comemos, pois cada
célula do nosso corpo é formada a partir dos nutrientes
que fornecemos ao organismo por meio da alimentação. A
falta ou a quantidade insuficiente de um único nutriente
já é capaz de gerar consequências negativas ao organismo.
Os alimentos são como remédios naturais”, afirma
Mariela. O e-book está disponível para download
gratuito em kurotel.com.br/nutricao

2
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SKINCARE EM DIA

CONFIRA UMA SELEÇÃO DE PRODUTOS
PARA DEIXAR SUA PELE MAIS BONITA

por Anna Paula Ali

É possível encontrar a felicidade mesmo nesse atual cenário de crise?
Não tem como alguém dizer que está feliz nesse momento,
seria irreal. Mas é importante entender que o conceito de
felicidade é mais amplo. Felicidade é um estilo de vida e
varia de pessoa para pessoa. É sobre entendermos o que
nos faz bem, o que nos traz satisfação de longo prazo e,
a partir disso, escolher um estilo de vida que nos permita
conservar sensações positivas.

6
3

O que podemos fazer para manter a cabeça mais tranquila?
Meditação é uma saída. Outra dica para reduzir a ansiedade são as técnicas de respiração. A internet está cheia de
profissionais respeitados ensinando a fazer isso. Também
diria que é importante exercitar-se, alongar-se, mesmo que
em casa.
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Fotos: Divulgação

Muita gente ainda está trabalhando de casa, mas é difícil
manter o foco. O que fazer?
Divida o dia em momentos ou horários de forma que você
esteja inteiro no que está fazendo. Depois, organize um espaço em casa para poder trabalhar, uma área em que haja
silêncio. Se isso não for possível, ponha um fone de ouvido.

4

Fotos: Shutterstock e Divulgação

Como manter a calma diante de tantas notícias assustadoras?
Uma dica é escolher apenas um horário para se informar,
seja lendo jornal ou assistindo ao noticiário. De preferência
que não seja de manhã, para não estragar seu dia. Claro, a
gente tem que saber o que está acontecendo, mas também
não pode se contaminar com pessimismo.

5

1. Esfoliante Rose Sugar Scrub, Lancôme - R$ 239 - lancome.com.br
2. Creme noturno antirugas, Granado - R$ 137 - granado.com.br
3. Tônico facial lavanda, Laces - R$ 69 - lacesandhair.com.br
4. Água MicellAIR pele mista e oleosa, Nivea - R$ 27,90 - nivea.com.br
5. Sérum fortalecedor para área dos olhos Minéral 89, Vichy - R$ 169,90 - vichy.com.br
6. Sabonete facial em espuma Micro-Foam, Foreo - R$ 199 - sephora.com.br
7. Óleo Precioso Multibenefícios Nativa SPA Rosé, O Boticário - R$ 62,90 - boticario.com.br
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BEM-ESTAR

A Montblanc acaba de lançar seus primeiros fones de ouvido
inteligentes, o MB 01. Entre as novidades, o aparelho –
sem fio – possui um hardware de áudio premium e uma
ampla gama de dispositivos Bluetooth, incluindo iOS +
Android. Para quem tem dificuldades de dormir durante
longas viagens, os fones, que contam com uma bateria
de mais de 20 horas de duração, oferecem a função de
cancelamento de ruído externo, o que garante total silêncio
durante o descanso. Ξ montblanc.com/MB01

3 DICAS PARA
SER FELIZ
por Mariana Xavier, atriz do filme
Minha Mãe É Uma Peça 3

SAÚDE MENTAL

Mergulhe no autoconhecimento e olhe com cuidado
paras suas emoções e seus limites. Afaste-se de pessoas
tóxicas. Faça terapia: há atendimento gratuito ou a preços
populares na maior parte das faculdades de psicologia.

MEXA O CORPINHO

Atividade física é importante para nossa saúde integral,
mas não precisa nem deve ser um sofrimento.
Experimente várias modalidades até encontrar uma que te
dê prazer. A minha preferida é a dança: é exercício para o
corpo e terapia pra alma.

SEJA O SEU PADRÃO

Vale para o corpo, para a profissão, para o relacionamento...
Não se compare! Felicidade não tem receita de bolo.
Receba dicas, experimente, mas não hesite em descartá-las
se sentir que não servem para você. Descubra seu próprio
jeito de ser feliz!
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FAÇA AS PAZES
COM A BALANÇA
por Leandro Martins*

1

AMBIENTE
PERFUMADO
UMA CASA CHEIROSA FAZ
TODA A DIFERENÇA. CONFIRA
AROMATIZADORES PARA VOCÊ
VARIAR DE ACORDO COM CADA
MOMENTO por Anna Paula Ali

Se você pratica musculação e vive brigando com a balança,
é melhor fazerem as pazes. Nem sempre os dígitos a mais que
ela mostra significam que você está engordando. Sozinho, esse
instrumento de medição não é eficaz para avaliar nosso corpo
nem nossa condição física. Isso porque o peso corporal não é
um fator determinante de nada: indivíduos com a mesma
altura e a mesma quantidade de quilos podem ter composições
corpóreas bem diferentes.
Para entender melhor essa ideia, imagine duas mulheres que
tenham estatura e peso iguais. Uma pode ter o corpo
atlético e a outra pode estar com sobrepeso. Por que
isso acontece? Certamente porque uma delas
acumulou mais gordura, enquanto a outra tem
uma quantidade maior de massa muscular.
Algo que a balança não consegue mostrar, mas
outros meios, bem mais eficazes, podem fazer.
Um deles é o aparelho de adipômetro ou de
bioimpedância, normalmente usado por médicos,
nutricionistas e personal trainers. Esses instrumentos
são utilizados para avaliar a taxa de gordura corporal.
Vale lembrar que o treino de musculação feito
corretamente, aliado a uma alimentação equilibrada,
contribui para o ganho de massa muscular e também
para o aumento do metabolismo basal, que potencializa
a queima de gordura. Então, não se desespere. Caso
você não tenha acesso aos instrumentos citados acima,
use o espelho ou aquela famosa calça que ficou larga
como “termômetro”.
No entanto, o foco nos treinos não trará resultados tão
animadores se você não adotar uma dieta equilibrada.
Os exercícios intensos acabam aumentando o consumo
de calorias por meio do nosso metabolismo (responsável
por transformar calorias em energia) e tudo isso pode
desencadear os “pneuzinhos” indesejáveis ou a perda de
massa muscular quando não nos alimentamos da forma
correta. A dica? Procure um nutricionista.
Bons treinos.

2

3

4

Fotos: Divulgação e shutterstock

CONFORTO NA VIAGEM

5
1. Home Spray Original, Perge Scents - R$ 93,90 - shop2gether.com.br
2. Difusor Petal, dōTERRA - R$ 300 - doterra.com/BR
3. Odorizante de ambiente Printemps Velour, Trousseau - R$ 256 - trousseau.com.br
4. Aromatizador de ambiente Blue, MMartan - R$ 35 - mmartan.com.br
5. Difusor English Pear & Freesia Scent Surroun, Jo Malone London R$ 480 - jomalone.com.br

7

* personal trainer e consultor esportivo
Ξ Instagram: @l_eandromartins
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EXECUTIVA
SEU CARTÃO
DE CRÉDITO
TAMBÉM É SEU
CARTÃO DE
EMBARQUE.
Agora você pode viajar pagando menos.

Só o TudoAzul Itaucard dá 10% de desconto
na compra de passagens aéreas da Azul e
anuidade grátis gastando a partir de R$ 1.000,00
em compras por mês. Aproveite.

