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Porto de
Galinhas

Um roteiro imperdível na
badalada praia pernambucana

Réveillon 2021

Dez destinos para você passar
o fim de ano sem aglomeração

Azul

Eleita a melhor
companhia
aérea do mundo
no Tripadvisor.

Viajar só com pontos é perfeito,

mas ter direito a um acompanhante
e salas VIPs é infinito.

_ Ganhe 2 passagens aéreas para um acompanhante*
e salas VIPs para o titular e o adicional.

Chegou
Azul Itaucard Visa Infinite.
O melhor é infinito.

Confira as regras e as condições dos benefícios.
Concessão do cartão sujeita a análise de crédito.
voeazul.com.br/cartoes
*Mediante acúmulo de pontos no cartão a cada 12 meses.

A gente se diverte junto.

A gente se diverte junto.
Ainda que seja cada um
na sua tela.
Fim de ano é tempo de agradecer todas
as experiências vividas. Assine SKY e
garanta momentos ainda mais especiais,
trazendo a maior variedade de programação
para cada um curtir na sua tela onde,
quando e como quiser.

Baixe o App.

Diversão em todas as telas.
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UM RETORNO
MUITO ESPECIAL

É TEMPO DE VOLTAR A VOAR

DIRETOR DE MARKETING
Daniel Bicudo

Esta edição é mais do que especial: trata-se de nossa primeira
revista de bordo desde o início
da pandemia. Para celebrar
este retorno, preparamos uma
reportagem de capa diferenciada, com um roteiro para
férias inesquecíveis em Porto
Praia de Muro Alto,
em Porto de Galinhas
de Galinhas, Recife e Olinda.
Também selecionamos dez destinos brasileiros para você passar um Réveillon incrível – e sem aglomeração.
Especiais também são nossos entrevistados do mês: o genial Mauricio de Sousa e seu filho,
Mauro Sousa, falam da trajetória de 61 anos da Turma da Mônica e revelam algumas novidades para 2021, inclusive uma parceria inédita com a Azul. A seção Executiva também
traz a história de sucesso da Orla Rio, empresa que administra mais de 300 quiosques nas
praias cariocas, e apresenta a nova cara do chocolate 100% brasileiro.
Desejo a você uma ótima leitura!
Junior Ferraro

DIRETOR DE REDAÇÃO

COLABORARAM NESTE NÚMERO

GERENTE DE MARKETING
Renata Lorenzini

É hora de o brasileiro conhecer mais o Brasil, viajar para
novos destinos e descobrir as belezas do seu país

COORDENADOR DE MARKETING
Ualison Moreira
GERENTE DE COMUNICAÇÃO
Fábio Abud

O

ANALISTAS DE COMUNICAÇÃO
Renato Aranda e Bruno Tortorella
HUB DE CRIAÇÃO
DIRETOR DE REDAÇÃO
Junior Ferraro
HEAD DE DESIGN
Caio Bueno
DIRETORA DE ARTE E PROJETO GRÁFICO
Fernanda Magliari
EDITOR DE ARTE CONVIDADO
Marcelo Katsuki
TRATAMENTO DE IMAGENS
Everaldo Guimarães
REVISÃO
Paulo Vinicio de Brito
PUBLICIDADE
GERENTE DE PUBLICIDADE E
PARCERIAS
Marco Jacobucci
marco.jacobucci@voeazul.com.br
EXECUTIVO DE NEGÓCIOS
André Barreto
andre.barreto@voeazul.com.br

Lucila Soares /Meu
escritório é na praia p.80
A jornalista carioca
entrevistou o CEO da Orla Rio
em um ambiente que ambos
adoram: um quiosque à beira
da praia. “O pai dele criou um
grande negócio a partir de um
carrinho de cachorro-quente.”
Onde encontrá-la:
lucila@gmail.com

OUTROS COLABORADORES

TEXTO Anna Paula Ali, Bruno Segadilha FOTO André Dib, Leo Lemos

Siga-nos no Instagram:

revista_azul

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

Quer anunciar?

plataformaazul@voeazul.com.br

Azul Linhas Aéreas: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06460-040
A revista da Azul não se responsabiliza pelos conceitos emitidos nos artigos assinados. As pessoas que não constam do expediente
da revista não têm autorização para falar em nome da Azul ou retirar qualquer tipo de material para produção de editorial caso
não tenham em seu poder uma carta atualizada e datada, em papel timbrado, assinada por pessoa que conste do expediente.
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REPRESENTANTES RS, SC E PR
Jazz Comunicações
RIO GRANDE DO SUL
Patricia Koops
pkoops@jazz.ppg.br

Foto: Anna Carolina Negri

Giovanna Forcioni /
Experiência na selva p.52
O Juma Amazon Lodge foi
o primeiro hotel de selva
da jornalista. “Já conhecia
a Amazônia, mas dormir e
acordar em meio às árvores
me trouxe uma perspectiva
diferente sobre a floresta.”
Onde encontrá-la:
@giforcioni

PARANÁ E SANTA CATARINA
Claudia Weber
cweber@jazz.ppg.br
REPRESENTANTES
NORTE/NORDESTE, RJ E MG
FTPI NE
Ivan Feitosa
ivan.nordeste@ftpi.com.br
FTPI RJ
Andrea Medrado
andreamedrado.rio@ftpi.com.br
FTPI BH
Ronaldo Spagnuolo
ronaldo.minas@ftpi.com.br
TIRAGEM
70.000 exemplares

Fotos: Gui Gomes e arquivo pessoal

Gui Gomes / Férias no
paraíso p.24
Essa foi a primeira visita do
fotógrafo paulista a Porto
de Galinhas e Olinda. “O
momento mais emocionante
foi o voo de paramotor sobre
a Praia de Maracaípe. O frio
na barriga vale a pena!”
Onde encontrá-lo:
@guigomes7

lá, seja bem-vindo!
É com imensa felicidade que escrevo este editorial, sabendo que você vai lê-lo em uma de nossas
aeronaves. Depois de sete meses longe dos Clientes,
a nossa revista de bordo está de volta, trazendo
informação e entretenimento durante seu voo. É
mais um sinal da grande retomada que a Azul está
realizando neste ano tão difícil. Em novembro,
continuamos adicionando mais voos e recuperando nossa
malha doméstica, que já está conectada a quase 100 destinos.
Para isso acontecer adaptamos toda a nossa operação para
garantir um ambiente mais saudável para nossos Clientes e
Tripulantes, ampliando as medidas de segurança. Todos os
Tripulantes usam máscaras durante toda a jornada: pilotos,
comissários, agentes de aeroportos, security e time de apoio.
Nossos aviões a jato estão equipados com filtro de ar HEPA,
capaz de eliminar 99,99% dos vírus 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 durante os voos. Até esta revista
que você está lendo foi embalada e higienizada para que seja
um exemplar individual, só seu. Além disso, a Azul inaugurou
o Tapete Azul, um sistema de embarque que diminui em até
25% o tempo de espera dos Clientes e auxilia no distanciamento
social. Já estamos operando essa tecnologia em 12 aeroportos.
Estamos orgulhosos de oferecer um voo seguro e tranquilo
para os nossos Clientes poderem cumprir seus compromissos

profissionais, visitar suas famílias e curtir suas merecidas
férias. E fico contente de saber que todo o setor do turismo
está fazendo sua parte, criando um ambiente seguro, nas
companhias aéreas, nos hotéis, nos restaurantes e nos passeios
oferecidos por nossos parceiros.
É tempo de voltar a voar. É hora de o brasileiro conhecer
mais o Brasil, viajar para novos destinos e descobrir as belezas
do seu país, que muitas vezes são pouco exploradas. E foi
também pensando neste momento, em que muitos podem
trabalhar a distância, que criamos a campanha #TravelOffice,
incentivando nossos Clientes a buscarem um refúgio para
trabalhar longe de casa, em lugares que sempre sonharam,
com segurança. Além disso, vamos aumentar as frequências
de voos para os destinos mais procurados na alta temporada
que se aproxima. Tudo para melhorar ainda mais a sua
experiência de voar com a Azul.
No meio de toda esta crise, tivemos uma notícia maravilhosa: a Azul foi eleita a melhor companhia aérea do mundo
pelo Tripadvisor. Quero agradecer a vocês, Clientes, por
terem nos colocado nesta posição. Vocês que sempre confiaram na Azul e nos fizeram voar ainda mais alto. Eu também
gostaria de agradecer a todos os nossos Tripulantes. Cada um
deles foi fundamental para a Azul superar os momentos mais
duros desta crise, empenhando-se ainda mais para atender
bem nossos Clientes e manter nossas aeronaves nos céus.
Desejo a você uma boa leitura e excelentes voos!
John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
azulinhasaereas
voeazul.com.br
@azulinhasaereas
twitter.com/azulinhasaereas

AZUL
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LOUNGE

Foto: Divulgação Azul

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

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
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O MAIOR HANGAR
DA AMÉRICA LATINA

U

m dos mais altos investimentos da Azul em 2020, o
novo hangar da companhia, inaugurado em março
em Viracopos, está trazendo bem mais agilidade e eficiência às operações da empresa, além de economia
em diversos processos. Maior hangar da América Latina, o espaço ocupa uma área de 35 mil m² e pode abrigar
até oito Airbus A320 simultaneamente ou dois A330. É o
equivalente também a dez aviões do tipo Embraer E95-E1.
Trata-se de uma importante conquista da empresa, que, no
segundo semestre, retomou boa parte de seus voos, com
mais de 500 frequências por dia em novembro.
Além de abrigar aeronaves, o complexo conta com espaços como um pátio de manobras, áreas de abastecimento
e lavagem aeronaves, além de 14 oficinas, entre elas as de
motores, de pintura, de fuselagem e de lavagem de banheiros. “Isso nos possibilita internalizar serviços que fazíamos
fora, o que nos dá mais flexibilidade para fazer paradas especiais com as aeronaves. Facilita muito a nossa logística
e gera uma grande economia para a companhia”, afirma
Antonio Eick, gerente geral de Manutenção de Hangar.
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Fotos: Antonio Eick e Junior Ferraro

Hangar da Azul
em Viracopos

Pintura de aeronave;
ao lado, pátio externo

Há alguns meses, os profissionais que trabalham
ali estão auxiliando na operação diária da empresa,
recebendo aviões que necessitam fazer paradas especiais, além de reparos em estruturas. O hangar de
Viracopos é o quinto da Azul e se junta aos outros
quatro que a empresa possui na Pampulha, em Minas Gerais. Em julho, o prédio recebeu a primeira
aeronave para manutenção de grande complexidade, o heavy check, um Airbus A320neo, de matrícula PR-YRA. “A partir do momento que somos
nós a realizar o serviço, conseguimos melhorar de
forma contínua todos os processos que envolvem
o heavy check”, diz Flavio Costa, vice-presidente
técnico-operacional da companhia.
Logo no início das atividades o hangar estava sendo utilizado para a preservação da frota, em função
da crise decorrente da pandemia causada pelo novo
coronavírus. Com o início da retomada dos voos, o
complexo já está realizando diversas tarefas de manutenção. Agora a companhia começa a agregar ao
local novas oficinas que darão suporte aos serviços
de reparos feitos nas aeronaves, além de iniciar o
processo de transformação digital para garantir mais
eficiência nos procedimentos e controles.

NÚMEROS
DO HANGAR

10

1.000 m

é a quantidade de aeronaves
do tipo Embraer E95-E1 que
o hangar consegue abrigar.

35 mil m

2

é o tamanho da área
construída do hangar,
que fica em um
terreno de 94 mil m²

3

de espuma estão contidos
nos reservatórios do
sistema anti-incêndio

14
oficinas funcionam
no espaço, algumas
ainda em fase de
implantação

AZUL
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NEWS

INSTAZUL

OS NOVOS CARTÕES DA AZUL

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

A Azul, o Itaú Unibanco e a Visa acabam de lançar o
Azul Itaucard Visa Infinite, um dos cartões com a melhor
pontuação do mercado e benefícios para os viajantes,
como companion pass e upgrade tanto para a Azul
Business quanto para a categoria Diamante TudoAzul,
além da possibilidade de isenção na anuidade, entre
outras vantagens.
Para comemorar o lançamento, os clientes também
podem ganhar bônus em pontos e a Azul adesivou um
avião modelo Airbus A320neo com a família de cartões e
deu à aeronave um novo nome: Azul Infinite. “Estamos
lançando o produto mais inovador e atrativo de todo o
mercado, em termos de benefícios para o cliente. A estreita
parceria entre nós, o Itaú Unibanco e a Visa fará com que o
consumidor usufrua de exclusividades em diversas frentes,
como a conversão de pontos diferenciada, upgrades,
passagens grátis e pontos que não expiram, que poderão
ser resgatados em passagens aéreas e demais produtos do
Shopping TudoAzul e da Azul Viagens, nossa operadora de
turismo”, ressalta John Rodgerson, presidente da Azul.
Os benefícios se estendem ao transporte das malas: o
cartão dá direito ao despacho gratuito de três bagagens em
voos domésticos, uma bagagem em voos na América do
Sul e outras três bagagens em voos para Europa ou Estados
Unidos. O cartão ainda oferece como vantagens check-in e
embarque prioritários, antecipação gratuita de voos, dois
acessos anuais a salas LoungeKey distribuídas em todo o
mundo, utilização ilimitada do Espaço Azul e acesso às salas
VIP de Congonhas (São Paulo) e Viracopos (Campinas), além
de duas diárias grátis na locação de automóveis da Unidas.
Acesse o site voeazul.com.br/cartoes para conhecer
todas as vantagens e benefícios do Azul Itaucard Visa
Infinite e ver se você tem um cartão pré-aprovado.

Uruguaiana | Rio Grande do Sul por Francielle Grott

Jericoacoara | Ceará por Margarete Patusco

Itapoá | Santa Catarina por Milton de Miras

Anchieta | Espírito Santo por Luciana Peroni
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Fotos: Arquivo Pessoal

Numa parceria inédita, a Azul e a
Heineken, marca holandesa de cervejas,
estão tornando ainda mais agradável a
experiência de bordo. Os Clientes partindo
dos aeroportos de Viracopos e Congonhas,
com destino ao aeroporto Santos Dumont,
no Rio de Janeiro, receberão um pack
exclusivo com a Heineken 0.0 Álcool.
A nova cerveja – que, como o nome
entrega, tem 0% de álcool – é ideal para
ser saboreada em ocasiões como viagens,
almoços de negócios, antes de dirigir ou
até mesmo em casa. A distribuição nas
aeronaves acontece na segunda quinzena
de novembro, apenas nos voos entre esses
destinos, de segunda a sexta, das 11h às
16h.

