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Jericoacoara

As melhores praias e o incrível pôr do sol
no badalado destino cearense

Serra Gaúcha

As belezas naturais, os vinhos premiados
e a alta gastronomia nas montanhas do Sul

Azul

Eleita a melhor
companhia
aérea do mundo
no Tripadvisor.

COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

Do projeto ao desenvolvimento, nosso
objetivo é garantir os melhores

RESULTADOS
PRO SEU NEGÓCIO
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DIGITAL
SIGNAGE

Para a Panasonic Business,
tudo tem solução. Por isso,
unimos as tecnologias mais
avançadas a ferramentas
ágeis e intuitivas.
Tudo com um único objetivo:
ajudar você e sua equipe
a conquistarem melhores
resultados pro seu negócio.
Entre em contato e siga-nos
nas redes sociais para conhecer
todas as nossas soluções.
Acesse o site

SOLUÇÕES CRIADAS

PRO SEU NEGÓCIO

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Tran s fo rm a r e xp e r i ê nc i a s e m

v iagens é inc ríve l, ma s f a ze r i s s o

mais rá p id o d o q ue to d o s é i nf i ni to .
_ Validade dos pontos: não expiram.
3 pontos por US$ 1 em compras nacionais.
3,5 pontos por US$ 1 em compras internacionais.
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

A gente se diverte junto.

Você desliga de tudo pra
se divertir durante as férias,
e a SKY te acompanha
onde estiver.
Com a SKY, toda a família tem acesso
à melhor programação. Filmes, séries,
desenhos, documentários e muito mais,
tudo num só lugar. Na TV, celular ou
computador, a diversão acompanha
você, onde quer que sejam suas férias.
Assine SKY e aproveite.

Baixe o App.

Diversão em todas as telas.
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BASTIDORES E EXPEDIENTE

CARTA DO PRESIDENTE

ATUALIZANDO
OS SONHOS
O início do ano sempre traz esperança de dias melhores e um
estímulo para irmos atrás de
nossos projetos. Chegou a hora
de atualizarmos nossos sonhos.
E nada melhor do que uma boa
viagem para nos inspirar. Por
isso trazemos neste mês uma
Pedra Furada,
em Jericoacoara
reportagem sobre Jericoacoara,
a antiga vila de pescadores no
Ceará que se tornou um dos destinos mais procurados do Brasil. Quem prefere o clima
das montanhas à areia da praia vai se empolgar com nosso roteiro na Serra Gaúcha – eu
ouvi um barulhinho de taça de vinho? Na seção Executiva, confira nossa entrevista com
Donizeti Ferreira, diretor-geral da Fini no Brasil, fornecedora oficial dos queridos aviõezinhos à base de gelatina servidos a bordo das aeronaves da Azul.
Desejo a você uma ótima leitura!
Junior Ferraro

DIRETOR DE REDAÇÃO
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A HORA DE VOAR MAIS ALTO
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Marcelo Katsuki /Encantos
da Serra p.34
O jornalista já conhecia
a Serra Gaúcha, mas se
surpreendeu com a variedade
dos programas da região.
“Voltei ainda mais encantado.
As atrações vão muito além
do vinho e do chocolate.”
Onde encontrá-lo:
@marcelokatsuki

OUTROS COLABORADORES

TEXTO Bruno Segadilha FOTO Raphael Criscuolo
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REPRESENTANTES RS, SC E PR
Jazz Comunicações
RIO GRANDE DO SUL
Patricia Koops
pkoops@jazz.ppg.br
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
80.000 exemplares

12

AZUL

Foto: Anna Carolina Negri

Felipe Seffin / O futuro é
doce p.76
O repórter traz histórias de
empresas distintas, mas que
superaram, cada uma a seu
jeito, os desafios da pandemia:
Fini, Thales e Phisalia. “Elas
mostram que há inovação e
esperança por aqui.”
Onde encontrá-lo:
@felipeseffrin

Fotos: Gui Gomes e arquivo pessoal

Angelo dal Bó / Onde o sol
faz morada p.22
O fotógrafo gaúcho viajou até
Jericoacoara para registrar
nossa capa. “O que mais me
impressionou ali foi o pôr do
sol. A visão do céu laranja e
do sol descendo no horizonte
é um espetáculo.”
Onde encontrá-lo:
@angelodalbo