76
ENTREVISTA

>voeazul.com.br/tudoazulitaucard

Foto: Divulgação/SKY

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

Estanislau Bassols, CEO da SKY
Brasil - operadora que tem Gisele
Bündchen (foto) como garotapropaganda - fala sobre os
desafios durante a crise e explica
a necessidade de inovar em um
mundo cada vez mais digital
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7 PERGUNTAS
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AÇÃO DO BEM

Quatro empresas que
se reinventaram para
sobreviver à crise

A especialista em branding
Bruna Fioreti fala sobre o novo
home office pós-pandemia

O trabalho das ONGs
parceiras da Azul durante
a pandemia

ENTREVISTA

UMA TV, VÁRIAS
PLATAFORMAS
CEO da SKY Brasil, maior operadora de TV
por assinatura via satélite do País, Estanislau
Bassols fala sobre os desafios da empresa
durante a pandemia e da necessidade de
inovar em um mundo cada vez mais digital
por Felipe Seffrin | fotos Marcus Steinmeyer

E

m janeiro de 2019, quando assumiu o posto de CEO da Sky Brasil,
Estanislau Bassols viu-se diante de
um desafio e tanto. Ele tinha nas
mãos uma empresa que, apesar de ser a
maior operadora de TV por assinatura via satélite do País, precisava encarar
de frente as evoluções tecnológicas. Ainda mais em um mundo com várias plataformas de streaming e em um país onde
o número de smartphones já ultrapassa
a quantidade da população, com cerca
de 230 milhões de aparelhos ativos. Em
março deste ano um novo elemento agitou ainda mais este mercado: a pandemia
da Covid-19, que exigiu dele ações rápidas para proteger os colaboradores de
companhia, driblar a crise e democratizar o acesso à informação e ao entretenimento. “Desde o início do isolamento
no Brasil, liberamos mais de 90 canais
para os nossos clientes”, diz.
Esse cenário frenético, no entanto,
nunca assustou Estanislau. O executivo,
que no passado liderou a expansão do
Grupo VR no Brasil, encara as mudanças com naturalidade. Ele defende que
inovação e adaptação fazem parte do
DNA da empresa, que está há 24 anos
no Brasil. Hoje, a companhia contabiliza mais de 4,7 milhões de assinantes espalhados em quase todos os municípios
do País, além dos milhares de Clientes
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que assistem diariamente à TV ao vivo
nos voos da Azul. “Tecnologia e inovação são coisas do nosso dia a dia. A SKY
enxerga o cliente como um elemento
central. Ele tem uma vida digital que
precisa ser atendida em todas as possibilidades”, afirma Bassols.
Acompanhando as transformações
digitais, a SKY lançou em 2018 a sua
própria plataforma para celulares, o
SKY Play, com 30 canais ao vivo e mais
de 7 mil vídeos on demand. “Eu mesmo,
pela falta de tempo, assisto SKY muito mais pelo celular que pela televisão.
Isso já é algo normal no nosso dia a dia”,
destaca o CEO.
A chegada de concorrentes no segmento de streaming, como Netflix,
Amazon Prime, HBO Go e até GloboPlay, também não o assusta. Pelo
contrário: motiva a SKY a oferecer
cada vez mais entretenimento e informação. “O streaming é um formato
relevante. Eu o vejo mais como algo
complementar do que algo que vá gerar uma competição. Meu filho, por
exemplo, é apaixonado por futebol. Ele
não vai encontrar o jogo do time dele
ao vivo nessas plataformas”, diz.
Qual é o momento atual da SKY
Brasil?
A SKY chega hoje a mais de 4 mi

Estanislau Bassols
na sede da Sky em
São Paulo

ENTREVISTA

lhões e meio de lares. É líder absoluta
no segmento de TV por satélite e vem
expandindo seu campo de atuação já
há alguns anos, em meio a uma transformação digital da empresa. Em 2018,
lançamos o SKY Play, plataforma para
celulares que possibilita que o cliente
leve a TV para onde quiser. Hoje, as
pessoas conseguem assistir a SKY tanto
em casa, quanto no celular ou no computador, na hora que quiserem, com
conteúdo ao vivo e vídeo on demand.

Vocês já identificaram alguma mudança nos hábitos do consumidor?
De acordo com pesquisa recente do Kantar Ibope Media, em março, os brasileiros
passaram cerca de oito horas por dia em
frente da TV, o que representa um aumento de 20% comparado ao período
antes do isolamento social.
O que a Sky tem feito para ajudar as
pessoas a seguir as recomendações de
ficar em casa?
Acreditamos que algumas iniciativas,
como a abertura de sinal de mais de 90
canais, o lançamento de títulos antecipados na nossa plataforma de vídeo on
demand, o SKY Play, e a transmissão
de grandes lives, como o One World:
Together at Home, no canal do cliente, são
de extrema relevância nesse processo.
Você chegou à SKY recentemente,
após ser CEO do Grupo VR. Como
foi essa transição?
Quando comecei no Grupo VR, a empresa estava entrando no mercado e
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Fotos: Marcus Steinmeyer e Divulgação

De que forma a pandemia afetou as
operações no País?
A maioria dos nossos colaboradores
têm trabalhado de casa desde o dia 16
de março. Compromissos comerciais,
viagens, estão provisoriamente cancelados e as reuniões estão sendo conduzidas remotamente. No SAC, estabelecemos um protocolo de prevenção que
assegura a proteção dos colaboradores.
Além disso, temos priorizado os atendimentos em canais digitais.
conquistando clientes de uma forma
digital e inovadora, com fundadores visionários. Eles queriam uma companhia
diferente das demais. Quando vim para a
SKY, encontrei boa parte desses elementos: um produto que oferece qualidade
de entretenimento alta, de formas cada
vez mais inovadoras.
Qual o maior diferencial da SKY enquanto empresa?
Uma coisa muito bacana na SKY é a
democratização da informação. Somos
provavelmente a única empresa privada que chega a todos os municípios do
Brasil. Atendemos desde pessoas de alta
renda até aqueles que conseguem pagar
mês sim, mês não, por meio do produto
pré-pago. Da pessoa que quer assistir
em casa, com a família, até quem quer
assiste sozinho, no celular.
De que maneira a oferta cada vez
maior de serviços de streaming impacta no negócio?

O streaming é um formato relevante. Eu
o vejo mais como algo complementar do
que algo que vá gerar uma competição.
Meu filho, por exemplo, é apaixonado
por futebol. Ele não vai encontrar o jogo
do time dele ao vivo nessas plataformas.
Então qual o maior desafio na atualidade?
A grande competição que a gente tem é a
pirataria. É uma disputa difícil, complexa
e sofisticada, que o Brasil tem que enfrentar de forma mais direta. Hoje, é possível comprar na internet caixas piratas de
streaming com canais de TV paga, tanto
do Brasil quanto do exterior. Isso é uma
ameaça para a indústria. O uso ilegal de
conteúdo atrapalha quem produz conteúdo, engana o consumidor e alimenta o
crime organizado.
Quem é o consumidor da SKY?
É um consumidor ávido por programação ao vivo, por vídeos on demand, por
notícias e esportes, por séries e filmes. Ele
busca no vídeo uma diversão mais completa e mais plena, em qualquer aparelho.
E, com todo o lado de democratização
do acesso, eu não consigo mais diferen-

LINHA DO TEMPO

LINHA DO TEMPO
1 9 9 6 – Inauguração da SKY no Brasil
1 9 9 8 – Empresa passa a oferecer o
pay-per-view com SKY Premiere

4,7 milhões

é o número de clientes da Sky no
Brasil, espalhados em quase todos
os municípios do País

2 0 0 6 – Fusão da SKY e da DirecTV
no Brasil
2 0 0 9 – A empresa lança o SKY HDTV, com
canais em alta definição
2 0 1 5 – A SKY mundial é adquirida pela
AT&T, tornando a maior provedora de TV
paga do mundo
2 0 1 8 – Estreia da plataforma de vídeo
sob demanda para smartphones SKY Play
2 0 2 0 – SKY chega aos 4,7 milhões
de clientes no País

30 %

é o market share – ou fatia de
mercado – da companhia entre as
TVs por assinatura no Brasil