Fotos: Shutterstock e Divulgação

CERVEJA A BORDO

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

AZUL

17

VARIEDADES

PARA COMER COM OS OLHOS

VINH O
DO MÊS

Uma viagem antropológica, guiada pelos caminhos
dos sabores, dos relatos peculiares e dos segredos
da vasta gastronomia nordestina. Essa é a premissa
do livro Nordeste, Identidade Comestível (R$ 70),
do jornalista e antropólogo Bruno Albertim, dividido
em dois volumes e quase 500 páginas. A obra, uma
belíssima publicação da Editora Massangana, da Fundação
Joaquim Nabuco, é fruto de uma pesquisa coordenada pela antropóloga Ciema Mello, do Museu do Homem do Nordeste (Muhne),
e com histórias, relatos e receitas das várias culinárias regionais, com
fotografias de Emiliano Dantas. Para a pesquisa foram percorridos, durante
dois anos, 11.560 quilômetros nos sete estados da Região. “Nesses caminhos,
pude perceber de fato que não há um, mas vários nordestes, inclusive de tempos
históricos paralelos. Práticas alimentares centenárias, desde antes da colonização,
convivem e se revalidam diante de hábitos adquiridos no contemporâneo, com a
globalização”, diz o autor. Ξ fundaj.gov.br/index.php/pagina-editora-massangana

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
COVELA EDIÇÃO NACIONAL ARINTO 2017
Produtor: Quinta de Covela
Região: Minho, Vinho Verde, Baião
Preço: R$ 125

A Quinta de Covela pratica agricultura orgânica
em solos graníticos, um cenário de terraços
plantados a baixa altitude na margem direita do
rio Douro, na zona austral da Região dos Vinhos
Verdes. As uvas são colhidas de forma manual
e seu transporte feito em pequenas caixas para
evitar o esmagamento. Passa por uma seleção
manual dos cachos, com posterior fermentação
espontânea em tanques de aço inox.
Lançado em 2014, leva o nome Edição Nacional em
função da casta usada, Arinto, 100% portuguesa.
Vinho fresco e vivo onde se sente a força do sol da
região Baixo Douro. Com aromas florais e bastante
arredondado, combina com pratos de frutos
do mar e peixes. Belíssimo vinho varietal, que
apresenta cor dourada brilhante, aromas intensos
e frescos, com base mineral. A mineralidade
convive bem com os aromas frutados.
Ξ www.winebrands.com.br

A MÚSICA VOLTA
AO BLUE NOTE
NA ILHA DA MAGIA
Em uma parceria entre Azul, Azul Viagens, Castelmar Hotel e o coletivo FotoBazar Delas, a fotógrafa Silvia Machado viajou até Florianópolis
(SC) para clicar as imagens da exposição Cinco
Mulheres, Cinco Regiões. O resultado você pode conferir até junho de 2021, no Lounge Azul em Viracopos.
Como o coletivo FotoBazar Delas começou?
Tudo surgiu em um papo de bar que tive com a Bete Marques, fotógrafa que também faz parte do grupo, em 2018. Sentíamos falta de
oportunidades no mercado e percebemos que precisávamos criar
o nosso espaço. Conversamos com outras fotógrafas que também
participavam de feiras e, aos poucos, o grupo foi se formando. Nosso primeiro trabalho juntas foi um bazar de fotos, daí o nome.

CINE CEARÁ TERÁ SESSÕES
PRESENCIAIS E ON-LINE

Você foi para Florianópolis. O que conseguiu incluir no roteiro por lá?
Florianópolis é uma imensidão. Para conseguir circular por lá, precisei alugar um carro. Aproveitei e passei pela região metropolitana,
fui até Guarda do Embaú e a Praia da Gamboa. Só conhecia Floripa
no verão e dessa vez fui no inverno. As praias estavam vazias, os
comércios fechados… Foi uma experiência diferente, mas muito interessante, porque consegui fotografar um outro lado da cidade.
Ξ @silviamachadofotografia | @fotobazardelas
Ξ CASTELMAR HOTEL castelmarhotel.com.br
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Fotos: Bete Marques, Gal Oppido e Divulgação

No projeto da exposição, cada uma de vocês viajou para uma região
do País para produzir as fotos. Como definiram os destinos?
Sugerimos alguns lugares e a equipe de marketing da Azul e da Azul
Viagens nos ajudou a escolher. Decidimos que cada uma de nós
viajaria para fotografar uma região do País. No fim, acabei ficando
com a região Sul.

Após suspender suas atividades por sete
meses, o Blue Note reabre este mês em
São Paulo. A icônica casa de jazz, que
tem patrocínio da Azul, volta a receber
artistas e público em seu espaço, na Av.
Paulista, com novos protocolos de segurança e higiene, como uso de máscara
ao transitar para os banheiros, redução
da capacidade – com limite de seis
pessoas por mesa – e assentos marcados,
para diminuir a circulação e aglomeração. Entre os nomes que se apresentarão
na casa até o final do ano, estão João
Suplicy (foto), no dia 27 de novembro,
e a banda Funk Como Le Gusta, no dia
18 de dezembro Ξ bluenotesp.com

Em 2020, o 30° Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema será uma versão
especial. Ao comemorar três décadas de existência, o evento ocorrerá no formato
presencial, em Fortaleza, e via on-line, no Canal Brasil Play, entre 5 e 11 de dezembro. Foram escolhidos sete longas-metragens inéditos no Brasil, como o brasileiro
A Morte Habita à Noite, de Eduardo Morotó; o argentino As Boas Intenções (Las
Buenas Intenciones), de Ana García Blaya, vencedor de prêmios nos festivais de
San Sebastián e Havana; e a coprodução Chile-Espanha-França-Alemanha Branco
no Branco (Blanco en Blanco), de Théo Court, que garantiu prêmios nos festivais
de Veneza, Toulouse, Havana e Minsk (Bielorrússia). Para a Mostra Competitiva
Brasileira de Curta-metragem os curadores Mariana Medina e Telmo Carvalho
selecionaram 15 filmes dentre os 900 inscritos. Foram escolhidos representantes
de nove estados do Brasil dos 25 que enviaram seus curtas. Entre os filmes estão
dois pernambucanos, o premiado Inabitável, de Matheus Farias e Enock Carvalho,
com Luciana Souza (Bacurau) e A Nave de Mané Socó, de Severino Dadá. Os cearenses A Beleza de Rose, de Natal Portela, e o documentário Não Te Amo Mais, de
Yasmin Gomes, também concorrem. Ξ cineceara.com | Instagram: @cineceara
AZUL
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SALVATORE COSMÉTICOS: MAIS DE DOZE ANOS
TRANSFORMANDO A SUA BELEZA
O sonho de levar transformação nos fez ir além de uma simples linha de produção e a
indústria tornou-se pequena diante do mundo de oportunidades que surgiu à nossa frente

N

Tratamentos capilares
com qualidade e
resultados incomparáveis

20

AZUL

ossa indústria começou pequena,
em um sítio no interior do estado
de São Paulo. Hoje a expansão
do grupo Salvatore ultrapassa os
limites nacionais, com infraestrutura
inteligente e altamente competitiva.
Fazemos Salvatore do começo ao fim.
Desde a fabricação de produtos até a comercialização destes, passando por todos
os departamentos e colocando em prática
nossos valores.
Hoje somos uma das sete indústrias
brasileiras que produzem sua própria
coloração e contamos com uma gama
de mais de 400 produtos registrados em
nossa marca.
Quando escolhemos nossos fornecedores, sempre buscamos empresas cujos
valores estejam alinhados com os nossos,
que respeitem nossos padrões de qualidade e causem o mínimo possível de
impacto no meio ambiente. A compreensão quanto ao conceito de sustentabilidade
se estende da escolha das embalagens
até o descarte do material, reduzindo o
impacto ambiental.
As análises físico-químicas do nosso
controle de qualidade são apenas o
início de um sistema de verificações.
Para garantir a eficácia e o resultado de
nossos produtos, investimos constantemente em pesquisa e desenvolvimento,
buscando métodos de produção cada vez
mais avançados. Além disso, utilizamos os mais ricos ativos e componentes
naturais disponíveis. Tudo isso para
assegurar os melhores resultados para
nossos clientes.

SEGURANÇA, RESPONSABILIDADE E EFICÁCIA

Quando nascemos como empresa, já sabíamos que nossa missão de transformar não poderia, em
hipótese alguma, colocar na linha de frente nenhuma outra vida. Por isso, desde o princípio da nossa
história, adotamos a política de cruelty free. Ou seja, não testamos nada em animais.
Também, tendo em mente a saúde e a segurança de todos aqueles que utilizam nossos produtos,
criamos fórmulas totalmente livres de formol e seus derivados.

EDUCAÇÃO

Muito além de cosméticos, nossa missão sempre foi a de levar transformação por todos os caminhos
que trilhamos. E o conhecimento é parte fundamental do verbo transformar. E é por meio do nosso
TEAM HAIR EXPERT que deixamos ao alcance dos profissionais nossa ciência e nossa tecnologia.
Hoje já somamos mais de 2 mil eventos nacionais e internacionais e cerca de 50 mil profissionais
certificados pelo nosso Sistema de Educação Salvatore “Academy Hair”.

PRODUTOS:
FEITO PARA SUA BELEZA

Linha completa Home Care para cuidados diários. Desenvolvida com a qualidade e a tecnologia Salvatore Cosméticos e
disponível nos melhores supermercados,
farmácias e lojas especializadas.

PRODUTOS DE PERFORMANCE
PROFISSIONAL

Com produtos profissionais e uma completa linha de manutenção com tudo
o que seus fios precisam para ficarem
bonitos e saudáveis. Somos referência no
Alisamento Capilar 0% formol e derivados, exclusivo e patenteado a partir do
princípio ativo Tanino, proporcionando
saúde e beleza para todos.

Tanino Barber veio para tornar os
tradicionais serviços da barbearia mais
eficientes com produtos multifuncionais. Todos os cuidados primordiais
com a saúde da pele, do cabelo e da
barba, unindo a estes tratamentos um
novo Sistema Terapêutico de Aplicação que garante mais beleza e estilo para o homem, além
de saúde para seus fios.

PARA CADA NATUREZA UM TRATAMENTO

Inspirada na força da natureza, a linha
Tanino Therapy foi desenvolvida com
a alta tecnologia Taninoplastia, a primeira no mundo com o ativo orgânico
Tanino, para os profissionais que buscam
versatilidade e resultados garantidos.
São mais de 60 tonalidades permanentes e produtos de descoloração,
desenvolvidos para tratar a fibra capilar
profundamente, assim resultando em
cores vibrantes e alta cobertura até
mesmo nos fios mais resistentes.

Acesse o QR
Code e conheça
os resultados
dos tratamentos
Salvatore.
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UM DESTINO, DOIS ESTILOS

DESTINOS

TESOURO CAIÇARA
Famosa por seu Centro Histórico bem preservado, Paraty também surpreende com
cachoeiras, ilhas e praias tranquilas por Giovanna Forcioni | fotos Gui Gomes

Boa parte das praias da Baía de Paraty só é acessada com barco. Nos passeios de escuna que saem do
cais da cidade dá para conhecer algumas delas. A
maioria dos tours tem cinco horas de duração e quatro paradas para banho. As praias do Saco da Velha
(foto) e da Conceição costumam ser pit-stops.
As praias urbanas, como a do Jabaquara e a do
Pontal, não são das mais exuberantes, mas funcionam como ponto estratégico depois de passar
o dia caminhando no Centro Histórico ou fazendo
os passeios de barco. É lá que os moradores costumam caminhar no fim da tarde e parar para um
drinque nos quiosques.

Outra parada obrigatória é o vilarejo de
Trindade, a 30 minutos de carro do Centrinho.
O passeio dá para ser feito por terra e passa por
praias como a do Cepilho, queridinha dos surfistas,
a dos Ranchos e a do Caixa D’Aço, que tem uma
trilha que leva até uma piscina natural cheia de
peixinhos coloridos.
No Saco do Mamanguá, o único “fiorde” brasileiro, dá para percorrer de caiaque um trecho
de mangue e ir até a Cachoeira do Rio Grande.
A atração por lá é subir o Pico do Pão de Açúcar,
de onde dá para avistar as usinas nucleares de
Angra dos Reis.
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CULTURA

!

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

PARATY
inclui passagem
aérea + 3 noites na
Pousada Parque
Imperial, com café
da manhã e traslado
aeroporto/hotel/
aeroporto.
Saída em
08/04/2021
(de Campinas)

130,00
R$ 1.300,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Para descobrir um pouco mais da história da cidade, o endereço certo é a Casa da Cultura. Funcionando como um pequeno museu, recebe exposições
temporárias e de artistas locais. Mesmo para quem
não é fã desse tipo de programa, vale a ida só pela
vista do segundo andar, de onde dá para enxergar
do alto as ruas coloniais do Centro Histórico.
A Igreja de Santa Rita (foto) virou um dos principais
cartões-postais de Paraty. Com arquitetura em estilo
barroco, é a mais antiga da cidade, com 248 anos. É lá
que, desde 1973, também funciona o Museu de Arte
Sacra da cidade, que tem um acervo de quase 3 mil
peças. Às terças-feiras a entrada é gratuita.

Todo o burburinho do Centro Histórico acontece ao
redor da Praça da Matriz. Os antigos casarões hoje
são ocupados por bares, cafés e restaurantes. Em 2018
o espaço ganhou de volta um de seus endereços mais
ilustres: o Cinema na Praça. Reaberto depois de mais
de 40 anos sem funcionar, hoje tem sessões regulares
com alguns dos blockbusters do momento.
Às quartas e aos sábados a programação é garantida na Rua Geralda, no Centro Histórico. É quando
o grupo Contadores de Estórias apresenta um espetáculo de bonecos no Teatro Espaço. Em cartaz
desde 1994, Em Concerto mostra um pot-pourri de
cenas de outras peças do grupo.
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PORTO DE GALINHAS
Foto: Gui Gomes

NATUREZA

Uma reportagem no badalado
balneário, com suas praias
incríveis, piscinas naturais e a
rica gastronomia de Pernambuco

32
RECIFE

36
OLINDA

42
CHECKLIST

As pontes, os restaurantes, os
museus e até um bar secreto
na capital pernambucana

Um roteiro para desbravar
as ladeiras e conhecer os
endereços históricos da cidade

10 dicas de destinos para
você passar seu Réveillon
sem aglomerações

PERNAMBUCO

FÉRIAS NO PARAÍSO

Com a imbatível combinação de belas praias, piscinas naturais e rica gastronomia,
Porto de Galinhas desponta como o destino ideal para se visitar neste verão.
Aproveite a viagem para desfrutar as atrações de Recife e Olinda, a apenas uma
hora do ensolarado balneário pernambucano por Junior Ferraro | fotos Gui Gomes

Piscinas naturais formadas
pelos corais de arrecifes,
em Porto de Galinhas

PERNAMBUCO

Passeio de jangada no Pontal
do Maracaípe; na página ao
lado, Praia de Muro Alto

C

om 187 km de extensão, o litoral de Pernambuco
ocupa apenas 2,5% da costa brasileira. Mas como
tamanho não é documento, o estado pode se orgulhar de ter algumas das praias mais bonitas – e
disputadas – do País. Como Porto de Galinhas,
que volta a ser um dos destinos mais procurados
no Nordeste desde a retomada do turismo doméstico. Desbravamos o agitado balneário e montamos um roteiro para você curtir suas férias de verão – e ainda aproveitar a viagem para conhecer
de perto as atrações de Recife e Olinda, a uma hora dali.