EXECUTIVO DE NEGÓCIOS
André Barreto
andre.barreto@voeazul.com.br

lá, seja bem-vindo!
Depois de um ano desafiador como o de 2020,
é hora de olhar para a frente e de retomar nossa
rota de crescimento. Digo isso com a felicidade
e a confiança de quem vê excelentes perspectivas
para 2021. Esta é a hora de voarmos mais alto.
De maneira segura e responsável, estamos
retomando muitas de nossas rotas e voltando a
conectar todo o Brasil. Atualmente a Azul está operando
mais de 700 voos diários para 113 cidades, a exemplo de
Aracati, no Ceará. Depois de meses de interrupção dos voos
por causa da pandemia, o município, próximo à famosa
praia de Canoa Quebrada, passou a receber voos regulares e
inéditos partindo do Aeroporto Internacional de Viracopos,
em Campinas, nosso principal centro de conexões no Brasil.
Mas queremos ir além. O objetivo este ano é seguir nesse
ritmo de expansão e superar nossa operação do início do
ano passado, servindo novos destinos, especialmente com as
aeronaves da Azul Conecta, ideais para aeroportos menores.
Tudo isso respeitando as normas sanitárias e seguindo nossos
rigorosíssimos padrões de higiene e segurança. Afinal,
temos um compromisso com nossos Clientes e Tripulantes

para garantir sempre uma viagem confortável e segura.
O compromisso com o Brasil, aliás, sempre foi um de
nossos pilares. Para ajudar o País a voltar a crescer e a
garantir a saúde de seus cidadãos, a Azul foi a primeira
a anunciar que vai transportar de graça todas as vacinas
contra a Covid-19 aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Sabemos que a logística
de distribuição desse importante aliado contra a pandemia
é complexa. Por termos a maior malha aérea do Brasil,
atendendo a tantos destinos, e grande expertise no transporte de cargas, podemos dar um importante auxílio para
imunizar toda a população.
Nada disso seria possível sem a colaboração dos nossos
Tripulantes. Tenho orgulho de dizer que, durante todos
esses meses, dedicaram-se com afinco para que a companhia voltasse a crescer e continuam se empenhando
para que a Azul se mantenha como a melhor companhia
aérea do mundo.
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
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TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.
Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

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.

Foto: Divulgação/Azul

>tudoazul.voeazul.com.br
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NEWS

COMPRAS COM PIX

Os Clientes da Azul agora podem comprar suas passagens com o
PIX, método de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.
O sistema garante uma série de facilidades e vantagens para quem
finalizar suas compras no site da companhia. Além da agilidade, os
pagamentos instantâneos com o PIX permitem a compra de passagens
on-line sem a necessidade de cartão de crédito, dando acesso a
um novo segmento de Clientes, assegurando mais comodidade e
segurança. “Nós, que temos a inovação em nosso DNA, ficamos muito
felizes em anunciar mais uma opção de pagamento para os nossos
Clientes”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

PRIMEIRA FLAGSHIP

A Azul inaugurou sua primeira flagship store – loja
conceito que amplia a experiência do Cliente. O lugar
escolhido foi o aeroporto de Congonhas, em São
Paulo, um dos mais importantes e movimentados do
País. A nova loja conta com um grande painel de LED,
construído em parceria com a Samsung, que reforça
um dos pilares da empresa: investir constantemente
em inovação. O telão mostra imagens de diferentes
destinos operados pela companhia para que os
Clientes tenham uma primeira experiência de
viagem já no aeroporto, antes de embarcar. O
espaço, localizado ao lado do balcão de check-in da
empresa, será utilizado para atendimento ao Cliente
e servirá como modelo permanente de inovações
da companhia. “Seguindo nosso DNA de inovação
buscamos oferecer constantemente uma experiência
diferenciada e inovadora. Esse espaço contribuirá
para isso. É mais um local com a cara da Azul no
trato com seu Cliente final”, afirma Jason Ward, vicepresidente de Pessoas e Clientes da Azul.

A MAIS COLORIDA DA AMÉRICA DO SUL

Ararinha Azul, nova aeronave 195-E2 da Azul, conta com uma pintura com 58 cores
diferentes para retratar símbolos da fauna e da flora do Brasil
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presidente da Azul.
“Contamos com soluções que permitem que uma tinta resista às condições mais extremas na Terra e até em outros
planetas, como Marte. Também temos tecnologias que fazem com que uma tinta ajude a economizar combustível de
embarcações e gerar créditos de carbono”, comenta Daniel
Geiger Campos, presidente da AkzoNobel para a América
do Sul.
“Quando a Azul nos trouxe a proposta da pintura, ficamos
muito animados com o desafio técnico, e ainda mais levando essa mensagem tão importante de preservação da fauna
brasileira para todo o mundo”, disse Francisco Gomes Neto,
presidente e CEO da Embraer. “A entrega à Azul de mais
um 195-E2, que é o mais eficiente e sustentável da categoria, é também importante porque mostra uma recuperação da
aviação no Brasil. Temos certeza de que a aviação regional
e o emprego do tamanho correto de aeronaves serão fundamentais na retomada do setor”, completou.