R$

1,3 bilhão

foram investidos no satélite SKY
B1, lançado em 2017

Centro de inovações da
Sky em Jaguariúna, São
Paulo. Abaixo, Gisele
Bündchen em uma das
campanhas da empresa

ciar por classe social, por região do País,
por centro urbano ou campo.
Você já teve alguma experiência
como consumidor da SKY que te surpreendeu?
Minha filha estava fazendo uma festa do
pijama em casa e queria ver um filme
que tinha acabado de sair dos cinemas.
Ela foi para as plataformas normais de
streaming e não achava o filme, obviamente. Eu, que ainda estava no escritório, fui olhar o catálogo da SKY e a gente tinha. Consegui gravar o filme com
um comando e ela conseguiu assistir em
casa com as amigas. Quando cheguei,
ela estava muito feliz e orgulhosa. Para
mim foi uma experiência “uau”.
Como você avalia a parceria da SKY
com a Azul, levando a programação
para as aeronaves?
Sou cliente Azul. Viajei muitas e muitas vezes. Minha visão é que a Azul
agrega comodidade, diferenciação e

uma expansão em cobertura geografia
ao longo desses anos que está presente
no Brasil. O serviço poderia ser igual
ao de qualquer outra aérea, mas ela faz
com que não seja. Quando vejo esses
elementos e comparo com a vocação
da SKY, percebo que temos muito em
comum. A parceria levando conteúdo
da SKY dentro da Azul é um sucesso e
estamos muito contentes. As duas empresas se conversam de uma maneira
muito autêntica.
Qual é o futuro da SKY?
Sempre vamos ser uma empresa que proporciona diversão e comodidade para as
pessoas. Vejo que isso vai transcender
qualquer tipo de formato e tecnologia.
Há alguns anos estaríamos falando de satélites, depois veio o HD, o streaming. Os
próximos formatos vão ser cada vez mais
fluidos e a SKY vai acompanhar esses
formatos, seguindo com o compromisso
de levar diversão de qualidade, de forma
democrática, para todo o Brasil.
AZUL
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ELES PRODUZEM A PRÓPRIA ENERGIA

Alcione Belache,
CEO da Renovigi

Michel Teló, Isis Valverde, Igor Rickli, Rafael Infante, Bruno Gagliasso,
Dudu Azevedo e Rafael Cardoso. A lista é extensa e só aumenta. Mas, o que estes artistas
têm em comum? Eles produzem a própria energia que consomem. Como? Todos utilizam
painéis fotovoltaicos em suas residências
vestimento acontece em cerca de 4 a 5
anos da compra, dependendo do projeto.
“Estamos vivendo um momento de mudança. A natureza nos entrega energia de
forma gratuita e ela está disponível para
qualquer um. Basta instalar os painéis, e
transformar o sol em energia. É fantástico
isso! A família da Renovigi é muito grata
em poder estar na família de tantas pessoas”,
diz Alcione Belache, CEO da Renovigi,
uma das líderes do mercado de energia fotovoltaica no Brasil.

Bruno Gagliasso

“Sem conhecer, eu imaginava que o valor de investimento no sistema era alto, mas depois que fiz as contas,
soube que em quatro ou cinco anos terei o meu sistema
pago, percebi que é acessível sim. Além de investir na natureza, ensinamos as crianças algo que é intangível: o poder e o respeito ao meio ambiente. Nossas brincadeiras na
cozinha, ensinando as crianças a prepararem a sua refeição,
nossa sessão cinema e o quentinho do ar condicionado,
agora são verdes”, comemora Bruno.
A mesma opinião é compartilhada pelo ator Igor Rickli e
a cantora Aline Wirley. O casal fala diariamente sobre seus
hábitos sustentáveis em suas redes sociais e também acabaram virando adeptos da energia solar. Em sua casa, no Rio de
Janeiro, foram instalados 24 painéis.
Outro ator que instalou o sistema foi Dudu Azevedo. O
pai de Joaquim, além da preocupação com o meio ambiente,
um ponto importante em sua filosofia de vida, também enxergou uma possibilidade de economia com seus custos de
energia elétrica. “O que você planta, o que é importante para
você? Quando você vira a chave e entende a importância da
adesão ao movimento de energia verde, você caminha para
a direção da sustentabilidade, do respeito ao próximo, de
entender a interação e o entendimento do espaço que você
ocupa. É fundamental tocarmos nesse ponto e falarmos aos
quatro ventos sobre o poder que o sol nos entrega de forma
gratuita. Cabe a nós sabermos utilizar de forma inteligente”.

Michel Teló,
embaixador
da Renovigi

A

energia fotovoltaica já é uma realidade e se tornou a
opção de energia limpa e renovável que mais cresce. E
o Brasil tem uma das melhores radiações do mundo. O
Atlas Brasileiro de Energia Solar constatou que o pior
lugar para produção de energia fotovoltaica no país é
ainda 30% mais eficiente para a produção de energia do que
na Alemanha, por exemplo.
O crescimento da procura por energia limpa parte
de diversos setores: consumidores residenciais famosos
e anônimos, empresas e até propriedades rurais. Todos
querem energia verde. Além de contribuir para reduzir
as emissões de carbono na atmosfera e o uso de recursos naturais, a energia solar pode também reduzir em até
95% os gastos com energia elétrica. Os painéis solares
têm durabilidade, de mais de 25 anos e o retorno do in-
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Embaixador da Renovigi, o paranaense
Michel Teló foi um dos primeiros a instalar
a energia fotovoltaica em sua casa. O sertanejo sempre foi muito preocupado com
o amanhã. “Minha família vem do interior,
somos muito conscientes com o depois,
com o futuro, com a natureza. Instalar esse
tipo de sistema é um passo tão importante
que faço questão de contar a todos. Penso
todos os dias qual o legado que deixarei
para os meus filhos, para os meus netos”.
Na casa do cantor, em São Paulo, foi instalado um sistema
projetado para reduzir em até 95% a conta. No total, 47 painéis estão no telhado da família. “Ter o sistema fotovoltaico na
minha casa, no meu espaço que é mais sagrado e inestimável,
é um passo que podemos fazer por nós mesmos e pelo planeta.
Além disso, é acessível a todos”. Pai de Titi, Bless e Zyan, o ator
Bruno Gagliasso, também instalou o sistema em sua casa e na
residência dos sogros, os pais da atriz Giovanna Ewbank. “Durante mais de seis meses procurei uma empresa que instalasse
os sistemas e que tivesse sincronia com os valores que temos na
nossa família: confiança, responsabilidade e a preocupação com
o meio ambiente, além claro, da economia e gestão inteligente
dos nossos recursos naturais. Encontramos tudo isso na Renovigi”, diz Gagliasso, que instalou 106 painéis e hoje tem uma
economia que chega a 95% nas duas casas.

Fotos: Divulgação Renovigi

PRODUZINDO SUA PRÓPRIA ENERGIA

gia renovável. Alcione Belache, da Renovigi explica que
“com essa mudança, o mercado continuará a abrir-se para
a produção de energia limpa e sustentável. Soma-se à redução do impacto ambiental e a dependência desses recursos,
a possibilidade de economizar até 95% do valor gasto com
energia utilizando os sistemas solares nas residências, nas empresas e no campo”.

ENERGIA SOLAR
Ao instalar um sistema de energia solar,
o medidor de energia elétrica é
trocado por um medidor bidirecional, que registra
a quantidade de energia que foi injetada na
rede (produção solar) e a quantidade de energia
consumida. Esta compensação consta na fatura
de energia elétrica e pode ser abatida da conta
nos meses seguintes, compensando os meses de
menor radiação solar.
Os consumidores que utilizam os sistemas
da Renovigi conseguem acompanhar, em tempo
real, a geração de energia do seu sistema, por
meio de um aplicativo de monitoramento, que
mostra o quanto cada painel está gerando.