PORTO DE GALINHAS

Situado no município de Ipojuca, a 64 km de Recife, Porto
de Galinhas é um dos locais mais procurados do Nordeste
brasileiro. Desde setembro, Porto tem registrado altas taxas
de ocupação nos hotéis e surge como destino ideal para passar o verão. Pudera. O balneário reúne belezas como praias
paradisíacas, incríveis piscinas naturais nos corais de arrecifes e uma agitada vila no centrinho, com lojas, bares, música
ao vivo e bons restaurantes.
As praias, claro, são as principais estrelas do destino, que
possui 15 km de litoral. A mais movimentada é a Praia da
Vila, no Centro de Porto. É dali que partem as jangadas para
26
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as piscinas naturais, a cinco minutos da orla. Esse é um passeio
imperdível, especialmente quando a maré está baixa e os corais
aparecem, criando as tais piscinas de águas cristalinas, cheias
de peixes – uma delas lembra o mapa do Brasil. Para aproveitar
melhor essa paisagem, verifique antes a tábua de marés para
saber o dia e o horário em que estarão mais baixas.
Vale conhecer as outras praias da região. Uma das opções é
o passeio de bugue Ponta a Ponta. No trecho mais ao Norte
fica Muro Alto, cuja praia está situada entre um paredão de
areia repleto de coqueiros e um arrecife de corais. Suas águas,
portanto, são tranquilas e morninhas, como as de uma piscina. A segunda parada é o Pontal do Cupe, um trecho ideal
para quem quer ficar mais afastado do burburinho das praias
próximas do centrinho da Vila. Ali começa a Praia do Cupe,
com 5 km de extensão, porém com poucos banhistas, por
causa das ondas fortes. O passeio de bugue ainda segue até
o Pontal do Maracaípe, na ponta Sul – mas falaremos dessa
região um pouco mais para frente.
A gastronomia é uma atração à parte em Porto de Galinhas.
Há desde casas consagradas, como o Beijupirá, até os famosos
crepes da La Crêperie – o de filé com molho de funghi reduzido no conhaque é de comer sorrindo. Dois dos mais concorridos restaurantes da cidade, aliás, são do chef Felipe Barreto.
Carioca de nascença, Felipe adotou Porto de Galinhas há 18
AZUL
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anos, quando abriu o Munganga Bistrô,
cujo arejado salão fica de frente para o
mar, decorado com coloridas estátuas de
galinhas esculpidas pelo mestre Carcará.
O menu é uma tentação. Prove os crocantes camarões empanados com coco e
a lagosta grelhada, acompanhados de um
espumante e da brisa que vem do oceano. A segunda casa de Felipe é o italianíssimo La Tratoria, com poucas – e
disputadas – mesas, só no jantar. É a hora
ideal para uma lasanha e um bom vinho.
Um dos passeios obrigatórios para
quem está em Porto de Galinhas é um
tour na Praia dos Carneiros, a uma hora
dali, já no município de Tamandaré.
Obrigatório porque esse é um dos trechos mais bonitos do litoral pernambucano – e, dizem, uma das praias mais
bonitas do País. Com 5 km de extensão, as areias brancas de Carneiros ficam entre o verde vívido de extenso
coqueiral e as águas azuis quase turquesa do mar. Tudo isso salpicado com

Vista aérea da região, durante
o voo de paramotor; acima, o
“mapa do Brasil” nas piscinas
naturais, em Porto de Galinhas

Praia dos Carneiros
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as cores vivas dos catamarãs e barcos explorando a costa e
levando visitantes à barreira de arrecifes.
Os passeios de catamarãs são uma ótima oportunidade de
observar a praia a partir do mar e explorar as piscinas naturais dos corais. O tour aquático também passa por diferentes
trechos da costa, como a Prainha do Rio Formoso e o morro
cujo desenho lembra um imenso jacaré. Vale também registrar
a Capela de São Benedito, construída no século 18, com sua
pitoresca fachada branca e verde. Para passar o dia com mais
conforto, vale utilizar o restaurante Bora Bora como ponto de
apoio. Localizado a 100 m da praia, tem parque infantil, estacionamento, chuveiros e vestiários. O forte da casa são os frutos
do mar, como o Camarão Bora Bora (preparado com molho
quatro queijos e servido num coco verde) e a patola de caranguejo com vinagrete, além de ótimas caipirinhas de frutas.
Uma temporada em Porto de Galinhas não seria completa sem um pulinho na vizinha Maracaípe, a cerca de 2 km
na direção Sul. Principalmente se você busca um canto mais
tranquilo. Agito ali só das ondas mesmo – tanto que a região
sedia campeonatos do Circuito Brasileiro de Surfe. É o local
perfeito para passar o dia curtindo a praia sossegada, relaxar
na sombra dos coqueirais, fazer um passeio de jangada pelo
rio no Pontal do Maracaípe e curtir o fim de tarde no Bar do
Galo, localizado no meio do manguezal.

Moqueca mista do João
Restaurante; à dir., o Munganga
Bistrô; na pág. ao lado,
calçadão no Centro de Porto
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Você pode adicionar mais emoção ao seu roteiro. Em
Maracaípe você pode fazer um voo panorâmico em um paramotor e ter a vista mais próxima que uma ave teria ao
sobrevoar a região. O eletrizante tour aéreo, que dura cerca
de 15 minutos e sobrevoa o trecho costeiro entre Maracaípe
e Porto de Galinhas, é realizado por Sérgio Voador, da Nordeste Fly. Com experiência de 20 anos de voo, Sérgio diz
que a segurança é o fator principal de seu negócio. “Temos
de respeitar a natureza. Se as condições do tempo não são
favoráveis, transferimos os voos para o dia seguinte”, afirma.
Quando bater a fome, a dica é almoçar no João Restaurante, que fica à beira da praia e tem até uma piscina. As
receitas chegam em porções generosas e muito bem executadas. Como o crocante peixe-agulha frito com macaxeira
e o arrumadinho de charque, na entrada; o famoso camarão
havaiano, servido no abacaxi e acompanhado de purê de
abóbora e arroz de castanha; e a aromática moqueca mista de peixe e camarão, com arroz, farofa de dendê e pirão.
Aproveite para provar a deliciosa caipirinha de caju, limão
siciliano e mel e terminar sua refeição com a Delícia Pernambucana, uma taça com bolo de rolo, sorvete de tapioca,
calda de goiabada e castanha-de-caju.
Quer uma maneira melhor de guardar na memória a sua
viagem para Porto de Galinhas?

PERNAMBUCO

Prédios ao redor do
Marco Zero, em Recife

Casario da Rua da Aurora;
abaixo, sala com exposição de
fotos, no Paço do Frevo

RECIFE

A capital pernambucana é uma cidade
vibrante e antenada, com ricas ofertas culturais e gastronômicas, além de praias cheias
e importantes pontos históricos. A melhor
praia urbana é Boa Viagem, com 8 km de
extensão, localizada em um dos melhores
bairros da cidade – só não ultrapasse a barreira de arrecifes, para evitar possíveis ataques de tubarões. Melhor ficar na águas rasas
e curtir o bom serviço dos quiosques.
Recife é chamada de “Veneza Brasileira”, por ser cortada por rios, pontes, ilhas e
manguezais. Assim, um dos melhores jeitos
de conhecer bem a cidade é navegando por
suas águas. Uma dica é o city tour aquático
da Catamaran Tours, no Rio Capibaribe,
que percorre as três ilhas do Centro e passa
por baixo de cinco pontes. No passeio, que
dura cerca de uma hora, um guia vai contando histórias e curiosidades do Recife, enquanto o catamarã margeia pontos turísticos
como o colorido casario da Rua da Aurora,
o Paço Alfândega e a Praça do Marco Zero.
AZUL
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Próximo dali ficam o Parque de Esculturas de Francisco Brennand, com sua icônica
Torre de Cristal, o Centro de Artesanato de
Pernambuco e o Museu do Cais do Sertão,
construído nos antigos armazéns do porto.
De lá dá para caminhar até a Praça do Arsenal, onde ficam a Embaixada dos Bonecos
Gigantes e o Paço do Frevo. O prédio de três
andares abriga um centro cultural dedicado
ao frevo, com exposições, aulas de dança e
de música, saraus e apresentações musicais,
além de uma linda sala com piso de vidro e
paredes cobertas com fotos retroiluminadas,
entre os janelões com vista da cidade.
Recife é também uma das principais capitais gastronômicas do Brasil. Um dos restaurantes mais queridos é o Cá-Já, no bairro
dos Aflitos, onde o chef Yuri Machado cria
receitas instigantes a partir de ingredientes
locais. É o caso da galinhada, que chega à
mesa com um aromático arroz caldoso de
frango, com coxa e sobrecoxa assadas e legumes orgânicos. Outros sucessos da casa

são as lambretas mergulhadas num potente
molho de vinho branco e dendê.
Pertinho dali fica a Taberna Quina do
Futuro, do chef André Saburó Matsumoto,
que pratica uma culinária nipônica impecável e inesquecível. Saburó capricha tanto
nos clássicos, como os primorosos sushis e
o tataki, quanto nos autorais, a exemplo do
atum de sol, em que o peixe é preparado
como a clássica carne de sol.
E para surpreender ainda mais seus visitantes, Recife abriga um empolgante bar de
drinques. Trata-se do Pina Cocktails & Co,
um speakeasy onde o cliente só entra com
uma senha, fornecida na hora da reserva a
partir do WhatsApp. A carta de drinques, elaborada pelo sócio Luciano Guimarães, muda
a cada seis meses. O tema atual é inspirado
em deuses e traz coquetéis como o Anúbis
(whiskey, rum, mel de cevada e chá egípcio karkadeh) e o fascinante Odoiá Iemanjá,
com gim, blue curaçau, água de laranjeira e
azeite de cítricos. Uma ótima lembrança do
mar azul que nos espera na manhã seguinte.
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Drinque Odoiá Iemanjá, do Pina
Cocktails & Co.; à esq., sushis
da Quina do Futuro; acima,
pratos do restaurante Cá-Já
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Cascão de Siri da Oficina do
Sabor; acima, Embaixada dos
Bonecos Gigantes de Olinda

A Igreja do Carmo

OLINDA

Primeira capital de Pernambuco, Olinda tem mais a oferecer
do que ladeiras lotadas de foliões no Carnaval e os icônicos bonecos gigantes. Sim, estes são grandes símbolos da cidade, que
fica a 6 km do Recife, mas nem de longe resumem os encantos
da região. Fundada em 1535, Olinda chamou a atenção dos
portugueses pelas suas colinas, que ofereciam uma vista privilegiada da costa. Foi a capital até 1827, quando a sede política
e administrativa de Pernambuco foi transferida definitivamente
para Recife. Hoje, a riqueza dos tempos áureos pode ser conferida de perto no Centro Histórico de Olinda – também chamado de Cidade Alta. A área tombada, que ocupa quase um terço
do município, abriga igrejas, mosteiros, edifícios históricos e
um casario colorido. E como tudo fica relativamente perto, dá
para conhecer boa parte do sítio histórico caminhando.
O site Olinda Experiences organiza walking tours guiados que
passam por pontos turísticos da cidade, como o antigo Palácio
dos Governadores, hoje sede da prefeitura; a Igreja do Carmo,
erguida em um morro, com o mar ao fundo; o Mercado da
Ribeira, de 1680; e a Basílica e o Mosteiro de São Bento, onde
há um impressionante altar-mor de cedro folhado a ouro, que
em 2001 foi exposto no Museu Guggenheim, em Nova York.
Vá até o Alto da Sé, onde estão a Catedral da Sé, o Observatório
e a melhor vista da região, inclusive com Recife ao fundo.
AZUL

37

PERNAMBUCO

Mosteiro de São Bento; abaixo, à
esq., Guazzetto, com lambretas e
camarão da Casa do Vinho Al Mare;
à dir., o terraço do restaurante

Cansou de andar? Bora reabastecer! Olinda tem uma ótima oferta de bares, botecos e restaurantes. O mais famoso é o Oficina do
Sabor, inaugurado em 1992 pelo chef César Santos. A especialidade é a culinária pernambucana, com pratos irresistíveis, como
o Cascão de Siri (carne de siri com leite de coco, cheiro-verde e
farofa); o gratinado de macaxeira com charque; e nada menos do
que 15 receitas de jerimum recheado. César também capricha nas
sobremesas, como o bolo Souza Leão e a cartola.
Você também pode apreciar pratos de inspiração mediterrânea
olhando de pertinho o mar de Olinda. Esta é a proposta da Casa do
Vinho Al Mare, restaurante da sommeliére Ana Paula Crasto, localizado numa encantadora casa branca e azul. Depois de ter morado
20 anos na Itália, onde teve um restaurante, Ana Paula voltou ao
Brasil e resolveu abrir um negócio num local com ares de vilarejo.
A casa conta com salão e um agradável pátio ao ar livre, com as
mesas entre as plantas e as flores e um balcão voltado para o mar,
de onde se pode apreciar o pôr do sol tomando um ótimo rosé, por
exemplo. Entre os pratos executados pelo chef Felipe Crasto, filho
de Ana Paula, prove o marcante Pane Povero (pão caseiro com
manteiga e filés de anchova) e o refrescante linguini com camarões
e vôngoles. Finalize com um cremoso tiramsú observando o vaivém tranquilo do mar anunciando o fim de mais um dia perfeito
nas suas férias pernambucanas.

PORTO DE
GALINHAS
inclui passagem
aérea + 7 noites no
Vivá Porto de
Galinhas Resort,
com café da manhã e
traslados aeroporto/
hotel/aeroporto.
Saída em
03/04/2021
(de Confins)

278,50
R$ 2.785,00

R$

10x de

sem juros

ou

à vista

azulviagens.com.br / 4003 1181

Vista do Morro
do Serapião e do
Farol de Olinda,
a partir do pátio
do Convento de
Nossa Senhora
da Conceição

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ KEMBALI HOTEL PORTO DE GALINHAS
kembalihotel.com
Ξ PORTO DE GALINHAS RESORT & SPA
portodegalinhaspraiahotel.com.br
Ξ VIVÁ PORTO DE GALINHAS RESORT
vivaportodegalinhas.com.br
Ξ HOTEL ATLANTE PLAZA RECIFE
atlanteplaza.com.br
Ξ POUSADA SÃO FRANCISCO OLINDA
@pousada_saofrancisco
ONDE COMER
Ξ MUNGANGA BISTRÔ
@mungangabistro
Ξ LA TRATORIA
@latratoria_restaurantes
Ξ LA CRÊPERIE
@lacreperiepe
Ξ RESTAURANTE BEIJUPIRÁ
beijupira.com.br
Ξ BORA BORA
bbcarneiros.com.br
Ξ JOÃO RESTAURANTE
joaorestaurante.com.br
Ξ CÁ-JÁ
@vempracaja
Ξ TABERNA QUINA DO FUTURO
quinadofuturo.com.br
Ξ PINA COCKTAILS & CO.
@pinacocktails
Ξ OFICINA DO SABOR
oficinadosabor.com
Ξ CASA DO VINHO AL MARE
@casadovinho_almare
PASSEIOS
Você pode reservar todos os passeios
desta reportagem por meio da Azul
Viagens, a operadora de turismo da Azul.
Consulte o site azulviagens.com.br
ou ligue para 4003 1181

COMO IR

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

38

AZUL

AZUL

39

Entregue seu próximo
like pessoalmente.
Voe Azul para mais de 90 destinos
com toda a segurança que você
precisa para viajar tranquilo.

voeazul.com.br

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

CHECKLIST

RÉVEILLON
SEM AGLOMERAÇÃO
por Bruno Segadilha

Praias, cânions, cachoeiras, céus
estrelados... O Brasil encanta
qualquer viajante com suas paisagens
naturais. Selecionamos dez destinos
nacionais para quem quer curtir o
Ano Novo em grande estilo.
E longe do burburinho

JALAPÃO
TOCANTINS
Serras, lagos de águas cristalinas e cachoeiras. Sim, é
possível juntar todos esses elementos em um mesmo
lugar. Localizado a 195 km de Palmas, o Parque Estadual
do Jalapão reúne várias faces do cerrado brasileiro.
O município de Mateiros, a 48 km dali, é a base de
exploração da região, famosa pelo inesquecível pôr do
sol nas dunas e por ícones como a Pedra Furada e o
Morro Vermelho. Mas não é só isso. Entre os destaques
da viagem estão ainda a imponente Cachoeira da
Formiga, as cascatas da Cachoeira da Velha, a Lagoa do
Japonês e a Prainha do Rio Novo, considerado um dos
mais puros do mundo. Outra atração imperdível são os
fervedouros, com suas águas quentes e borbulhantes.
No Fervedouro da Ceiça, um dos mais famosos, o
visitante flutua cercado da rica vegetação local.

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

Fotos: Shutterstock

ALAGOAS
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Ali as definições de mar azul estão sempre sendo atualizadas. Não à toa, algumas das praias mais belas
de Alagoas ficam nesse município, a quase duas horas de carro da capital Maceió. A charmosa cidade
conta com pequenas pousadas e é muito procurada por casais que fogem de agito e badalação. Quer
mergulhar com snorkel e observar corais, peixes e estrelas-do-mar? Siga para a Praia do Toque. Prefere
descansar em areias branquinhas e garantir aquela selfie na frente dos coqueirais? Os lugares ideais
são as praias de Porto da Rua e do Patacho. Não deixe de conhecer também o Santuário do Peixe-Boi,
trecho do Rio Tatuamunha que abriga o famoso mamífero brasileiro.
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FORTIM
CEARÁ

Fotos: Tom Alves, Gui Gomes e André Dib

O povoado, que fica a 130 km da capital Fortaleza,
conserva um certo ar rústico, o que dá a ele um charme
todo especial. A antiga vila de pescadores, localizada à
beira do Rio Jaguaribe, tem praias para vários gostos.
Uma das mais famosas é a de Pontal do Maceió, com
suas falésias e pequenas cavernas, resultado da ação das
ondas sobre as pedras. As praias do Canto da Barra e das
Agulhas são bastante populares por causa de suas águas
calmas e cristalinas e a Praia do Farol abriga um dos
símbolos do destino: o farol vermelho. A torre, aliás, deu
nome à cidade. Isto porque, no passado, a construção era
usada como um pequeno forte, apelidado de “fortim”.

CAMBARÁ DO SUL
RIO GRANDE DO SUL
A imagem, de tão surpreendente, parece irreal: paredões de pedra, cachoeiras que despencam na
imensidão e árvores que desafiam a gravidade, encravadas no precipício. Esse é o cenário encontrado
por quem visita os cânions do Itaimbezinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra, e Fortaleza,
no Parque Nacional da Serra Geral. O município gaúcho guarda ainda outras preciosidades, como as
cachoeiras da Andorinha, Véu de Noiva e do Tigre Preto, que impressiona com sua sequência de três
quedas-d’água. À noite não deixe de observar o céu estrelado, emoldurado pela beleza das araucárias.
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PRESIDENTE FIGUEIREDO
AMAZONAS
Acredite se quiser. Existe cachoeira
no meio da Floresta Amazônica. E
não estamos falando de uma, duas
ou três. Só na cidade de Presidente
Figueiredo são mais de 100. Pertinho
de Manaus – a menos de duas horas
de estrada pela BR-174 –, o município
virou point dos manauaras a partir
dos anos 1990. As mais famosas e de
mais fácil acesso são a da Iracema e a
do Santuário, que tem três quedasd’água e uma plataforma para quem
quer mergulhar. A da Neblina já exige
um esforço a mais. Para chegar lá
são 6 km de trilha para ir e mais 6
km para voltar. Vale a pena ainda
conhecer as cachoeiras do Mutum,
Salto do Ipy e da Pedra Furada.
AZUL
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CHAPADA DOS VEADEIROS
GOIÁS

Fotos: Andre Dib e Angelo Dal Bó

Reza a lenda que Alto Paraíso, principal cidade da região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, foi a localidade
brasileira escolhida para receber extraterrestres. Há algumas explicações místicas para isso, entre elas o fato de o parque
estar sobre uma enorme placa geológica de cristais e de se localizar no Paralelo 14, o mesmo que passa por Machu Pichu.
Verdade ou não, o destino atrai visitantes em busca de experiências metafísicas e outros que querem apenas conhecer
suas belezas naturais. No Parque Nacional é possível percorrer trilhas como a dos Saltos e Corredeiras, a dos Cânions, além
de cachoeiras como a Carioca, a do Segredo e o famoso Vale da Lua. Reserve um dia para a Catarata dos Couros, famosa por
sua sequência de quedas e poços. Vale também percorrer a trilha da Cachoeira dos Cristais, uma boa oportunidade para
conhecer melhor a fauna e a flora do lugar.

CAPITÓLIO
MINAS GERAIS
Passear pelos cânions de Furnas, em Capitólio, município de Minas Gerais, é observar o poder do homem sobre a natureza. Isto
porque tal cenário deslumbrante formou-se apenas na década de 60, quando a hidrelétrica de Furnas desviou os cursos dos
rios Grande e Sapucaí, dando origem ao Lago de Furnas, apelidado de “Mar de Minas”. Os passeios até os paredões rochosos
inundados partem da região da ponte do Rio Turvo, onde ficam atracadas as embarcações que navegam no lago. Em alguns
pontos, quedas-d’água atraem a atenção dos visitantes, como a Cachoeira Lagoa Azul. A dica é fazer uma pausa para um
mergulho. A região tem opções também para quem gosta de um bom banho de cachoeira. O cardápio variado de cachoeiras
inclui as três da Fazenda Trilha do Sol, a poucos minutos da ponte do Rio Turvo: a do Poço Dourado, a do Grito e a No Limite.
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CHAPADA DIAMANTINA
BAHIA

Fotos: Shutterstock e Gui Gomes

No coração da Bahia, a 420 km de Salvador, a Chapada
Diamantina é um emaranhado de belezas naturais
espalhadas ao longo de 24 municípios. A porta de entrada
para explorar a região é a cidade de Lençóis. Dali o acesso
é fácil para um dos principais cartões-postais locais: o
Morro do Pai Inácio, formação rochosa de bilhões de
anos e 1.150 metros. A 90 km do município, o Poço Azul
é uma das atrações mais singulares, com profundidade
que pode chegar a 21 metros e incrível reservatório de
águas cristalinas. Entre as mais de 200 cachoeiras, a do
Buracão é imperdível. Para chegar até o poço de águas
escuríssimas é preciso encarar 30 km de estrada de terra
a partir de Ibicoara, na parte Sul da Chapada, e mais uma
caminhada de 3km. Vale todo o esforço.

GALINHOS
RIO GRANDE DO NORTE
Uma península de areia, mar azul de um lado, verde do outro, um farol na ponta. Descrição do
paraíso? Quase. O vilarejo, localizado a 150 km do aeroporto de Natal, atrai turistas interessados em
seu estilo simples, com ruas ainda percorridas por charretes. No fim da tarde, a dica é assistir ao
pôr-do-sol na Praia do Farol. Erguida em 1931, a construção teve um erro de cálculo em sua concepção
e passou por uma reforma. Por isso seu topo parece desalinhado com o resto do prédio. Outro ponto
estratégico para acompanhar o fim do dia é a Duna do André, um dos cartões-postais do lugar.
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PENÍNSULA DE MARAÚ
BAHIA
Localizado na Costa do Dendê, este
é o destino ideal para quem quer
dias de descanso em contato com a
natureza. O lugar guarda o título de
maior piscina natural do Brasil, com
um quilômetro de extensão e 500
metros de largura. Ela é rasa e fica
no comecinho da Praia de Taipu de
Fora. Perfeita para quem viaja com
crianças ou para aqueles que gostam
de mergulhar em águas tranquilas e
cristalinas. Vale a pena também fazer
um passeio de bugue até a Praia do
Cassange. Pouco antes de chegar, do
alto do Morro do Celular, é possível
observar a lagoa de água doce
separada do mar por uma estreita
faixa de areia. Uma visão inesquecível.
AZUL

49

ESTI LO
DE VIDA

Neste novo
jeito de voar,
uma coisa
não muda:
sua segurança
vai sempre em
primeiro lugar.

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

Talita – Comissária da Azul
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para manter nosso alto padrão de segurança
Foto: Divulgação

e continuar oferecendo a melhor experiência
de voo para todos os nossos Clientes.
Para que você fique sempre bem informado,
criamos também uma página exclusiva
com todas as medidas de segurança e de
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.

Confira a volta do
Fera Palace Hotel, em
Salvador, e outras
notícias sobre hotelaria
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GASTRONOMIA

66
BELEZA

Saiba como as grandes redes
hoteleiras se reinventaram
durante a pandemia

As delícias do Chez Claude,
novo restaurante do chef
Claude Troisgros em São Paulo

Selecionamos 11 produtos curingas
para você levar no nécessaire
em sua próxima viagem

em prática e que todos devemos seguir.

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

HOTELARIA

BÊ-Á-BÁ DA
AMAZÔNIA
CONFIRA ALGUNS DOS PASSEIOS QUE
PODEM ESTAR INCLUSOS NAS DIÁRIAS

EXPERIÊNCIA NA SELVA

Vista aérea dos bangalôs

Fotos: André Dib e Divulgação

Bangalô panorâmico, com
varanda e cama king size;
abaixo, barco que faz o
transfer dos hóspedes

ESCALADA EM ÁRVORES
Só é possível graças a um sistema de cordas e
roldanas. Se tiver coragem (e fôlego) para chegar
até o topo, você volta para casa com uma das
vistas mais bonitas da viagem.
PERNOITE NA FLORESTA
Depois do jantar, os hóspedes vão para uma
choupana no meio da selva. Lá dormem em
redes, ouvindo os sons dos bichos.
FOCAGEM DE JACARÉS
Mais uma programação noturna. Os barcos saem
à procura dos animais, que ficam na beira do rio.
As únicas luzes são as das lanternas e a do luar.

A apenas três horas de Manaus, o Juma Amazon Lodge é a porta de entrada para
conhecer os encantos da maior floresta tropical do mundo por Giovanna Forcioni

D

epois de 45 minutos de navegação e mais 15 minutos
de estrada, o 3G e o sinal de telefone desaparecem. Manaus vai ficando para trás e o que resta é contemplar a
paisagem e entrar no clima dos próximos dias. Hospedar-se
no Juma Amazon Lodge é um convite para se desligar do
“mundo externo” e se conectar com a natureza. Tudo o que
a gente mais precisa nos últimos tempos.
São três etapas para chegar lá, entre trechos de barco e rodovia. Toda a estrutura é suspensa por palafitas e interligada por
passarelas, para acompanhar o sobe e desce das águas do rio.
O esquema funciona como o de um resort all inclusive, sem o
luxo e a afetação das grandes redes hoteleiras. O preço das diárias também engloba traslados, refeições e passeios. Os pacotes
duram de uma a cinco noites, mas a programação depende do
tempo que pretende passar por lá. Nas estadas mais curtas, dá
para remar no rio, ver o nascer do sol, pescar piranhas e fazer caminhadas na mata. A partir da terceira noite, você tem
a chance de fazer piquenique na floresta e ver de perto castanheiras e samaúmas, duas árvores-símbolos da Amazônia.
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Cada grupo de hóspedes faz ao menos dois passeios por dia,
um de manhã e outro à tarde – sem contar as saídas noturnas,
para ver bichos e fazer trilhas na floresta. São tantas atividades
que você nem sente falta de internet ou sinal de telefone. Nos
intervalos entres as programações, a proposta também é curtir
a natureza. A estrutura do hotel ajuda nessa missão: no tempo
livre, você pode escolher entre relaxar no redário, tomar sol no
deque flutuante, mergulhar na piscina de rio…
Ao todo, são 19 bangalôs equipados com ventilador, chuveiro de água quente, rede na varanda e um visual espetacular. Apesar de não ter cara de cinco estrelas, acredite, o hotel
tem tudo o que você precisa para uma experiência bastante
confortável na selva. Luxo por lá é tomar banho de rio, ouvir
o barulho dos pássaros e ver macaquinhos pulando de galho
em galho. Já o ar-condicionado, a televisão, o frigobar e o
wi-fi 24 horas por dia… bem, esses você aproveita quando
voltar para casa.
Ξ JUMA AMAZON LODGE 92 3232 2707 // jumalodge.com.br

Quartos com vista do rio;
à esq., piscina flutuante

AZUL
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NOVO NORMAL

HOTELARIA EM
NOVOS TEMPOS

A C C O R H OTELS
Para atrair o público que precisou ficar fora de casa por causa
da pandemia ou que teve que pensar em novas formas de
moradia durante a crise, a rede francesa ampliou a oferta de
longa estadia em seus hotéis. “Neste momento de crise, muitas
pessoas precisam renegociar seus aluguéis, estão de mudança
de residência, são estudantes longe da família, profissionais de
saúde, expatriados ou pessoas que precisam reavaliar soluções
de moradia”, afirma Olivier Hick, COO das marcas econômicas e
midscale da Accor Brasil. O serviço está disponível em 24 unidades
Accor na Grande São Paulo e em mais 24 endereços no Brasil.
Nos hotéis das marcas Novotel, Mercure, Ibis, Ibis Styles e Adagio
Aparthotel, os hóspedes têm desconto de 50% no primeiro mês
para estadias a partir de três meses. Os serviços de limpeza e troca
de enxoval são feitos uma vez por semana e as tarifas de água e
eletricidade estão incluídas no pacote. Tem um cãozinho? Não se
preocupe. Os ambientes são pet friendly. Ξ all.accor.com/brasil

Em 2020, hotéis, pousadas e resorts
tiveram que se reinventar diante
de outra realidade. Confira como
estabelecimentos de todo o País
adaptaram suas operações para
receber os hóspedes com segurança
por Bruno Segadilha

H I LTO N

Mesa do restaurante Itaipu,
no Belmond Hotel das
Cataratas, em Foz do Iguaçu
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Fotos: Divulgação

As unidades do Hilton da Barra da Tijuca e de Copacabana, no
Rio de Janeiro, e do Morumbi, em São Paulo, foram as primeiras
da rede a serem reabertas. Para isso precisaram se adequar ao
programa CleanStay, lançado globalmente pela bandeira. Os
quartos são lacrados para mostrar que ninguém esteve ali depois
da higienização, que inclui uma desinfecção extra em partes
frequentemente tocadas, como maçanetas, controles remotos e
interruptores. Caso não se sinta à vontade em ter equipes entrando
nas suítes diariamente, o hóspede pode solicitar que a limpeza
seja feita apenas em alguns dias ou só no momento de sua saída.
Itens como canetas, blocos de papel e menus impressos foram
retirados dos quartos. O room service é feito sem contato algum:
os pedidos e utensílios descartáveis são colocados do lado de fora
da porta. “Está claro que, mais do que nunca, limpeza e higiene
são preponderantes na hora de escolher um hotel. O programa
CleanStay tem reforçado junto aos nosso clientes uma sensação
de confiança que eles valorizam muito”, diz Jorge Giannattasio,
vice-presidente sênior e head de operações do grupo no Caribe e
na América Latina. Ξ hiltonhotels.com

AZUL

57

NOVO NORMAL

FASANO

B ELM O N D

As chaves são higienizadas e entregues em bandejas, sem
contato com ninguém. As malas passam por uma rigorosa
limpeza antes de seguir para as suítes, que são desinfectadas
com aspiradores de filtro HEPA, capazes de matar 99,9% dos
vírus e bactérias do ambiente. Esses são alguns dos cuidados
que as sete unidades do grupo Fasano vêm tomando desde
sua reabertura, em julho. Está com saudade da boa comida
servida nos empreendimentos da charmosa rede de hotéis?
Os restaurantes foram reformulados para atender às regras de
isolamento social, com maior distanciamento entre as mesas e
novos espaços ao ar livre. Na cozinha, um alarme sonoro sinaliza
aos funcionários que é preciso lavar as mãos periodicamente.
“Passamos por muitos treinamentos durante o período em que
estivemos fechados para que a adaptação e a aceitação fossem
realizadas de forma natural. O resultado foi bastante positivo”,
diz Constantino Bittencourt, sócio diretor do grupo.