ENERGIA SOLAR É UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA

A instalação de sistemas de geração de energia a partir do
sol deixou de ser uma opção, e tornou-se uma necessidade
para quem se preocupa com a economia e sustentabilidade.
Além dos aumentos gradativos nas tarifas de energia elétrica
no Brasil, a população começou a investir neste setor diante
da preocupação com o meio ambiente e a produção de ener-
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Cris Dios (no centro) e Itamar
Cechetti (o segundo a partir da
esq.) no Bioma Secos e Molhados

REINVENÇÃO
À BRASILEIRA
Conheça a trajetória de quatro
empresas que lançaram mão da
criatividade para recriar seus negócios
e superar os efeitos da pandemia
por Bruno Segadilha e Junior Ferraro
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crise da Covid-19 atingiu em cheio diversos empresários e comerciantes. Com o isolamento social, muitos
se viram obrigados a fechar suas portas temporariamente e amargar a falta de movimento. O brasileiro,
porém, não desiste fácil. Várias empresas conseguiram se
manter por causa da criatividade de seus donos. Pessoas que
conseguiram encontrar soluções nada óbvias e enxergaram
saídas para a crise, a exemplo das empreendedoras que
transformaram suas festas infantis em comemorações virtuais
ou dos donos de bar que criaram happy hours on-line. Há
ainda o caso dos sócios que, impedidos de inaugurar sua
casa de cafés especiais, começaram, eles mesmos, a entregar a bebida em uma scooter; e a história dos empresários
que reformularam seus salões de tratamento capilar para
vender produtos alimentícios orgânicos. Além de salvar a
companhia e evitar demissões em massa, eles têm ajudado
pequenos produtores a enfrentar o atual momento, em que
as vendas caíram para quase zero. Contamos aqui como
esses empreendedores reinventaram seus negócios para
atravessar a tormenta.

Fotos: Divulgação

ORGÂNICOS NO SALÃO DE BELEZA
Novembro de 2019. Proprietários do Grupo Laces, até então
formado pela rede de hairspa LacesandHair e pelo e-commerce
SlowBeauty, Itamar Cechetto e Cris Dios comemoravam a abertura
da primeira loja da marca francesa Aveda no Brasil, em São Paulo. A
boa fase do negócio incluía ainda a inauguração de uma filial no Rio

de Janeiro. “A gente previa um crescimento de cerca de 60%
em 2020”, lembra Itamar. Em três meses, no entanto, o cenário
mudou completamente e as lojas tiveram que fechar.
Itamar conta que a primeira preocupação foi evitar qualquer
demissão. Ele e a esposa queriam manter o quadro de 260
funcionários. Para isso, penhoraram uma sala comercial e
garantiram os salários de março. Depois, os dois começaram
a pensar em saídas para manter a empresa funcionando.
Começaram a fabricar álcool em gel e garantiram uma venda
grande para uma rede de farmácias paulista. A iniciativa foi
um sucesso, mas isso ainda não resolvia o problema, já que
as regras de isolamento social continuavam sendo estendidas.
Itamar teve então a ideia de transformar o grupo em um
negócio essencial. “Esse vai ser o futuro. Todos teremos que
ser essenciais. Não haverá muito espaço para o supérfluo”,
aposta. Em 15 dias, ele e Cris reformaram as lojas, conversaram
com fornecedores e transformaram seus dois pontos em São
Paulo em mercados naturais, que eles batizaram de Bioma
Secos e Molhados.
Além dos itens básicos de hortifrúti, os estabelecimentos,
localizados nos Jardins e Moema, contam com itens de
mercearia, adega, padaria, limpeza, produtos de beleza, num
total de mais de mil produtos de diversas marcas orgânicas
e pequenos produtores. “Colocamos nosso ego de lado e nos
adaptamos. Esse não era o DNA da nossa marca, que levamos
anos para construir, mas, mais do que nunca, é preciso ter
flexibilidade”, diz Itamar, que espera faturar nos próximos
meses cerca de R$ 150 mil.
Ξ lacesandhair.com.br

FESTA VIRTUAL
2020 prometia ser próspero para as empresárias Ana Carolina
Rossini (à dir., na foto) e Lilian Fagundes. Donas da Capim Dourado,
empresa de São Paulo especializada em festas infantis ao ar livre,
as duas viram o negócio crescer exponencialmente em dois anos.
As sócias, que começaram fazendo quatro festas por mês, estavam
realizando cerca de 15 eventos mensais. “Não estávamos mais dando
conta. Estávamos felizes, nos preparando para crescer muito”, diz Ana.
Em 15 de março, uma semana antes de o governo paulista decretar
o isolamento social, veio o primeiro sinal de que viriam tempos
turbulentos: mais da metade dos convidados de um aniversário
faltaram à comemoração. Um dia depois, Ana e Lilian receberam 18
pedidos de cancelamento. Precisavam pensar em uma saída.
A solução foi investir em festas virtuais. As sócias enviam para
a casa dos clientes e de seus convidados kits com salgados,
doces, fatias de bolo, bebidas e utensílios para a comemoração.
Os quitutes são feitos por elas mesmas. O aniversariante ganha
ainda itens para decorar sua casa com o tema escolhido e os pais
organizam chamadas de vídeo para que os filhos cantem parabéns
com os amigos. Além de evitar cancelamentos, a dupla tem
conquistado novos clientes. “Estamos conseguindo minimizar os
danos. Era isso ou fechar a empresa”, diz Ana. As sócias pretendem
manter o sistema de kits mesmo depois da pandemia. “Percebemos
que eles são ideais para aquelas famílias que não querem festa
grande, só aquela coisa de fazer um bolinho em casa. Acabamos
descobrindo um nicho nisso tudo”, conta Ana.
Ξ capimdourado.adm.br
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B A LC Ã O D E B A R O N - LI N E

Fotos: Divulgação e Junior Ferraro

Com o isolamento social, bares de vários estados encontraram
no delivery de drinques uma maneira de continuar a atender
seus clientes. As bebidas, levadas em pequenas garrafinhas ou
embalagens plásticas, foram também uma forma de diminuir o
impacto econômico causado pelas portas cerradas na quarentena.
O Bar do Jiquitaia, em São Paulo, foi além. Desde o fim de abril, a
casa adotou o conceito de “balcão on-line”. A operação acontece
aos sábados, entre às 17h e às 21h, e reproduz a experiência de
estar pessoalmente no bar. O cliente pede drinques e petiscos
por delivery e, com o pedido, recebe um link para entrar na
plataforma Jitsi Meet. Ali, bate papo ao vivo com outros clientes
do “balcão”, conversa com o bartender David Moraes (foto à
esq.) e com a sócia Carolina Corrêa Bastos. “É uma maneira de
nos aproximarmos dos clientes, olhar nos olhos deles, interagir.
Estávamos com saudade”, diz Carolina. Entre os drinques mais
pedidos estão o Caju Amigo, o Suburbano e o Negroni (foto
abaixo). Já nos petiscos, fazem sucesso o torresmo, o bolinho de
carne e o hambúrguer de porco. Segundo Carolina, as encomendas
crescem a cada semana, mas a interação on-line vai um pouco
mais devagar. “Ainda temos mais clientes fiéis da casa entrando
no link. Queremos criar essa cultura de aproximar as pessoas.
Tem gente que gostaria de estar com outras pessoas, mas não
pode. Então acaba usando essa ferramenta.” A reinvenção veio em
boa hora: em março, semanas antes da quarentena, a operação
do bar – que ficava apenas no andar superior de um sobrado, no
mesmo endereço do Restaurante Jiquitaia – passou a ocupar todo
o imóvel. Com o distanciamento social, os planos de mudar o
restaurante para outro endereço foram adiados. Mas quem sente
falta do ambiente do bar pode ao menos matar um pouco da
saudade bebericando um drinque enquanto troca ideia com os
vizinhos de balcão, sem sair de casa. Ξ jiquitaia.com.br

A partir da esq., Sergio Barros,
Rafael Berçot, Marcello Nazareth e
Caio Tucunduva; acima, brunch box