Tradição é tradição. Por isso a rede britânica decidiu
reativar dois clássicos do Belmond Copacabana Palace,
no Rio: a Feijoada do Copa, aos sábados, e o brunch,
aos domingos, ambos servidos no restaurante Pérgula. A
feijoada agora chega diretamente à mesa em três tempos:
entrada, prato principal e sobremesa. Já o brunch continua
em estilo bufê, mas servido por um funcionário. Outra
boa notícia é que os restaurantes Cipriani e Mee também
foram reabertos e estão funcionando com 50% de
ocupação. “Atuamos incansavelmente para garantir uma
retomada segura e tranquila”, diz Andréa Natal, diretorageral do hotel. Outra estrela do grupo, o restaurante
Itaipu, no Belmond Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu,
reorganizou suas mesas para respeitar o distanciamento
social. O cardápio foi integralmente mantido, com delícias
como o pirarucu com beurre blanc de tucupi, legumes
brasileiros e farofa de banana, criação de Jean Paul
Barbier, chef executivo do hotel. “O cumprimento das
normas é um dever do estabelecimento e deve ser feito da
maneira mais natural possível”, explica Andrea Emmerling,
gerente geral do empreendimento. Ξ belmond.com

Ξ fasano.com.br

GJ P HOTELS & R ES O RTS

Fotos: Divulgação

O grupo brasileiro GJP Hotels & Resorts uniu-se ao hospital
Sírio-Libanês para adotar a certificação de biossegurança nos
hotéis da rede. As plantas arquitetônicas dos dez estabelecimentos,
incluindo os das marcas Wish, Prodigy e Linx, foram analisadas
para que os especialistas identificassem as áreas de maior fluxo
de pessoas. Com essas informações, eles definiram novos limites
de ocupação e estabeleceram medidas como a utilização de
itens descartáveis e um distanciamento mínimo entre as mesas e
cadeiras dos bares e restaurantes e da piscina. Outra novidade é
o WebApp: QR-codes espalhados em todas as dependências dos
hotéis proporcionam acesso a um menu completo de serviços.
Por meio dessa plataforma digital os hóspedes podem fazer
check-in e check-out, reservar restaurantes e atividades, além
de comprar itens para o minibar. “Essa ferramenta já estava em
desenvolvimento antes da pandemia e vai continuar. Em relação a
outras medidas, vamos analisar como a situação deve se desenrolar
nos próximos meses”, diz Fabio Godinho, CEO da GJP Hotels &
Resorts. Ξ gjphotels.com.br

Fotos: Divulgação

SOLUÇÕES CRIATIVAS
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A preocupação com higiene e segurança não
se restringe apenas a unidades de grandes
redes. Hotéis de grupos menores ou que
não pertencem a nenhuma rede também
precisaram reorganizar suas operações para
voltar a receber hóspedes. A exemplo do
Verdegreen Hotel, em João Pessoa, Paraíba,
conhecido por seu foco na sustentabilidade
e pelo ecodesign. Desde que foi reaberto,
o empreendimento aumentou a frequência
dos exames bacteriológicos e fisioquímicos
de seus reservatórios. Além disso, implantou
sistemas de check-in a distância e de
QR-codes para solicitar serviços.

Para respeitar os limites de
distanciamento social, o Rio Quente
Resort, em Caldas Novas, Goiás, reduziu
em 50% a sua capacidade e tem utilizado
cada vez mais tecnologias que vinha
desenvolvendo há alguns anos para
facilitar a vida dos clientes. Logo no início
da viagem, por exemplo, os hóspedes
são orientados a realizar o check-in
on-line e antecipado e pulseiras com
tecnologia de aproximação substituem
os cartões de acesso.
Em Trancoso, Bahia, o luxuoso Etnia Casa
Hotel inovou ao utilizar a tecnologia em
biossegurança Fog in Place (foto): um
aparelho produz uma névoa atóxica, inodora

e seca que cobre todas as superfícies com
uma nanopelícula de inativação de bactérias
e vírus, entre eles o novo Coronavírus. Uma
medida que prova que a criatividade e o
espírito empreendedor também podem ser
ótimos instrumentos de prevenção.
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BRISA E KITESURF

FORTIM Um dos símbolos da Costa do Sol Nascente, no Ceará, o
Vila Selvagem está de cara nova. Os 28 bangalôs e apartamentos
passaram por uma reforma e ganharam outra decoração, assim
como o Bar Gustavo e o restaurante Vila Selvagem.
No menu, opções modernas e clássicas da
cozinha franco-brasileira ganharam a
consultoria do chef Emmanuel Ruz
e estão acompanhadas de rótulos
exclusivos vindos do Sul da França. O hotel inaugura também um
Kite Point, espaço que oferece
pacotes para que os hóspedes
possam velejar ou, no caso dos
mais experientes, aprimorar as
técnicas no esporte com supervisão profissional.
Ξ vilaselvagem.com

DIVERSÃO AQUÁTICA
MARAGOGI Depois de alguns meses de reforma, o

Salinas Maragogi reabre as portas reformulado.
Entre as novidades estão as sete piscinas conectadas
que ocupam uma área de 1,3 mil m2. Três delas
são dedicadas exclusivamente ao público infantil,
sendo uma para bebês, outra para crianças até
12 anos e a terceira para adolescentes, com dois
toboáguas. A área dedicada aos adultos conta com
hidromassagem e borda infinita, de frente para o
mar. No entorno, um enorme deque com pufes, redes
e espreguiçadeiras convida os hóspedes a momentos
de descanso ao ar livre. Ξ salinas.com.br

CENTRO HISTÓRICO EM ALTO ESTILO
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SEM PERDER O FOCO

Fotos: Divulgação

SALVADOR Um dos mais sofisticados hotéis da capital baiana, o Fera Palace Hotel voltará a funcionar em 1º de dezembro, após quase nove
meses fechado por causa da pandemia. O hotel butique, localizado na
Rua Chile – a primeira rua construída no Brasil, em 1549 –, retomará
as atividades implantando uma série de medidas para maior segurança
dos hóspedes e colaboradores. Entre elas estão o check-in on-line, cardápio digital, obrigatoriedade do uso de máscara, medição de temperatura,
distanciamento social de 1,5 m e disponibilização de álcool em gel 70%
na entrada, na saída e nas áreas internas do hotel. “Temos trabalhado diligentemente para estabelecer medidas e protocolos que garantam a saúde
e a segurança dos hóspedes e funcionários na reabertura. Estamos comprometidos com a revitalização do Centro Histórico de Salvador e esperamos continuar a desenvolver negócios, turismo e cultura na Bahia”,
diz o empresário Antonio Mazzafera, fundador e CEO do grupo Fera
Investimentos. Inaugurado em 1934, o Fera Palace foi o primeiro hotel de luxo de Salvador, com projeto inspirado no Flatiron Building, de
Nova York, um dos ícones do estilo art déco. O empreendimento tem 81
quartos com designs distintos e móveis com forte identidade. Localizado
na cobertura, o Fera Lounge tem vista privilegiada da Baía de Todos-os-Santos e é o espaço perfeito para se tomar drinques ao lado da bela
piscina de borda infinita e da emblemática cúpula de cobre. Já estão em
vigor algumas ações promocionais para o período de Natal e Réveillon:
na reserva de três noites, a quarta é gratuita; early check-in e late check-out;
upgrade de categoria. Ξ ferapalacehotel.com.br

SÃO PAULO A rede de hotéis Meliá acaba
de inaugurar em São Paulo o primeiro hotel
da marca Innside. A nova bandeira é uma
das principais representantes da hotelaria
bleisure, que reúne, no mesmo empreendimento, mimos para viagens a negócios e a
lazer. O hotel conta com 144 apartamentos
e atrativos como uma área de treinamento
funcional e uma pista de corrida no rooftop.
No mezanino fica a Sala Criativa, um espaço
inspirado nos open offices, equipada para
que o hóspede possa trabalhar. Quer se locomover e conhecer mais a cidade? Na entrada,
o bicicletário em parceria com a startup Scoo
disponibiliza bikes para aluguel por meio de
aplicativo. Ξ melia.com
AZUL
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A CASA
PAULISTANA
DO CLAUDE
O estrelado chef francês
Claude Troisgros
acaba de inaugurar seu
restaurante em São Paulo
já de olho na expansão
do empreendimento
Fotos: Tati Frison/Divulgação

por Marcelo Katsuki

C

Claude Troisgros e a chef Carol
Albuquerque, ex-Maní, responsável
pela cozinha do restaurante;
acima, polvo no tucupi, um dos
destaques do cardápio do bar

62

AZUL

laude Troisgros, o mais brasileiro
dos chefs franceses, retorna a São
Paulo depois de um hiato de 28
anos – desde que deixou o comando do Roanne, casa que fez sucesso
na cidade nos anos 1990. Seu novo restaurante, o Chez Claude, abriu as portas
no bairro Itaim Bibi com uma proposta
casual e tem estado lotado todos os dias,
desde a sua abertura. As reservas precisam
ser feitas com no mínimo dois meses de
antecedência, com horários disponíveis
apenas para o próximo ano.
Assim como a matriz carioca, o restaurante tem sua cozinha integrada ao
salão e menu enxuto, com pratos emblemáticos da carreira do chef. Algumas
sugestões chegam em panelinhas para
serem compartilhadas, o que é facilitado
pelos talheres dispostos em baldinhos
nas mesas. “Nossa proposta é fazer com
que o cliente se sinta em casa”, conta
Claude. O menu repete os sucessos da
casa carioca, com pequenas adaptações.

A chef executiva Carol Albuquerque
(ex-subchef do Maní) é a responsável
pela operação da cozinha.
O ambiente foi todo remodelado e
em nada lembra o extinto Pomodori,
que ocupou o imóvel nos últimos anos.
O mobiliário contemporâneo é marcado
por um turquesa vivaz que contrasta com
o piso retrô. Mas o grande destaque fica
para a cozinha, localizada na lateral do salão. Aberta, permite total interação entre
os cozinheiros e os clientes, possibilitando até que o próprio chef leve o prato à
mesa. O espaço conta com divisórias de
vidro deslizantes, que podem ser fechadas, caso se faça necessário.
O bar também ocupa uma posição de
destaque, com carta elaborada pelo barman Esteban Ovalle e cardápio próprio
com boas opções de snacks. O drinque
que leva o nome da casa, Chez Claude
SP, traz saquê, suco de limão, espuma de
lichia com wasabi e angostura.
O menu vem com indicação de qua-

O luminoso salão com piso retrô;
abaixo, o pato laqueado com
laranja e risoni, o favorito do chef

tro especialidades, como o Ovo & Caviar Clarisse, que apresenta ovo mexido
coberto por creme com ovas de mujol e
farofa de panko. O prato atum, melancia,
wasabi e missô revela um tartar com crocantes fatias da fruta sobre um complexo caldo de missô. Mas o prato favorito
do chef é o pato laqueado com laranja
e risoni, de acento asiático. Outros destaques do cardápio são o risoto trufado
com camarões e espuma de cogumelos
e o lagostim com fetucine de palmito
pupunha e caldo oriental. O Crepe de la
Passion finaliza a refeição, com sua massa
leve e um delicado creme de confeiteiro,
regada com sedosa calda de maracujá.
O Grupo Troisgros Brasil possui
sete empreendimentos no Rio, entre
eles o Le Blond, a CT Brasserie e o
estrelado Olympe. O Chez Claude é
o primeiro negócio em terras paulistanas e há a previsão de se criar, no
próximo ano, um grande complexo
gastronômico no Itaim. O projeto incluiria uma CT Brasserie, uma Boucherie, um Bistrot, uma loja de produtos e até um um salão de eventos. O
“Quartier Troisgros” vem aí.
Ξ CHEZ CLAUDE 11 3071 4228 /
Instagram: @chez.claudesp

A cozinha integrada ao salão com
suas divisórias móveis de vidro
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MENU

FRUTOS
DA EXPEDIÇÃO

O DRINQUE PERFEITO
NOSTRO BELLINI
por Marcelo Serrano

Bartender do Bistrot Venuto (SP)

INGREDIENTES:

Ξ 10 ml de Monin de framboesa

Ξ 5 ml de licor de rosas e hibisco
Ξ 10 ml de xarope de pêssego
Ξ 5 ml de suco de limão
Ξ Espumante brut

SALVADOR No começo do ano, o
chef Fabrício Lemos embarcou em
uma expedição marítima para pesquisar pescadas, catadas e moluscos
do litoral baiano para oferecê-los em
preparos diferentes e criativos. O resultado dessa imersão ele mostra no
novo cardápio do Ori, uma das três
casas de propriedade de Fabrício e de
sua mulher, Lisiane Arouca. Clássicos
do chef, como o famoso abarajé (combinação de abará e acarajé servida
com vatapá), juntam-se a novidades
como a costela com couve, batata e
pupunha, o arroz de frutos do mar
(foto) e o filé do sol com mil-folhas de
aipim. As criações também aparecem
em uma das 14 etapas do menu
degustação do Origem, outro empreendimento do casal, dono, ainda,
do bar Gem. Ξ orirestaurante.com.br

Ξ Gelo
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“O kimchi é uma espécie de boas-vindas para quem está
conhecendo a comida coreana porque seu sabor conquista
de cara”, diz o chef Luiz Petit, um dos sócios da casa. Já no
Bistrô da Casa, também no Rio, o chef Christiano Ramalho usa o kimchi para temperar a croquete de linguiça portuguesa que acompanha o arroz de pato e coxa confit, item
servido no almoço e no jantar. “A ideia é trazer esse sabor
umami para uma receita tradicionalíssima, oferecendo texturas variadas, garantindo a personalidade”, diz, mostrando
que o azedinho coreano veio para ficar.
Ξ KOMAH (SÃO PAULO)
komahrestaurante.com.br
Ξ KOBA IZAKAYA (RIO DE JANEIRO)
facebook.com/kobaizakaya
Ξ BISTRÔ DA CASA (RIO DE JANEIRO)
facebook.com/bistrodacasa

CLÁSSICOS LIBANESES
SÃO PAULO Sempre que ia ao Líbano,

Fotos: Leonardo Freire, Divulgação

O aroma é intenso e o sabor, azedinho, inconfundível. Não
à toa, o kimchi, item básico da cozinha coreana, vem ganhando espaço de destaque na mesa dos restaurantes brasileiros. Trata-se de uma conserva fermentada e apimentada,
feita com acelga e especiarias, que dá um toque especial a
qualquer prato. Em alguns casos torna-se até o protagonista.
É o que acontece com o Kimchi Bokumbap, do Komah,
em São Paulo. O arroz tostado, crocante por fora e cremoso
por dentro, ganha um sabor surpreendente graças à acelga
fermentada. “Uso um kimchi que já está fermentando há
mais tempo, quase um mês, e já está bem ácido. Cozinho,
colocando mais temperos, como cebola, e adiciono à receita. O resultado desse preparo, muito marcante e complexo, é o ingrediente principal do prato”, afirma o chef Paulo
Schin, proprietário do Komah. No KoBa Izakaya, no Rio,
a iguaria enriquece o sabor do Bibimbap, uma versão coreana para o nosso mexidão que leva costela glaceada em molho picante, algas, picles de pepino e cebola e gema curada.

Bibimbap do
KoBa Izakaya, no Rio

Fotos: Divulgação

SABORES DA COREIA

PREPARO:
Em um mixing glass, coloque o Monin,
o licor, o xarope de pêssego, o suco
de limão e o gelo. Complete com o
espumante, misture e sirva em uma taça.

o empresário Issam Sidom voltava
com as malas lotadas com latas de
doces libaneses. Percebeu nisso uma
oportunidade de negócio e decidiu
investir em um espaço dedicado à
pâtisserie libanesa. Assim nasceu
Alyah, casa que vende doces como a
baklava, recheada de pistache moído e
que recebe calda com flor de laranjeira
e água de rosas, e o dedo de noiva, com
massa envolta em castanha-de-caju
triturada com a mesma calda. O lugar
também serve clássicos salgados, como
esfihas, quibes crus e pastas, como a
mohammara, um purê de amêndoas e
nozes com pimentão vermelho regado
com azeite. Ξ alyahsweets.com.br

DELÍCIAS AO AR LIVRE

SÃO PAULO O Palácio Tangará, um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo, acaba
de ganhar um novo restaurante. Trata-se do Pateo do Palácio, que, como o nome
sugere, fica ao redor do pátio do hotel, com vista da piscina e do Parque Burle Marx,
ao fundo. O cardápio foi elaborado pelos chefs Jean-Georges Vongerichten e Felipe
Rodrigues, os mesmos que assinam o cardápio do restaurante Tangará Jean-Georges.
Entre os destaques estão os camarões salteados com bottarga e aioli, o arroz de
polvo com pururuca de robalo, aioli e ovas de mujol e o saboroso pappardelle com
bolonhesa de cogumelos e queijo pecorino. O Pateo também serve pizzas, sanduíches
e sobremesas inspiradas, como o mil-folhas de doce de leite e avelãs com creme de
baunilha. Ξ oetkercollection.com
AZUL
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BRANDED CONTENT

BELEZA

ATUALIZE O
NÉCESSAIRE

1

2

NA DÚVIDA DO QUE LEVAR NA SUA
PRÓXIMA VIAGEM? SELECIONAMOS
ALGUNS ITENS CURINGAS PARA
QUALQUER DESTINO! por Fernanda Magliari

9

7
3

10

VISÃO DE FUTURO

A saúde ocular é fundamental para a qualidade de vida de crianças e para o
seu bom desempenho nos anos escolares. Conheça os projetos que trabalham
ativamente para prevenir e tratar problemas oftalmológicos infantis

8

LASER OCULAR ABC

Oferecer assistência oftalmológica a crianças da comunidade do Tamarutaca, em Santo André, no ABC
Paulista. Este é o objetivo da parceria entre a clínica
oftalmológica Laser Ocular ABC e o Instituto Todo
Mundo Feliz, que promove educação e presta assistência a crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Há mais de 15 anos a clínica oferece
anualmente avaliações oftalmológicas para os pequenos que entram na instituição. Os que apresentam
alguma dificuldade são encaminhados para a clínica
para uma avaliação completa. Constatada a necessidade de tratamento ou acompanhamento, a Laser
Ocular ABC realiza-os sem custo.

7
11
4
5

6

66

AZUL

1. Protetor solar Fusion Water 5 Stars, ISDIN – R$ 93,90 – drogariasaopaulo.com.br
2. Creme de mãos chá verde, The Body Shop – R$ 25 – thebodyshop.com.br
3. Desodorante antitranspirante em creme Tododia, Natura – R$ 19,90 – natura.com.br
4. Sabonete creme vegetal capim-limão, Souvie – R$ 42 – souvie.com.br
5. Tônico renovador, Sallve – R$ 54,90 – sallve.com.br
6. Massageador para limpeza facial Luna mini 2, Foreo – R$ 699 – foreo.com
7. Bruma de beleza antisséptica para rosto e cabelos, Jeunesse – R$ 110,90 – jeunesseglobal.com
8. Álcool em gel higienizante, Giovanna Baby – R$ 9,90 – giovannababy.com.br
9. Gel higienizante regenerador, ADCOS – R$ 79 – lojaadcos.com.br
10. Lip balm vegano com rosas e esqualano, Biossance – R$ 89 – biossance.com.br
11. Bálsamo multiúso Le Petit Baume, L’Occitane en Provence – R$ 79 – br.loccitane.com

Fotos: Divulgação

HOSPITAL DE OLHOS DE FLORIANÓPOLIS

Referência no setor oftalmológico do Sul do Brasil,
o Hospital de Olhos de Florianópolis (HOF) entende
a importância da educação para o País. Foi pensando
nisso que o hospital uniu-se ao Instituto Guga Kuerten (IGK), a Repro/Essilor e a Óticas Carol para criar o
Projeto Olhar Amigo. Durante um dia inteiro, o HOF
e seus parceiros promovem brincadeiras, oferecem
consultas, exames e óculos de grau para os educandos
do Instituto Guga Kuerten–IGK que necessitem de
lentes corretivas. Desde sua primeira edição, realizada

em junho de 2015, o projeto já realizou gratuitamente
863 exames oftalmológicos e doou 493 óculos.

INSTITUTO VERTER

Desde o ano passado, os alunos de escolas municipais
e de Educação Infantil e Ensino Médio instaladas em
18 CEUs de São Paulo contam com um importante
aliado para ajudá-los a enxergar melhor. Trata-se do
Projeto Ver na Escola, iniciativa do Instituto Verter (ONG do Grupo H. Olhos) que conta com o financiamento do FUMCAD – Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente. A inciativa já atendeu gratuitamente mais de 20 mil crianças e adolescentes de
3 a 15 anos e realizou a doação de quase 3 mil óculos.

IBOL - INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

Em outubro de 2004, o Instituto Brasileiro de Oftalmologia - IBOL, no Rio de Janeiro, ganhava um
capítulo importante em sua história: a fundação do
Instituto Catarata Infantil - ICI. Esta Instituição sem
fins lucrativos foi idealizada com o objetivo de atender crianças de baixa renda que nascem com catarata
congênita. Desde sua criação, o Instituto já tratou
milhares de crianças com esta patologia, garantindo
a elas a possibilidade de um desenvolvimento visual
adequado e consequente inclusão social.

AZUL
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MODA

VITRINE

2
1

1

2
8

3

BIBLIOTECA PESSOAL

3

IDEIAS CRIATIVAS E INSPIRADORAS PARA
MONTAR UM CANTINHO DE LEITURA NA SUA
CASA OU ATÉ MESMO PARA LEVAR SEUS LIVROS
NUMA VIAGEM DOS SONHOS por Fernanda Magliari

4

8

CONFORTO COM
MUITO ESTILO
SELECIONAMOS PEÇAS PARA MONTAR UM
LOOK COMFY, QUE VALORIZAM O CONFORTO
NA HORA DE PEGAR O AVIÃO, SEM DEIXAR
A ELEGÂNCIA DE LADO por Fernanda Magliari

5

7

7
4
5

6
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1. Tênis UA comfycush old skool, Vans – R$ 329,99 – oqvestir.com.br
2. Calça jeans Pantalona, Colcci – R$ 378 – colcci.com.br
3. Mochila feminina Utility Power Bkpk, Nike – R$ 349,99 – shop2gether.com.br
4. Blusão liso de tricô com manga bufante comfy, Renner – R$ 79,90 – lojasrenner.com.br
5. Loafer Saudade, Blue Bird – R$ 598 – bluebirdshoes.com.br
6. Camiseta de algodão off-white, Emilio Pucci – R$ 2.500 – cjfashion.com
7. Pulseira Persis, Luiza Dias 111 – R$ 58 – luizadias111.com.br
8. Trench coat manga 3/4 com bolsos, Amaro – R$ 199,90 – amaro.com

Fotos: Divulgação

6

1. Báu organizador Brittany, Westwing – R$ 199 – westwing.com.br
2. Marcador de livro de couro, Paper House – R$ 50 – paperhouse.com.br
3. Estante Modulare, seis prateleiras, Tramontina – R$ 170,05 – tramontinastore.com
4. Poltrona Live cinza, Mobly – R$ 449,99 – mobly.com.br
5. Luminária Clarear o que é bom, Imaginarium – R$ 239,90 – imaginarium.com.br
6. Gruds luminária garra, Tok Stok – R$ 251,91 – tokstok.com.br
7. Kindle Paperwhite, Kindle – R$ 499 – amazon.com.br
8. Aparador de livros Natural Colors Letras, Uatt? – R$ 44,90 – uatt.com.br
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EXECUTIVA

72
ENTREVISTA
Foto: Marcio Bruno

O desenhista Mauricio de Sousa
(foto) e seu filho Mauro Sousa
falam dos 61 anos da Turma da
Mônica e contam os planos dos
estúdios para 2021

80
MADE IN BRAZIL

86
NEGÓCIOS

90
AÇÃO DO BEM

A história da Orla Rio, que
transformou o mercado de
quiosques à beira-mar

Pequenos e médios produtores
mostram a força do chocolate
100% brasileiro

A ONG Tapera das Artes leva
música para crianças e
jovens do Ceará

ENTREVISTA

QUADRINHOS PARA
O MUNDO INTEIRO
O paulista Mauricio de Sousa, que criou a Turma da
Mônica há 61 anos, e seu filho Mauro Sousa, diretor de
espetáculos, parques e eventos da companhia, falam da
trajetória de sucesso da marca e contam novidades, como
uma filial no Japão, a parceria com a Azul e até – quem
diria? – uma futura Turma da Mônica adulta
por Junior Ferraro | fotos Márcio Bruno e Divulgação

E

m 1959, quando publicou sua
primeira história em quadrinhos
no jornal Folha da Tarde, o paulista Mauricio de Sousa já sabia
que essa seria a grande obra da sua vida.
Com o sucesso da tirinha, que trazia os
personagens Bidu e Franjinha, nascia a
Turma da Mônica, uma animada história
de sucesso criativo e empresarial. Hoje,
mais de 400 personagens depois – vários
deles inspirados nos próprios filhos e em
amigos de infância, vivida em Mogi das
Cruzes –, a Mauricio de Sousa Produções
é uma das maiores empresas de conteúdo
do País. São mais de 4 mil produtos licenciados, 2,5 milhões de gibis por mês,
um estúdio de criação com 400 profissionais, parques infantis, 15 espetáculos
musicais ao vivo, projetos sob demanda e
até um setor de alimentos naturais, como
as famosas maçãs da Turma da Mônica.
Às vésperas de completar 85 anos de
idade, em 27 de outubro, Mauricio de
Sousa concedeu esta entrevista para a
revista Azul por vídeo. Participou da
conversa também um de seus nove filhos, Mauro Sousa, 33 anos, diretor de
espetáculos, parques e eventos da Maurício de Sousa Ao Vivo – e inspiração para
o personagem Nimbus. Com um eterno
sorriso e muita assertividade, Mauricio
falou da trajetória de seus 61 anos de carreira, de sua (ótima!) relação com as re-
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centes plataformas de comunicação e da
nova parceria da Turma da Mônica com
a Azul Linhas Aéreas. “Sou suspeito porque adoro azul, é uma cor divina”, disse o
sorridente Mauricio, usando uma camisa
nesse tom, cercado de personagens azuis,
como Bidu e o coelhinho Sansão.
Maurício, quando você publicou sua
primeira tirinha imaginava que isso
seria a obra da sua vida?
Desde criança, quando aprendi a ler nos
gibis, eu queria desenhar, criar personagens, fazer histórias em quadrinhos.
Nunca mudei esse foco nem duvidei
de que fosse conseguir. Lógico que foi
difícil. Houve trombadas, problemas.
Mas nunca me desviei desse objetivo.
Quando publiquei Bidu e Franjinha no
jornal Folha da Tarde, em 1959, foi um
momento mágico. Pensei: “virei desenhista de histórias em quadrinhos!” Estava publicado em um grande jornal e
daí começou o processo todo.
Qual foi seu plano?
Eu me preparei bem. Na redação da
Folha fiz a minha “pós-graduação” para
saber como eu ia negociar para viver
disso. Os norte-americanos dominavam
as histórias em quadrinhos em jornais
do mundo inteiro. Então aprendi como
eles faziam marketing, merchandising,

Mauricio de Sousa e
Sansão, o coelhinho da
Turma da Mônica

ENTREVISTA

divulgação. Eu pedia para os redatores-chefes todo o material que chegava dos
Estados Unidos e lia tudo. Assim planejei produzir as tirinhas do jornal e republicá-las. A tira pagava muito pouco.
Não adiantava vender uma só. Tinha de
republicar. Depois, criei uma associação
de classe para os desenhistas, fazendo
uma campanha pela nacionalização das
histórias em quadrinhos.
Como surgiram outros personagens?
Depois da Folha da Tarde, trabalhei na
Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro.
Carlos Lacerda queria mudar a imagem
do seu jornal, como um veículo nacionalista. Eles me encomendaram uma HQ
brasileira. Daí criei o Piteco, um homem
pré-histórico. Foi um sucesso. O pessoal
da Folha me chamou para ajudar a lançar
o suplemento Folhinha de S.Paulo. E as
tiras voltaram para o jornal, com Cascão
e Cebolinha, entre outros. A Mônica só
apareceu depois, na tira do Cebolinha.
Ela entrou pelas beiradas, não como protagonista! Mas, com o jeitão dela, roubou a cena e a tira até mudou de nome
para Mônica. Até agora o Cebolinha está
tentando recuperar isso (risos).