CAFÉ VIA SCOOTER
Estava tudo pronto para inaugurar o Café Hotel Espresso Bar, um
amplo imóvel de 1942, com 200 m², na região do Baixo Pinheiros, em
São Paulo. Projetado para vender apenas cafés especiais, o espaço
multiuso inclui torrefação de grãos, bistrô e um convidativo balcão
de drinques. Porém, na semana em que a loja abriria as portas
para o público, veio a quarentena e... o café quase derramou. “O
projeto tinha sido elaborado durante um ano e meio”, conta Caio
Tucunduva, um dos quatro sócios. Mestre torrador, especialista
em cafés especiais e responsável pela curadoria dos grãos da
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casa, Caio conta que precisou ter criatividade para repensar o
negócio, que também tem como sócios Marcello Nazareth e Rafael
Berçot, do Guilhotina Bar – eleito em outubro o 15o melhor bar do
mundo – , e Sergio Barros. “Tínhamos um plano estratégico forte,
com um cronograma bem desenhado. Diante desse quadro, nos
reinventamos e desenvolvemos um delivery de cafés, entregues
pelos próprios donos, em uma scooter”, conta Caio.
O vai-vém das lambretas carregando sacos com 250 g de café
especial deu tão certo que os sócios se entusiasmaram e criaram
um delivery de almoço, entregue aos clientes por portadores. Os
pratos saem da cozinha comandada pela chef Juliana Dabbur. Em
maio, o Café Hotel lançou outra novidade no delivery, pensada
originalmente para ser servida no salão: o brunch de fim de
semana. “Criamos uma brunch box, uma caixa charmosa onde
vão os itens da refeição, dividida em três categorias”, conta Caio.
A Easy, por exemplo, tem pão levain, avocado, pudim de chia
e granola; a Super Brunch, traz quase 20 itens, entre eles salmão
defumado, ovos mexidos e mini pães de queijo; e a Vegan tem
homus, cogumelos selvagens e panquecas de banana. “É um
sucesso. Entregamos até 150 brunch boxes por fim de semana”,
diz Caio. E quando passar o isolamento e a cafeteria finalmente
for aberta ao público? “Vamos continuar com o delivery. Estamos
nos estruturando para isso”, afirma.
Ξ cafehotel.com.br
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7 PERGUNTAS

TRABALHO

de solucionar problemas de maneiras
diferentes. Comece o dia na sua mesa
de trabalho, seu lugar fixo. Se você vai
mudar de atividade e percebeu que
começou a se distrair, vá para o sofá.
Trabalhe em pé, perto da janela, se tiver
um apoio para o computador. Quando
você troca de ambiente, você muda os
sinais que está mandando para o seu
cérebro e isso funciona como um ativador da criatividade.

DE CASA

Bruna Fioreti, jornalista
e especialista em branding
pessoal, fala da reinvenção
do home office depois da
pandemia por Junior Ferraro

4. Existe ócio criativo no home office?

1. O brasileiro está vivendo uma reinven-

ção do home office?
Sim. Muitas empresas não estravam preparadas para colocar seus funcionários
em home office, pois em geral tinham
uma visão muito antiga de produtividade. Antes havia muito “presenteísmo”,
essa cultura de ter que estar no escritório
e às vezes ter que ficar até mais tarde. A
gente está tendo uma reinvenção a fórceps desse sistema de trabalho. Os líderes
das empresas estão entendendo que os
funcionários podem render a seu tempo,
eventualmente em diferentes horários, de
maneiras diferentes. Daí a importância de
ter confiança no funcionário. Antes o brasileiro praticava home office de maneira
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A jornalista e
especialialista em
branding pessoal
Bruna Fioreti

esporádica, quando era preciso. Agora é
de modo integral, conectado o dia inteiro.

2. É importante adotar certas rotinas

para melhorar o desempenho em casa?
A disciplina é a melhor amiga de quem
trabalha em casa. Mas ela não precisa ser
chata, ou incluir acordar cedo e trocar de
roupa. A disciplina são os mecanismos
que você cria, pequenos rituais que o coloquem no “modo trabalho”. Crie um pequeno ritual matinal, uma sequência de três
atividades para você começar a funcionar:
“Vou fazer um chá, colocar uma roupa
confortável, sentar nessa cadeira e começar a trabalhar”. Outra coisa que funciona
é criar uma trilha sonora de trabalho, que

pode ser uma única música repetida. Na
minha época de redação, eu ficava escutando My Sweet Lord, do George Harrison.
Usei tanto isso como técnica que, até
hoje, se eu ouvir essa música eu consigo
me concentrar e escrever qualquer texto.
Quando você não está muito a fim de trabalhar, o que vai empurrá-lo para fazer
aquilo é a disciplina, ou seja, rituais que
te condicionam a fazer o que você precisa.

3. É importante ter um local de trabalho

fixo em casa?
O básico é ter um lugar fixo. Hoje, vários
estudos indicam que, conforme vamos
mudando de ambiente para trocar de
atividade, ativamos a nossa capacidade

Fotos: Divulgação e Unsplash

E

m 2016, quando decidiu trocar
o cotidiano agitado das redações
pela carreira de coaching, a jornalista Bruna Fioreti teve de recriar
uma rotina de trabalho em sua própria
casa. “Minha principal dificuldade era
a organização das tarefas. Sou ansiosa,
agitada, e queria fazer muitas coisas”,
diz. Esta dificuldade ficou para trás:
hoje, de seu home office, Bruna toca projetos diversos como aconselhamento de
carreira, treinamento de marca pessoal,
palestras e ainda uma coluna no portal
Uol. Nessa entrevista, Bruna fala como
os brasileiros estão encarando o home
office depois da pandemia e dá dicas de
como melhorar sua rotina de trabalho
em casa – nem que seja incluir alguns
minutinhos de ócio.

O que é o ócio criativo senão a junção de
atividades prazerosas com atividades de
trabalho? Muitas pessoas que fizeram a
transição de carreira e foram para áreas
que amam já sentem isso muito mais
facilmente. Uma pessoa que trabalha
no que gosta acaba procurando saber
muito sobre aquela área, lê livros, vê filmes... tudo que ela faz acaba lhe trazendo
ideias. O ócio criativo nada mais é do que
pegar referências que em tese não estão
vinculadas ao trabalho e permitir que
elas floresçam em você.

5.

Muita gente tem problemas com
o ritmo de trabalho dentro de casa. A
procrastinação ajudar ou atrapalha a
concentração?
Eu sugiro que você trabalhe numa ideia,

ou projeto novo, por uma ou duas horas, até o momento em que pensa “ah,
não aguento mais”. Daí saia daquele
ambiente, deixe aquela tarefa, e procure uma atividade diferente, divertida,
lúdica: cozinhar, desenhar, ver um filme.
Isso vai ativar a sua criatividade. É uma
procrastinação produtiva. Mas isso só
funciona se você já tiver começado um
trabalho, para dar sinais para o seu cérebro de que está procurando soluções.
Procrastinar só por procrastinar só vai
atrasar sua vida. Trabalhe nem que for
por uma hora, direcionando seu cérebro
nessa atividade. Se a pessoa tem dificuldade de encontrar ritmo de trabalho em
casa, está faltando a ela organização.
Veja que horas você funciona melhor.
Separe blocos de tarefas.

6. Existe uma etiqueta a ser seguida

no home office?
A grande etiqueta é respeitar o que seria
o horário de trabalho do outro. Eu não
acho ok o chefe te chamar em um fim de
semana. As pessoas não são obrigadas
a responder uma mensagem na hora – a
menos que seja um serviço de urgência
e esteja no seu turno. Isso precisa ser
acordado com a equipe. Temos de estabelecer uma comunicação muito clara
para que o sistema de home office fun-

cione. Outra coisa: durante um call, você
precisa deixar o outro falar. Essa mania
que temos de interromper uns aos outros
não funciona nas reuniões on-line. Escute
o outro e daí tente falar.