Mauro Sousa, diretor de
espetáculos, parques e
eventos da Mauricio de
Sousa Ao Vivo
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1 9 5 9 – Sua primeira tira é publicada no jornal Folha da Tarde,
com Bidu e Franjinha
1 9 6 3 – Surgem o suplemento
infantil Folhinha de S.Paulo e a
nova personagem, Mônica
1 9 7 0 – É lançada a revista
Mônica e Sua Turma, com tiragem
de 200 mil exemplares
1 9 9 3 – São Paulo ganha o Parque da Mônica, que funcionou no
Shopping Eldorado, até 2010
1 9 9 5 – Chega aos mercados
a maçã da Turma da Mônica, em
embalagens de 1 kg, com as frutas
pré-lavadas
2 0 1 0 – Estreiam quatro
musicais da Turma da Mônica.
Até hoje já foram produzidos 15
espetáculos
2 0 1 1 – Mauricio de Sousa
torna-se o primeiro quadrinista
a ser empossado na Academia
Paulista de Letras
2 0 1 2 – Surge a Mauricio de
Sousa Ao Vivo, dirigida por Mauro
Sousa, filho do autor
2 0 1 5 – O Parque da Mônica é
reaberto no Shopping SP Market,
onde funciona até hoje
2 0 1 9 – Chega aos cinemas
Turma da Mônica: Laços, primeiro
filme live-action com os personagens de Mauricio de Sousa

continuei mostrando a cara e meus
personagens. Com isso, continuei vivo
na mídia, com uma equipe que foi se
aperfeiçoando cada vez mais. De alguma maneira, eu falava com o público
sobre assuntos de momento e houve
uma evolução das falas, das expressões,
dos temas. Eu queria chegar ao público, falar com o leitor. Aliás, faço isso
até hoje. Sou eu quem fala com os leitores pelo Instagram. Não é uma equipe, não é a assessoria. Ainda bem que
hoje há um monte de plataformas. Eu
quero usar todas! São novas maneiras
de você falar do seu produto. Quero
sentir o pulso dos leitores para ver o
que eles querem, do que não gostam, o
que estão achando, e assim por diante.
E que venham sugestões!
A Turma da Mônica está em mais de
70 países. Já teve de adaptar seus personagens para as culturas locais?
Muito pouco. Eu venho da escola norte-americana de histórias em quadrinhos,
assimilei a técnica de narrativa e de produção deles. Nossas histórias não sofrem
nenhum problema. A não ser coisas menores. Por exemplo, na Indonésia, um
dos maiores países muçulmanos, pediram-me para fazer uma alteração quando a Mônica e a Magali usavam maiô
de duas peças na piscina. Não podia! Na
mesma hora pintei um maiô inteiriço, e
pronto! (risos). Já o Bidu não pode fazer
xixi no poste nos Estados Unidos e no
Japão. Senão,a editora é multada (risos).

Fotos: Márcio Bruno e Divulgação

Por que você acha que seus personagens
ainda fazem sucesso, 61 anos depois?
Foi trabalho, foi cuidado, foi “dar certo e dar sorte”. Eram personagens fofinhos, com personalidades bem marcantes. Daí a Turma da Mônica pegou.
O negócio foi não parar de sair. Eu

LINHA DO TEMPO
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Como surgiu a ideia da Turma da
Mônica Jovem?
Foi algo provocado pelo mercado. Estava eu lá tranquilo, vendendo milhões
de revistas (risos) e de repente começou
a baixar. As crianças que compravam e
liam as revistas cresceram e chegaram à
adolescência. O tema já não servia mais
a eles. Virou coisa de criança. Detectei
esse problema e resolvemos, depois de
muito estudo, criar a Turma da Mônica
Jovem. Foi um sucesso. Vende milhões
de revistas, mais do que a Turma infantil. E isso pode acontecer de novo, porque quem está lendo a TDM Jovem está
entrando na idade adulta e pode achar
aquelas histórias muito joviais. E está
pintando um estudo para lançarmos a
Turma da Mônica Adulta. Vou ter de
reinventar muita coisa. A Mônica vai se
casar? Com que idade? Como serão as
histórias desses personagens com mais
de 25 anos? As tramas serão mais maduras e vão trazer o que estiver acontecendo no mundo naquela época.
Por que uma empresa de história em
quadrinhos investiu em maçãs?
Eu que inventei a maçãzinha (risos).
Eu tinha filhos pequenos e a maçã era
grande para a lancheira que eles levavam para a escola. Eles mastigavam um
pouco e jogavam o resto fora. Um dia,
passando por uma fazenda em Santa
Catarina, vi maçãs pequenas nas árvores
e perguntei para quem eles vendiam.
“Isso a gente não comercializa, usa para
alimentar os animais”, responderam.
Pelo amor de Deus! Era o tamanho ideal para os meus filhos levarem à escola e
não jogarem fora. Botei na cabeça deles
aquilo e foi aquela beleza de resultado.
Hoje são quase duas toneladas de maçã
negociadas. E a fruta me deu a ideia de
investir em outros alimentos naturais.
O que nunca veremos nas histórias
da Turma da Mônica?
Os personagens em alguma situação de
desonestidade, de traição, de maus hábitos. Temos muito cuidado com isso. Nós
não podemos deixar de ter mensagens
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Fotos: Divulgação

ENTREVISTA

Mauricio e Mauro Sousa com
personagens do espetáculo
Turma da Mônica - O Show

de otimismo, sempre trazendo alegria e
confiança no futuro. Nas histórias, temos
de abrir as portas, abrir a estrada para o
leitor ver que existe futuro. Vai muito da
minha filosofia de vida, que é a do personagem Horácio. Não consigo esconder
que ele é o meu alter ego (risos).
Mauro, como o público da Turma da
Mônica se adaptou às novas plataformas, como o streaming?
Houve uma adaptação das duas partes,
tanto do público quanto da nossa. Principalmente agora, na pandemia. A gente
experimentou lives, podcasts, experimentou o streaming mais do que nunca, e
vimos que é um formato possível. Para
mim foi um desafio, especialmente porque eu venho do teatro. Minha formação foi toda no palco, ao vivo. Houve
um momento de desapego e aprendizado nesse processo, para entender que
existem outras possibilidades de comunicação e de arte para chegar ao nosso
público. Essas plataformas se tornaram
um novo palco para nós. Uma coisa
que facilita esse processo é que a Turma
da Mônica é formada por personagens
muito adaptáveis. Eles têm características que transcendem o tempo e a própria
ferramenta. Assim conseguimos chegar
com a proposta que queremos.

1.600

páginas de histórias em quadrinhos
da TDM são produzidas por mês

+2 milhões

de espectadores viram Turma da
Mônica: Laços nos cinemas

+7,5 milhões

de livros já foram vendidos

+209 bilhões

somam as visualizações dos
desenhos no canal do YouTube,
com 15 milhões de inscritos

+500 mil

visitantes vão ao Parque da
Mônica em SP por ano

Como funciona a área de projetos
sob demanda?
Fazemos projetos próprios e, principalmente, projetos sob demanda.
Somos uma empresa de conteúdo da
Turma da Mônica. A criatividade é o
nosso negócio e o céu, o nosso limite – assim como para a própria Azul.
Quanto mais ideias temos, melhor. E
conseguimos adaptá-las para qualquer
tipo de plataforma e cliente, desde os
produtos licenciados até os espetáculos
e parques. Queremos ter ideias para colocar a Turma da Mônica em qualquer
tipo de negócio. A gente gosta de ser
desafiado, de pensar além.
A Mauricio de Sousa Ao Vivo já produziu 15 espetáculos musicais em dez
anos. Quais atraíram mais público?
O nosso selo Circo Turma da Mônica foi
o que nos trouxe mais público. Foram
dois espetáculos e ultrapassamos 100
mil espectadores em cada um deles. Já
Turma da Mônica – O Show foi o que
viajou por mais lugares. Fizemos praticamente todas as capitais do País, entre
outras cidades. E fomos para o exterior,
como Miami, Boston e Orlando, nos
Estados Unidos, pois também temos um
trabalho grande de internacionalização
da marca. Queremos nos fortalecer em
outros países. Fizemos até uma turnê no
Japão, onde acabamos de abrir uma filial, a MSP Japan. Queremos levar para lá
nossos personagens, nossa filosofia, nosso jeitinho. E no Japão faz muito sucesso
o conceito kawaii, que significa fofinho.
A TDM combina muito com isso.
Como o distanciamento social de
2020 afetou esses espetáculos? Eles
voltam este ano?
É tudo muito incerto. Não temos previsão de reabertura do Parque da Mônica, de quando vamos para os palcos de
novo. Já reabrimos algumas da Estações
da TDM, como a do Rio de Janeiro e
a de Olinda. Na verdade, esperamos
que 2021 seja um ano de ressurgimento para nós. A área cultural foi muito
afetada e será muito importante o apoio

Personagens no Parque da
Mônica, em São Paulo

do público. O projeto cultural precisa
contar com o público.
Hoje qual é a maior fonte de faturamento da Mauricio de Sousa Produções?
Licenciamento. São mais de 4 mil
produtos. É o nosso core business. Nós
emprestamos a nossa marca para que
outros parceiros possam trabalhá-la
nos seus próprios negócios. É um equívoco muito comum achar que somos
a editora, que fabricamos as fraldas, os
brinquedos. Na verdade, são expertises
diferentes. Temos hoje mais de 150 empresas que licenciam nossos produtos.
O que podemos esperar da nova par-

ceria da Mauricio de Sousa Produções com a Azul Linhas Aéreas?
Estou muito empolgado com as possibilidades que temos. Acredito muito
na sintonia dos propósitos das duas empresas, de pensar em pessoas, de buscar
sempre a excelência nas entregas, no
atendimento, no conforto. Ambas têm
esse DNA de querer contar histórias,
de emocionar, de envolver vidas. São
duas marcas 100% brasileiras, que valorizam o País, o brasileiro, que é o que
a gente tem de melhor. Essa sintonia
nos dá muitas possibilidades e o céu,
literalmente, é o limite. Podemos voar
juntos para qualquer lugar, em todos os
sentidos. E nos aguardem, pois teremos
muitas novidades.
AZUL
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Fotos: Unsplash e Divulgação

Praia de Copacabana; abaixo, da esq. para a dir., antigos
trailers da companhia; o empresário João Barreto; e sua primeira
carrocinha de cachorro-quente, na Barra da Tijuca

João Marcello
Barreto, CEO da
Orla Rio

MEU ESCRITÓRIO É NA PRAIA
Dona da concessão dos quiosques do
litoral carioca, a Orla Rio mudou a
cultura praiana da cidade e mostrou,
na pandemia, que a relação com
os colaboradores vai bem além do
negócio por Lucila Soares | retrato Leo Lemos
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io de Janeiro, início da década de 60. Depois de anos
vendendo churrasquinho nas ruas do Centro, o empresário cearense João Barreto teve uma ideia que iria
mudar a cultura praiana da cidade: vender lanches na
orla. Correu atrás de uma licença da Prefeitura e, em 1962,
instalou uma carrocinha de cachorro-quente na Barra da
Tijuca, um lugar deserto, na época. A ideia não parecia das
melhores. Os cariocas não estavam acostumados com aquele tipo de comércio, e comer na praia era considerado cafona. Mas João não desanimou. Apostou em um produto de
qualidade, em um ótimo atendimento e seguiu firme em seu

“

objetivo. O negócio cresceu, evoluiu
para trailers na Barra e minibares na
Zona Sul e chegou a ter 400 pontos
de venda. O sucesso foi tanto que ele
chegou a ganhar da Coca-Cola o título
de maior revendedor de refrigerante da
América Latina, ao atingir a marca de
72 mil litros comercializados por dia.
De lá para cá, foram investidos cerca de R$ 133 milhões, transformando
aquele pequeno carrinho na Orla Rio,
empresa que tem a concessão dos 309
quiosques instalados ao longo de 34
quilômetros de praia, do Leme à Prainha (ou ao Pontal, porque ninguém resiste à lembrança da música de Tim Maia). “Os
quiosques fazem parte da vida de cariocas de todas as idades,
crenças, cores e classes sociais”, afirma João Marcello Barreto,
filho de João Barreto e, desde 2018, CEO da companhia.

Essa trajetória vitoriosa não aconteceu sem percalços. O primeiro baque veio em 1990, com a implantação do projeto Rio Orla. Comandada
pelo então prefeito Marcello Alencar,
a iniciativa propunha a ocupação
ordenada e regulada do espaço à
beira-mar, com projetos e programação visual padronizados. Um sonho
de João Marcello que se transformou
em pesadelo. Na transição dos trailers
para os quiosques, a Prefeitura aumentou consideravelmente a taxa de
autorização de venda, o que resultou em uma ação judicial
que se arrastou por sete anos. Nesse tempo, João decidiu
sair de cena e foi empreender em outras áreas. Teve oficina
mecânica e investiu na revenda de automóveis. Sua história
com a praia, no entanto, ainda estava longe de acabar.

Os quiosques fazem
parte da vida de
cariocas de todas as
idades, crenças, cores
e classes sociais

“
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309

quiosques, espalhados
em nove praias ao longo
de 34 km de litoral,
são administrados pela
Orla Rio

8

mil

empregos diretos e
indiretos são gerados pela
companhia

500

mil

pessoas passam pelos pontos
de venda na praia
diariamente. No Carnaval e
no Réveillon, esse número
chega a 2 milhões
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a fecharem as portas por alguns meses. Além do abalo na saúde financeira da empresa, João Marcello teve de pensar em
como seus colaboradores iriam se sustentar durante a crise. A
primeira medida foi dar descontos nos aluguéis e pedir à Prefeitura que permitisse o esquema de delivery. Em junho, João
deu andamento ao Projeto Recomeço, um guia de reabertura da
orla com mais de 900 procedimentos e orientações para deixar
os quiosques mais seguros. “Não podíamos pensar só na gente.
Temos um monte de famílias que dependem de nós”, diz.
Para criar o atual conceito de quiosques, o empresário buscou inspiração nos parques da Disney, que colocam toda a in-

Um dos atuais
quiosques na Praia
de Copacabana

Foto: Shutterstock

Cerca de dois anos depois do imbróglio, o Rio Orla ficou
pronto, mas os quiosques eram apenas cascas. Vazios, eles
estavam se transformando em abrigo de de pessoas em situação de rua. A Prefeitura procurou a indústria de bebidas,
mas as empresas queriam fabricar e entregar seus produtos
apenas a quem entendesse de vender no varejo. Em resumo,
queriam João Barreto. Em 1998, o prefeito Luiz Paulo Conde abriu a concorrência internacional para os quiosques e,
em 2000, o Orla Rio ganhou a concessão.
Um novo grande baque veio em março deste ano com a
pandemia causada pela Covid-19, que obrigou os quiosques

fraestrutura no subsolo e toda a diversão
na superfície. Cada ponto tem a cozinha, o banheiro e o depósito em um andar subterrâneo. Outro desafio da companhia é administrar a identidade dos
diferentes pontos ao longo de 34 km de
praia. João percebeu que, em algumas
áreas, o público frequentava o calçadão
e os bons restaurantes da cidade, mas
não os quiosques, o que o levou a redesenhar a frequência de alguns trechos.

Com esse aumento de público veio também o desejo de
mudar o posicionamento da marca, difundindo a ideia de que
aquele espaço é de todos, e não apenas da Orla Rio. “Queremos melhorar a experiência na orla e vamos fazer isso com
o carioca, que é o dono da praia. Contribuímos para a recuperação do calçadão da Barra. Criamos o Recicla Orla, que,
além de dar destinação correta aos resíduos que geramos, oferece ponto de entrega aos moradores dos bairros próximos”,
conta João Marcello, com o entusiasmo de quem sabe que
ainda tem muito espaço para crescer.
orlario.com.vc
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A lcan ça r o to p o é i nc r í v e l ,

mas c o m e ç a r d e lá é i nf i ni to .
_ Classificação automática
para o TudoAzul Diamante.

Chegou
Azul Itaucard Visa Infinite.
O melhor é infinito.