7. Quais eram as suas maiores dificulda-

des no home office e como resolveu isso?
Minha principal dificuldade era com organização das tarefas. Sou ansiosa, agitada,
e queria fazer muitas coisas. O que mais
aprendi trabalhando em casa e sendo minha própria chefe foi a priorização. Eu já
era boa nisso no meu trabalho como redatora-chefe de revista. Mas não tem comparação quando você tem de encarar diversos tipos de projeto ou precisa lidar com
departamentos dos quais não entende
nada, como cuidar de finanças ou coisas
técnicas. Bati muito a cabeça. O que ainda
tenho dificuldade é entender como delegar e o que delegar. Para fazer algumas
coisas, você precisa de outras pessoas.

30 %

será o crescimento do
home office no Brasil
pós-pandemia, de acordo
com um estudo da
Fundação Getúlio Vargas

20 %

é o aumento no mínimo
de produtividade de quem
trabalha em casa, diz o
mesmo estudo da FGV

65 %

das empresas que ainda não
adotavam home office são de
controle familiar e de capital
nacional, segundo pesquisa do
ISE Business School
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AÇÃO DO BEM

Integrantes da
Tapera das Artes;
abaixo, os alunos
do projeto,
em imagens
feitas antes do
isolamento social

SOLIDARIEDADE QUE SALVA
Conheça o trabalho que algumas ONGs e projetos parceiros da Azul desenvolveram
durante as semanas de isolamento social por Bruno Segadilha
Integrantes da ONG Litro
de Luz em comunidades
do Amazonas, antes da
pandemia

LITRO DE LUZ

Há oito anos levando luz a comunidades sem acesso a energia elétrica no
Brasil e no mundo, a ONG percebeu
que o isolamento social trouxe necessidades ainda mais urgentes para algumas famílias: colocar comida no prato.
Por isso, arrecadou cestas básicas para
distribuir em vários estados do País. As
doações foram revertidas para 20 comunidades apoiadas pela Litro de Luz,
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em São Paulo, Brasília, Rio
de Janeiro, Florianópolis e
na Amazônia.
Além disso, a organização
entregou lampiões em São
Paulo para quem quisesse
montá-los em sua residência
durante a quarentena. “Nós nos mobilizamos para atender essa demanda que
se tornou mais urgente, já que muitas
famílias estão sem fonte de renda”, diz
Pamela Lopes, diretora de marketing da
ONG e coordenadora da arrecadação
para famílias afetadas pela crise.
O projeto nasceu em 2002, depois
que o mecânico Alfredo Moser criou e
instalou uma lâmpada artesanal em seu
telhado durante um apagão. A ideia fez
sucesso e os vizinhos começaram a pedir
que ele fizesse mais lâmpadas do tipo.
Com a parceria da Azul, eles já estão
presentes em mais de 20 países, instalaram mais de 1 milhão de lâmpadas diurnas e 25 mil lâmpadas noturnas.

Voluntários da Operação Sorriso
em Mossoró. Acima, carregamento
com equipamentos médicos
doados pela ONG em Porto Velho

TAPERA DAS ARTES

O povo do município de Aquiraz,
na região metropolitana de Fortaleza,
viu sua principal atividade desaparecer do dia para a noite. Para ajudar as
famílias que perderam suas fontes de
renda, o Beach Park promoveu uma
campanha para doar 30 toneladas de
alimentos. Coube à Tapera das Artes
fazer a distribuição. A organização,
que ensina música a jovens estudantes da região, também adequou suas
atividades com aulas virtuais. “É bem
mais que aula, é um apoio emocional”,
diz Ritelza Cabral, de 62 anos, idealizadora da instituição. A Tapera começou suas atividades em 1996, quando

Fotos: Divulgação
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pandemia causada pelo Covid-19
trouxe uma época marcada por
crises, inseguranças e incertezas.
Sem dúvida, todos foram afetados por esse acontecimento mundial,
especialmente as camadas mais frágeis
da sociedade, como os moradores de
comunidades e trabalhadores informais.
Diante dessa nova realidade, ONGs que
são parceiras da Azul se mobilizaram
para ajudar. Conheça três dessas organizações e veja como participar.

Ritelza colocou em prática um sonho
antigo: ensinar música para crianças
carentes para que elas pudessem ter um
futuro melhor. Ao longo dos anos, vieram orquestras, espetáculos, a parceria
com o maestro João Carlos Martins e a
inauguração de um teatro escola, que
promove ações educativas para mais
de 1000 jovens por ano. Além disso, a
ONG oferece aulas e oficinas artísticas
em seu Centro Cultural.
Com a Azul, a ONG desenvolve um projeto que Ritelza chama de
“voluntariado inteligente”, em que os
Tripulantes podem conhecer o cotidiano da instituição, ajudando na
organização das semanas de espetá-

culos do projeto Mestre
& Aprendiz, apoiado
pela companhia aérea.
“A Azul combina com o
nosso jeito de ser. É uma
empresa humana e que
preza pelo cuidado”, diz.

OPERAÇÃO SORRISO

Durante a pandemia, os hospitais
de todo País precisaram de materiais
e equipamentos mais do que nunca.
Ciente disso, a ONG Operação Sorriso doou os materiais e equipamentos que seriam usados em suas missões
pelo Brasil. Os destinatários foram os
hospitais parceiros da organização em
Santarém (PA), Porto Velho (RO) e
Mossoró (RN), onde ela realiza cirurgias em adultos e crianças com lábio
leporino e com fenda palatina.
Parceira da organização, a Azul Cargo realizou gratuitamente o transporte
de parte destes itens, incluindo materiais

como máscaras cirúrgicas, luvas e óculos
de proteção e equipamentos como fios
para intubação. “Nós nos sentimos responsáveis não só pelos nossos pacientes,
mas pelas comunidades que atendemos”,
diz Charles Rosenburst, diretor executivo da Operação Sorriso do Brasil.
Presente no Brasil desde 1997, a
Operação Sorriso é uma das maiores
organizações médicas voluntárias do
mundo. Três vezes por ano, a entidade promove missões para operar gratuitamente crianças e adultos carentes
com deformidades faciais. Parceira
do projeto, a Azul ajuda com parte
das passagens que levam os profissionais até os locais das missões e com o
transporte de equipamentos, por meio
da Azul Cargo.
COMO AJUDAR
Ξ taperadasartes.org.br
Ξ operacaosorriso.org.br
Ξ litrodeluz.com
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RESUMOCAST

UNIVERSO
AZUL

VOCÊ LÊ UM LIVRO COMO
QUEM RECEBE UM TAPA?
Em Como Ler Livros, os educadores Mortimer
J. Adler e Charles Van Doren ensinam quais são os
quatro níveis de leitura e como atingi-los
Temporada 2 | Episódio 79

COMO LER LIVROS
Editora
É Realizações
432 págs.
R$ 82,43

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

resumocast.com.br

90

AZUL

OUÇA MAIS
FERRAMENTAS DOS TITÃS
Tim Ferriss
Pessoas bem-sucedidas
alcançam o sucesso porque
encontram suas maiores forças e desenvolvem hábitos
em torno delas. Nesse livro,
o autor Tim Ferriss compilou
diversos hacks e hábitos
que estão por trás das mais
de 200 pessoas de sucesso
que foram entrevistadas em
seu famoso podcast.
DESBLOQUEIE O PODER DA
SUA MENTE
Michael Arruda
A solução para a maioria
dos nossos problemas não
está na prateleira da farmácia, mas sim dentro de cada
um de nós. O segredo está
em sabermos como assumir
o controle da nossa mente.
A hipnose pode lhe ajudar
com isso.
HÁBITOS ATÔMICOS
James Clear
Pequenas mudanças feitas
com consistência geram
resultados impressionantes.
Descubra nesse livro como
funciona um método fácil e
comprovado cientificamente
para você criar bons hábitos
e se livrar dos maus.

Foto: Gabriel Henrique Mesquita

tudo liberado. Mas, quando a intenção é
aprender com obras de não ficção, você
vai precisar definir o propósito por trás da
leitura. Encare como um projeto.
Quer aprender sobre inovação? Compre os três top títulos, reserve 30 minutos para cada um e comece inspecionando os sumários. Anote os assuntos
mais interessantes e que podem ajudar
no seu propósito. Depois folheie agressivamente em busca de figuras, gráficos
ou esquemas. Outra dica é ler as folhas
de rosto, introduções e as conclusões do
último capítulo. Não se preocupe, pois,
nos livros de não ficção, o spoiler não é
um grande problema.
A inspeção pré-leitura traz duas grandes vantagens: (1) Pode lhe dar argumentos para descartar uma leitura mais
detalhada, ou (2) Caso deseje prosseguir, vai estar mais consciente, ativo e
sabendo sobre o terreno onde pisa.

Fotos: Divulgação
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eceber uma sentença de um Juiz,
um legado ou um tapa na cara são
atividades passivas, em que o receptor não tem o que fazer. Mas
muitas pessoas adotam essa postura
também quando estão lendo e, inevitavelmente, se enchem de tédio, acabam adormecendo e perdendo o gosto pela leitura.
Imagine um jogador de futebol que está
em pleno ato de receber um passe. Apesar
de ser o receptor, sua atividade não pode
ser passiva. Ele está seguindo a trajetória
com os olhos, posicionando-se da melhor
forma e preparando-se para dominar a
bola com precisão. A única coisa passiva
aqui é a bola. Um leitor ativo se comporta
da mesma forma. Ele consegue “conversar” com o livro por meio da arte de fazer
grandes perguntas.
Nesse livro escrito por Mortimer J.
Adler e Charles Van Doren na década
de 40, aprendemos a importância de
inspecionar uma obra antes de iniciar a
leitura dela. Isso mesmo! Nem todos os
livros merecem ser lidos! Alguns merecem uma leitura rápida e outros poucos
uma lenta.
Temos também que diferenciar os propósitos da leitura. Alguns dias a intenção é
ler para se divertir e deixar a mente divagar. Nesse caso, não existem regras. Está
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
O analista de manutenção
de linha Gabriel Henrique
Mesquita lembra as duas
semanas que passou em
Moçambique fazendo
trabalhos voluntários com
crianças africanas
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Conheça o trabalho
voluntário dos Tripulantes da
Azul durante a pandemia

Fatos e curiosidades sobre
o Cristo Redentor, um dos
símbolos do Rio de Janeiro

PROJETOS SOLIDÁRIOS

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

AFETO E
GENEROSIDADE

VIAGEM COM PROPÓSITO
A experiência de trabalhar como voluntário em Moçambique

Conheça as ações que os Tripulantes
da Azul, por iniciativa própria, realizaram
para ajudar durante a pandemia
por Bruno Segadilha
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Projeto Notas Azuis, no Rio de Janeiro

Projeto Varal Solidário em Belo Horizonte

Festa em uma das comunidades mais
afastadas de Maputo, em Moçambique

E
Ação solidária em Uberlândia

Projeto Há Esperança, em Campinas

Fotos: Divulgação

A

solidariedade sempre foi um dos principais valores da Azul.
Há anos, a companhia incentiva seus Tripulantes a participar de ações a favor do bem-estar coletivo. Durante a
pandemia, a recomendação da empresa foi a de que aqueles que pudessem ficassem em casa. Ainda assim, para alguns, a
vontade de ajudar falou mais alto.
De licença ou não, eles se engajaram em ações para auxiliar famílias e pessoas em vulnerabilidade social durante a crise. “Os Tripulantes se mobilizaram como puderam, em campanhas, ações ou
mesmo com doações. Isso mostra que eles continuam conectados e
engajados com a missão da Azul de colaborar no desenvolvimento
social do País”, afirma Camila Almeida, diretora de Pessoas da Azul.
Camila se refere a ações como a coordenada pelo comandante João
Ren, no Rio. Um dos criadores do projeto Notas Azuis, que incentiva alunos de comunidades cariocas a permanecer na escola, João percebeu que muitas famílias não tinham o que comer. Rapidamente,
organizou lives no Instagram e arrecadou dinheiro para comprar alimentos. Montou mais de 40 cestas básicas e encaminhou para ONG
Abrace O Rio, que cuidou da distribuição. “Não dá para incentivar a
criança a estudar em casa, on-line, se ela não tem que o que comer”,
diz João. A agente de aeroportos Nathalia Oliveira, que trabalha na
base de Viracopos, teve uma ideia semelhante. Ela organizou uma
campanha de doações e distribuiu mais de 400 kg de alimentos às
famílias auxiliadas pela ONG Há Esperança, em Campinas. “Se ninguém fizesse nada, eles passariam necessidade”, diz. No final de abril,
as crianças do projeto tiveram outra bos surpresa, quando a Azul
doou para elas os famosos snacks servidos em seus voos.
Já em Uberlândia, a agente de aeroporto Léa Silva liderou uma
campanha de doação de roupas, alimentos e outros itens para as
ONGs Sal da Terra e Comunidade Casa, Amor e Trabalho, todas
voltadas para crianças carentes. “Teve uma família que recebeu um
forninho. A gente pensa que isso não é importante, mas para eles é
algo precioso”, explica Léa. Em Belo Horizonte, a trainee do setor
de NDT Maíra Aguiar convidou outros Tripulantes para se juntar
ao projeto Varal Solidário, organizado pelo grupo Corrente do Bem.
Os participantes arrecadaram alimentos industrializados e não perecíveis, além de itens de higiene, e preparam kits, disponibilizados em
sacolas na Praça Raul Soares e na grade do Parque Municipal, ambos
no Centro da capital mineira. No total, foram doados 4.800 kits. “Esses varais são uma forma de ajudar sem que precisemos ter contato
uns com os outros”, diz Maíra.

u já faço parte de uma ONG no Brasil, mas no fim do ano
passado decidi encarar o meu primeiro trabalho voluntário fora do País. Alguns amigos tinham ido para a África
para fazer uma viagem desse tipo e ajudaram a organizar
tudo. Éramos nove pessoas embarcando para Moçambique.
Queria muito entender como o povo moçambicano vivia e enxergava o futuro, mesmo com tantas dificuldades.
A primeira parada foi em Joanesburgo, na África do Sul,
onde passamos três dias. Fiquei hospedado na casa de um amigo
e conheci um pouco da cidade. A culinária é ótima e me surpreendi com o Museu do Apartheid. O olhar que eles trazem
sobre tudo o que aconteceu é extraordinário. Por sorte, as coisas
por lá não são tão caras. Como iríamos bancar algumas festas
em Moçambique, estávamos com o orçamento bem apertado.
Partimos de ônibus até Maputo, a capital de Moçambique.
Foram cerca de oito horas de viagem e o que vimos na estrada
nos impressionou. É só cruzar a fronteira para perceber realidades muito discrepantes. Do lado moçambicano, encontramos
um cenário que parecia de pós-guerra. A capital tem uma estrutura boa, mas nas comunidades mais afastadas só se vê areia,
barro, um ou outro pé de manga e mais nada.
Ficamos hospedados em Maputo, na sede do projeto Plan-

tando Seus Pés na África, que faz um trabalho bem legal
por lá. Visitamos cinco comunidades, em cidades diferentes, sempre em esquema de bate e volta. Para fazer esses
trajetos usávamos os mesmos transportes locais: uma van
que eles chamam de “chapa” ou uma caminhonete aberta,
conhecida como “my love”.
A gente conversava com as famílias para entender o que
elas precisavam. É uma realidade muito dura – alguns nem
casa têm. Mas nem por isso tiram o sorriso do rosto. Depois
organizávamos uma festa e levávamos lanches, apresentações de teatro, brincadeiras e presentes.
Foi uma troca muito bonita, uma das experiências mais
incríveis que tive na minha vida. Por onde nós andávamos,
virávamos atração. Conversamos muito com as crianças e os
jovens para ver qual era a perspectiva deles ali. Uma dessas
conversas mexeu muito comigo. Conhecemos um jovem
que tinha o sonho de ter uma batedeira. Compramos uma e
lhe demos de presente. Ele chorou muito, e nós também. Foi
muito gratificante. Todo mundo deveria se permitir ter uma
experiência como essa pelo menos uma vez.
Gabriel Henrique Mesquita Analista de Manutenção de Linha
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TUDOAZUL