Confira as regras e as condições dos benefícios.
Concessão do cartão sujeita a análise de crédito.
voeazul.com.br/cartoes

REPORTAGEM

FILHA DO COM BU
NORTE

Navegando nas águas do Rio Guamá, a partir de Belém
(PA), em menos de 15 minutos se chega à Ilha do Combu.
É lá que fica a sede da marca de chocolate amazônico
idealizada por Izete dos Santos Costa. Depois de anos
manuseando outros derivados do cacau, em 2006, Dona
Nena – como é conhecida – decidiu fabricar chocolate e
levá-lo para uma feira de produtores orgânicos. O sucesso
foi tanto que começou a fazer bombons e cultivar cacau
num sistema agroflorestal. Mas o negócio só alavancou
mesmo com a ajuda do chef paraense Thiago Castanho,
do Remanso do Bosque. “Ele se apaixonou pelo nosso
trabalho, levou nossos itens para seu restaurante e
começou a divulgar”, conta. Hoje Dona Nena chega a
fazer cerca de 200 kg de chocolate por mês. Os carroschefes são as barrinhas rústicas e o brigadeiro de pote,
feito com massa de cacau. “O objetivo é manter a nossa
cultura e trabalhar em paz com a floresta.”

CHOCOLATE
100% BRASILEIRO
Pequenos e médios empreendedores apostam
em opções orgânicas, acompanham de
perto cada etapa de fabricação e dão uma nova
cara ao chocolate feito no País
máxima do “menos é mais” também chegou ao mundo
dos chocolates. Esqueça as opções cheias de gorduras
hidrogenadas, adoçantes e conservantes. A tendência
agora é justamente o contrário: usar menos ingredientes para dar mais sabor. Na produção bean to bar (da
amêndoa à barra, em português), o chocolate não costuma
levar nada além de cacau e açúcar. Tudo é feito “do zero”,
com um mesmo produtor acompanhando cada etapa da
fabricação, da matéria-prima ao produto final.
A “simplicidade” na manufatura não é uma novidade só
para os consumidores. Os empreendedores também estão
aprendendo como criar estratégias específicas para esse nicho
de mercado. Uma das apostas, por exemplo, é investir em lotes
menores e em um público mais restrito. Com a fabricação
reduzida fica mais fácil acompanhar de perto todas as etapas
e extrair o melhor de cada matéria-prima – de preferência,
sempre vinda de pequenos produtores nacionais.
O grande desafio ainda é ganhar espaço no mercado e
competir com as opções industrializadas e importadas. “Os
chocolates orgânicos são mais caros, têm uma vida de prateleira
menor e por isso trazem dificuldades logísticas e de produção. Mas eles vieram para quebrar esse paradigma de que o
Brasil nunca teve cacau e chocolate de qualidade”, afirma Tuta
Aquino, fundador da marca Baianí.

DANKE
NORTE
Fotos: Freepik, Nani Rodrigues Brejo e Divulgação

A

Ξ facebook.com/donanenacombu

por Giovanna Forcioni e Anna Paula Ali

Lançada em agosto último, a marca tem como preocupação
manter as matas de pé, regenerar o solo e nutrir relações justas
com os agricultores e toda a cadeia. Para isso foi construída
uma fábrica sustentável no meio da Floresta Amazônica, em
Altamira, no Pará. O que economizam em tempo e transporte,
investem na rede de quase 100 famílias que cultivam o cacau.
“Danke, que significa obrigado, em alemão, é um profundo
agradecimento à terra, aos trabalhadores do campo e ao
fruto do cacau”, diz o proprietário Ernesto Neugebauer, que
foi o fundador da marca Harald, há 38 anos. Os chocolates,
bem cremosos, lembram os sabores de infância. Não à toa,
a primeira linha da Danke chama-se Memória. Traz barras e
bombons de tamanhos variados, nos sabores ao leite, branco e
amargo, com variações como crocantes de amêndoas, caramelo
e flor de sal e vinho do Porto. Ξ dankecacau.com.br
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RAROS FAZ ED O R ES D E C H O C O LATES

BAIANÍ

SUDESTE

NORDESTE

Foi a curiosidade que levou o casal Vanessa Rizzi e Cesar
Frizo a testar suas primeiras receitas de chocolate. A primeira
versão foi bem caseira, feita no liquidificador que tinham
em casa. Na época, estudavam Agronomia em Piracicaba
(SP) e usaram o que estavam aprendendo na faculdade para
aprimorar a fabricação. Testaram cacau de várias partes do
País e chegaram à conclusão de que o chocolate da Raros
levaria só dois ingredientes: cacau e açúcar. “Tentamos variar
e comprar de diversos produtores. Eles entram em contato
e damos dicas de como podem aperfeiçoar o cultivo”, diz
Vanessa. Os primeiros clientes foram os próprios amigos e
uma pequena loja da cidade. Hoje, além dos empórios e das
lojas de itens especializados, as vendas são feitas a partir do
site da marca. O carro-chefe é a barra 70% com pedaços de
castanhas do Brasil. Ξ rarosfazedoresdechocolate.com.br

Na casa dos baianos Juliana e Tuta Aquino, trabalhar com
cacau sempre foi coisa de família. Filhos de produtores, cresceram
ouvindo histórias de como funcionava uma fazenda de cacau. Mas,
depois de adultos, resolveram seguir outro rumo: casaram e se
mudaram para os Estados Unidos. Enquanto isso, uma reviravolta
balançou os negócios da família. Nos anos 1990, uma doença, a
vassoura-de-bruxa, dizimou boa parte do cultivo de cacau no Sul da
Bahia, inclusive na Fazenda Santa Rita, da família de Juliana. Vendo a
propriedade improdutiva e abandonada por anos, em
2013 começaram a se movimentar para não perder o patrimônio.
Fazer chocolate foi a solução. Deu certo. Hoje todo o cacau usado é
de origem única, plantado nas terras da família. “Fabricamos de
50 a 80 kg de chocolate por mês, mas já estamos com plano de
duplicar ou até triplicar a produção.” Ξ baiani.com.br

ANGÍ

O negócio da sul-mato-grossense Beatriz Branco
emplacou antes mesmo de se tornar uma marca
de verdade. Designer de formação, em 2017 fez
um curso de empreendedorismo e recebeu o
desafio de criar uma empresa fora de sua área
de expertise. Formulou uma marca fictícia de
chocolates, publicou a ideia em suas redes sociais
e, em quatro dias, recebeu cerca de 300 pedidos.
“As pessoas acharam que era de verdade e precisei
estruturar a empresa de trás para a frente. Pedi
ajuda para amigos e para a família e começamos
a fazer e embalar chocolate na cozinha da minha
casa”, conta. O segredo? Apostar nos ingredientes
típicos do Pantanal. Já com estrutura de fábrica
e uma equipe de funcionários, os carros-chefes
são as versões preparadas com castanha de
baru e guavira. “Compramos cacau de pequenos
produtores do Pantanal e da Bahia. No futuro,
investiremos no Pará”, finaliza. Ξ angichocolates.com

Fotos: Cintia Sanches Lima, Studio Baruá, Silvio Klotz e Divulgação

CENTRO-OESTE

NUGALI
SUL

Sempre que viajavam para o exterior, os engenheiros Maitê
Lang e Ivan Blumenschein traziam chocolates a pedido da
família e dos amigos. Enxergaram aí uma oportunidade de
negócio. Analisaram o mercado brasileiro e conheceram as
etapas de produção de chocolate, até que, em 2004, deixaram
os empregos com carteira assinada e abriram a própria fábrica.
A Nugali nasceu em uma época em que pouco se falava de
chocolate bean to bar no Brasil. “Começamos produzindo para
transformadores, chefs… Só depois passamos a pensar no
varejo”, conta Ivan. A virada veio quando, há três anos, foram
finalistas no International Chocolate Awards, um dos prêmios
mais prestigiados da área, com o tablete Serra do Conduru 80%
cacau. O resultado alavancou as vendas e hoje, com cerca de
50 funcionários diretos, preparam-se para receber visitantes na
nova unidade fabril em Pomerode (SC). Ξ nugali.com.br
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AÇÃO DO BEM

UNIVERSO
AZUL

DNA MUSICAL
Parceira da Azul, a ONG Tapera
das Artes leva música e arte a crianças
e jovens no Ceará por Giovanna Forcioni
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Em 1996, graças a uma doação, conseguiram uma sede própria. “Nosso objetivo sempre foi muito mais do que fazer as
crianças aprenderem a tocar um instrumento. A música é um jeito de mostrar
como podem se empoderar e tocar a vida
de um jeito mais digno”, diz.
A partir daí, a Tapera das Artes foi
tomando forma. Vieram orquestras, espetáculos, parcerias com o maestro João
Carlos Martins e a inauguração de um
teatro escola, que hoje promove ações
educativas que contemplam mais de
1000 jovens por ano e movimentam o
desenvolvimento local. Além disso, a
ONG oferece aulas e oficinas artísticas
em seu Centro Cultural.
Hoje a Tapera se sustenta por meio
de editais, projetos de incentivo fiscal
e doações pontuais. O objetivo a partir
de agora é criar negócios sociais para
trazer mais autonomia financeira para
a instituição. Em outubro passado, ela
deu o primeiro passo nessa direção, com

a inauguração do Serenata Café e Creperia, no centro de Aquiraz. Os planos
são de, em breve, também abrir uma loja
para vender os instrumentos confeccionados na luteria da ONG.
Recentemente, a Tapera das Artes ganhou uma nova aliada nesse processo de
crescimento. Junto com a Azul, a ONG
agora desenvolve um projeto que Ritelza chama de “voluntariado inteligente”,
em que os Tripulantes podem conhecer
e acompanhar o cotidiano da instituição,
ajudando na organização das semanas de
espetáculos do projeto Mestre & Aprendiz, apoiado pela companhia. “A Azul
combina com o nosso jeito de ser. É uma
empresa humana e que preza pelo cuidado, como nós. Quando pensamos na parceria, não queríamos apenas um patrocínio, queríamos também uma troca de
aprendizado. Tem dado certo”, finaliza.
COMO AJUDAR
Ξ taperadasartes.org.br

Fotos: Divulgação

O

sítio de Ritelza Cabral, no distrito
de Tapera, em Aquiraz (CE), é daqueles que estão sempre de portas
abertas. Tanto é que, logo depois
de comprar o terreno, os vizinhos começaram a frequentar sua casa com seus
filhos. Apaixonada por música, ela logo
arrumou um jeito de entreter toda aquela
criançada. Ao lado de um amigo maestro, começou a dar aulas de música para
mais ou menos 30 meninos e meninas
debaixo das mangueiras do quintal. O
que ela não imaginava era que hoje, quase 25 anos depois, aquilo se transformaria
em um projeto social premiado que atende centenas de jovens.
Como Ritelza mesma gosta de dizer,
a Tapera das Artes nasceu e cresceu de
uma forma natural. As aulas começaram
a fazer sucesso e, quando se deu conta,
já havia mais de 70 crianças no projeto.
Com tantos participantes, veio a necessidade de ter um espaço para acomodar
todo mundo e continuar os trabalhos.

Foto: Divulgação

Tripulante
em trabalho
voluntário com
brincantes e
crianças do
instituto; à dir.,
concerto com
o maestro João
Carlos Martins
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ENTRETENIMENTO
A BORDO
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CLUBE TUDOAZUL

Todas as informações
que você precisa para
um voo tranquilo

Filmes, séries e variedades na
SKY TV ao vivo e as novas
produções do cinema no A330

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

EXPERIÊNCIA AZUL

AZUL VIAGENS

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.

C H EC K -IN

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

App check-in

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

Web check-in

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

Aeroporto

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

CANAIS DE VENDAS
Site:
azulviagens.com.br

Lojas Azul Viagens:
azulviagens.com.br/lojas

Agências de Viagens:
autorizadas em todo o território nacional

Call Center 24h:
4003 1181

LOJAS AZUL VIAGENS
São Paulo

Ξ São Carlos - Centro

Goiás

Ξ Barueri - Shopping Tamboré

Ξ Ribeirão Preto – Novo Shopping Ribeirão

Ξ Goiânia - Flamboyant Shopping Center

Ξ Bragança - Garden Shopping

Ξ Limeira – Pague Menos

Ξ Goiânia - Shopping Buriti

Ξ Campinas - Cambuí

Ξ Sorocaba - Esplanada Shopping

Ξ Goiânia – Setor Marista

Ξ Campinas - Shopping Campinas

Ξ Piracicaba - Piracicaba Shopping

Ξ Campinas - Shopping Iguatemi

Ξ Presidente Prudente – Espaço SP

Ξ Campinas - Shopping Parque Das Bandeiras
Ξ Campinas - Shopping Parque Dom Pedro
Ξ Guarulhos – Jardim Maia
Ξ Indaiatuba - Polo Shopping
Ξ São Paulo – Shopping Jardim Sul
Ξ Jundiaí - Maxi Shopping Jundiaí
Ξ Jundiaí - Shopping Paineiras
Ξ Santa Bárbara - Shopping Tivoli

Ξ Olinda – Shopping Patteo
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

Espírito Santo
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

AZUL

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

TudoAzul

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

AZUL EXPERIENCE

App check-in

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

Web check-in

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

Airport

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

Luggage

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

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

Ξ Maceió – Parque Shopping Maceió

Ξ Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

Ξ São Paulo – Shopping Metrô Itaquera

TudoAzul

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

Alagoas

Ξ Divinópolis - Centro

Ξ São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
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Minas Gerais

Pernambuco

Bagagem

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

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

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

ENTRETENIMENTO A BORDO

A P LI C ATI VO DA AZ UL

TV A O V I V O

Novo layout e novas funcionalidades. Confira as novidades:

Cliente TudoAzul

Cartão de embarque

Comprar Passagens

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

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

Antecipação de voo

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

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

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

Chat online

Status de voo

Ônibus Azul

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

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

Informações sobre horários e pontos
de partidas.

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

DESTAQUES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

Foto: Divulgação; ©2020 Disney; ©2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. e ©2020 WBEI TM & ©DC Comics

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

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

40

41

PAPO DE POLÍTICA

QUE HISTÓRIA É ESSA, PORCHAT?

39

42

TORNEIO DOS CAMPEÕES DA ATP

VAI QUE COLA

FI LM ES A BORDO

Confira as melhores produções do cinema nos voos do A330

AZUL
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TUDOAZUL

CLUBE TUDOAZUL

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

QUERO PARTICIPAR

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

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

Ξ Ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

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

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

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO

Ξ Escolha seu plano

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

Categoria
inicial

5.000 pontos
qualificáveis

10.000 pontos
qualificáveis

20.000 pontos
qualificáveis

1 ponto

até 3 pontos

até 4 pontos

até 6 pontos

Ganho de pontos para cada R$ 1,00 voado

CONHEÇA
NOSSOS PLANOS
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

BENEFÍC IOS DO S P LA NO S
Ξ Acúmulo de

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

transferir pontos
do cartão de crédito

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

Ξ Sem preocupação

Ξ Os melhores planos

pontos
mensalmente

RESGATES
Chegou a hora de usar!
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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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M A PA D E R OTA S

>tudoazul.voeazul.com.br
Orlando
Ft. Lauderdale/Miami
Lisboa

Oriximiná
Porto
Trombetas

Monte Dourado
Breves
Óbidos Almeirim

Maués
Coari

Monte Alegre
Parintins
Porto de Moz

Itaituba

Aracatí

Lábrea

Serra Talhada
Caruaru

São Félix
do Araguaia

Juína
Sorriso

Tangará
da Serra

Água Boa

Barra do
Garças

Juiz de Fora
Búzios
Paraty
Ubatuba
Itanhaém

Angra
dos Reis

Guarapari

TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.
Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

Canela

Confira no site
voeazul.com.br
todos os destinos
que a Azul está
operando.

Torres

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

Eleita a melhor
companhia aérea
do mundo
no Tripadvisor.