CLUBE TUDOAZUL

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

QUERO PARTICIPAR

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

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

Ξ Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

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

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

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO

Ξ Escolha seu plano

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

Categoria
inicial

5.000 pontos
qualificáveis

10.000 pontos
qualificáveis

20.000 pontos
qualificáveis

1 ponto

até 3 pontos

até 4 pontos

até 6 pontos

Ganho de pontos para cada R$ 1,00 voado

CONHEÇA
NOSSOS PLANOS
Pontos ganhos por mês

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

-

-

Cortesia do Espaço Azul em voos domésticos

-

1 cortesia/ano

2 cortesia/ano

*ilimitado

Ξ Sem restrição de
datas e assentos

Bagagem de até 23kg em voos nacionais

-

1 bagagem

2 bagagens

3 bagagens

Ξ Você pontua todos

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

-

-

-

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

-

-

-

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

-

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

Clube TudoAzul

V A NTA G EN S

seus voos, inclusive
viagens a trabalho

Ξ Dois anos de
validade para você
usar seus pontos

-

* conforme disponibilidade

Comprar pontos

2.000 pontos

5.000 pontos

10.000 pontos

20.000 pontos

Maior validade
dos pontos

3 anos

3 anos

3 anos

Não expiram

Não expiram

Bônus nas transferências
do seu cartão de crédito

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

Pontos para upgrade
de categoria

100 pontos
qualificáveis por mês

200 pontos
qualificáveis por mês

500 pontos
qualificáveis por mês

1.000 pontos
qualificáveis por mês

2.000 pontos
qualificáveis por mês

Upgrade de categoria

-

-

-

Safira

Diamante

Pontos de 12 meses

12.000 pontos

24.000 pontos

60.000 pontos

120.000 pontos

240.000 pontos

Quantidade de
Destino Favorito

1

1

1

2

2

Pontos Bônus acumulados
com Destino Favorito

50%

50%

50%

100%

100%

Promoções exclusivas

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

-

1.000 pontos

Transferir pontos

Renovar pontos

Transfira e receba pontos
free entre contas

ANUAL

Pagamento

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

12x
R$ 35,00

MENSAL

ANUAL

R$ 39,00

12x
R$ 65,00

MENSAL

ANUAL

R$ 72,00

12x
R$ 155,00

MENSAL

ANUAL

R$ 169,00

12x
R$ 315,00

MENSAL

ANUAL

R$ 339,00

12x
R$ 675,00 R$ 699,00

MENSAL

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

B EN EFÍCIO S D OS PLAN OS
Ξ Acúmulo de

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

transferir pontos
do cartão de crédito

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

Ξ Sem preocupação

Ξ Os melhores planos

pontos
mensalmente

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

Ξ Compra de pacotes na Azul Viagens

Ξ Passagens internacionais com companhias parceiras

Ξ Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques

Ξ Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

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

AZUL

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

com a validade
dos pontos

Ξ Bônus extra ao

com upgrade
de categoria

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

AZUL
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APLICATIVO AZUL

AZUL VIAGENS

A P LI C ATI VO DA AZ UL

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de 50 lojas
no Brasil e no exterior, além de atendimento 24 horas. Oferecemos grande
variedade de roteiros e oferta exclusiva de pacotes para mais de 100 destinos
turísticos brasileiros e internacionais, cruzeiros marítimos e circuitos pelo
continente europeu. Oferecemos também mais de 400 mil hotéis em todo
o mundo. Somos a operadora seleta da Disney e parceiros da Universal e
SeaWorld, entre outros parques na Flórida.

Novo layout e novas funcionalidades. Confira as novidades:

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

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

CANAIS DE VENDAS
Site:
azulviagens.com.br

Lojas Azul Viagens:
azulviagens.com.br/lojas

Agências de Viagens:
autorizadas em todo o território nacional

Call Center 24h:
4003 1181

LOJAS AZUL VIAGENS
Encontre sua reserva e faça o seu check-in
Administre todos os detalhes como
bagagem, marcar ou reservar assentos e
adicionar Espaço Azul.

Cartão de embarque

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

Cliente TudoAzul

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

Comprar Passagens

São Paulo

Ξ São Carlos - Centro

Goiás

Ξ Barueri - Shopping Tamboré

Ξ Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão

Ξ Goiânia - Flamboyant Shopping Center

Ξ Bragança - Garden Shopping

Ξ Limeira – Pague Menos

Ξ Goiânia - Shopping Buriti

Ξ Campinas - Cambuí

Ξ Sorocaba - Esplanada Shopping

Ξ Goiânia – Setor Marista

Ξ Campinas - Shopping Campinas

Ξ Piracicaba - Piracicaba Shopping

Ξ Campinas - Shopping Iguatemi

Ξ Presidente Prudente – Espaço SP

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

Ξ Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras

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

Chat online

Ξ São Paulo – Shopping Jardim Sul

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

Ξ Jundiaí - Maxi Shopping Jundiaí

Status de voo

Ônibus Azul

Ξ São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto

Antecipação de voo

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

Informações sobre horários e pontos
de partidas.

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

Ξ Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Ξ Guarulhos – Jardim Maia
Ξ Indaiatuba - Polo Shopping

Ξ Jundiaí - Shopping Paineiras
Ξ Santa Bárbara - Shopping Tivoli

Minas Gerais

Pernambuco
Ξ Olinda – Shopping Patteo
Ξ Recife – Casa Forte

Ξ Belo Horizonte - Minas Shopping

Ξ Recife - Shopping Plaza

Ξ Belo Horizonte - Shopping Boulevard

Ξ Recife - Shopping Recife

Ξ Belo Horizonte - Shopping Cidade

Ξ Recife - Shopping Riomar

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

Alagoas
Ξ Maceió – Parque Shopping Maceió

Ξ Divinópolis - Centro

Espírito Santo

Ξ Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

Ξ Vitória - Praia Shopping

Ξ São Paulo - Shopping Eldorado

Paraná

Guiana Francesa

Ξ São Paulo - Shopping Ibirapuera

Ξ Curitiba - Shopping Curitiba

Ξ Caiena - Aeroporto Internacional

Ξ São José dos Campos Shopping Vale Sul

Ξ Curitiba – Shopping Palladium

Estados Unidos

Ξ Bauru - Centro

Ξ Londrina - Centro

Ξ Orlando – Grand National

Ξ São Paulo – Shopping Metrô Itaquera

RAIO X

CRISTO
REDENTOR

CONHEÇA AS CURIOSIDADES DA
CONSTRUÇÃO DE UM DOS
CARTÕES-POSTAIS DO RIO DE
JANEIRO por Giovanna Forcioni
Antes de começarem as obras, três lugares
foram cogitados para abrigar o monumento.
As opções eram o Pão de Açúcar, o Morro de
Santo Antônio e o Morro do Corcovado, que foi
o escolhido pelo Círculo Católico.
A estátua levou cinco anos para ser construída.
As obras terminaram em 1931 e foram
totalmente financiadas pelo povo, que, na
época, fez uma campanha de arrecadação para
conseguir tirar a ideia do papel.
Dois materiais foram usados na construção:
concreto armado e pedra-sabão. As pedras
foram cortadas em milhares de pedacinhos,
coladas sobre um tecido e, só depois, aplicadas
na estátua. Antes de colar os azulejos, muitas
pessoas escreveram à mão mensagens para
seus familiares, no lado de trás.
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Foto: Leo Lemos

Com 38 metros de altura, o Cristo Redentor tem
o tamanho de um prédio de 13 andares. Por
estar no alto de um morro, o engenheiro Heitor
da Silva Costa fez um projeto arrojado, capaz de
aguentar ventos de até 250 km/h, o equivalente
a um furacão de categoria 5.
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