Agora você pode trocar seus pontos TudoAzul por itens exclusivos da Azul Collection

Fotos: Divulgação Azul

A

aeronave mais colorida da América do Sul é da Azul.
Trata-se do Ararinha Azul, seu mais novo avião, de
modelo Embraer 195-E2, que traz uma pintura especial
em homenagem à fauna e à flora brasileiras. Realizado
em parceria com a AkzoNobel, Tintas Coral e a Embraer, o
projeto contou com a arte do grafiteiro paulista Pardal, que
retratou a rica biodiversidade brasileira em seis ararinhas-azuis, um pardal e ícones da nossa natureza. Ao todo, foram
utilizadas 58 cores diferentes – 28 delas desenvolvidas pela
AkzoNobel exclusivamente para a Azul –, o que faz do novo
E2 a aeronave com maior variedade de cores da aviação comercial sul-americana.
“Esse é o avião mais belo que já vi em toda a minha vida. É
um orgulho para nós podermos voar nessa aeronave, que é a
maior já fabricada no Brasil, e com a pintura mais complexa e
colorida do País. O Ararinha Azul é uma homenagem à fauna
e à flora brasileiras. Temos certeza de que nossos Clientes
estão ansiosos para conhecê-lo”, destaca John Rodgerson,

A VOLTA DO GALEÃO

Uma boa notícia para os cariocas e para os Clientes que
costumam viajar para o Rio de Janeiro. A partir de 1º de fevereiro,
a Azul volta a operar no aeroporto do Galeão (foto), com voos
para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).
“Estamos com muitas novidades em nossa malha de
alta temporada e o Rio será um dos mais beneficiados pela nossa
operação especial”, diz Marcelo Bento Ribeiro, diretor de relações
institucionais da Azul. Aracati, no Ceará, também ganhou uma
nova operação. O município cearense, que abriga a famosa praia
de Canoa Quebrada, agora conta com dois voos semanais
regulares e diretos para Viracopos.

azulcollection.com.br
*Clube TudoAzul, Diamante
e Azul Itaucard

Boné Trucker Brazilian Airlines a partir de 10.200 pontos*

Maquete Azul
Embraer 195 a partir de
34.000 pontos*

Camiseta masculina
Brazilian Airlines, cinza
mescla – a partir de
7.900 pontos*

AZUL
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VINHO
DO MÊS
Alessandra Negrini é um dos seres folclóricos
da série, que se passa no Rio. Ao lado, Marco
Pigossi e o estranho boto-cor-de-rosa

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
ABRIGITTE ROSÉ

Produtor: Miolo
Região: Santana do Sobrado - Bahia
Preço: R$ 82

Em uma parceria entre a Azul, a Azul Viagens, a
Pousada Pequi e o coletivo FotoBazar, a fotógrafa
Juliana Vinagre viajou ao Pantanal e até Corumbá, no
Mato Grosso do Sul, para clicar as imagens da exposição
Cinco Mulheres, Cinco Regiões, em exibição no Lounge Azul, em Viracopos.
Como surgiu a ideia da exposição?
Surgiu em maio de 2019. Nosso grupo estava participando de uma feira
de artes em São Paulo quando o pessoal do marketing da Azul propôs
uma exposição no Lounge Azul. Já tínhamos um material bem vasto, mas
achamos interessante produzir imagens novas nas cinco regiões do Brasil,
já que somos cinco fotógrafas.
Por que escolheu o Centro-Oeste para fotografar?
Tenho uma relação longa com a região. A primeira vez em que estive lá,
tinha 16 anos, quando conheci o Pantanal e fiquei encantada. Acabei voltando muitas vezes porque meu namorado é de lá. O que mais me encanta
na região é a simplicidade das pessoas, além da exuberância da natureza.
E esse contato com a natureza só existe mesmo em uma capital como
Campo Grande, onde é possível ver tucanos, araras...
O que mais te marcou nesse trabalho?
Além da proximidade com a natureza, foi o contato com as pessoas do
Pantanal. Como fiquei sete dias na Fazenda Pequi, tive tempo de fazer coisas que nunca tinha feito, como ir com os pantaneiros a uma lida de boi,
andando a cavalo, cuidando dos bichos e registrando o dia a dia deles.
Como era sua rotina de trabalho para fotografar no Pantanal?
Passava o tempo todo fotografando e, no final do dia, tinha que escolher as
melhores imagens. Era uma tarefa difícil, porque tanto no Pantanal, com a
sua imensidão, quanto em Corumbá é duro selecionar o que é mais bonito.
Corumbá é uma cidade que fica na beira do rio. Quando você chega ao porto, atrás de você há uma cidade com o casario antigo, colorido, e, ao olhar
para a frente tem a imensidão do Rio Paraguai e do Pantanal. A vista some.
Ξ @juvinagre Ξ POUSADA PEQUI pousadapequi.com.br
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ENTRE TIRAS E SERES FANTÁSTICOS

Fotos: Juliana Vinagre, Gal Oppido, Shutterstock, Alisson Louback/Netflix e Divulgação

NO CORAÇÃO DO BRASIL

Inspirado nas praias e no lifestyle da cidade
de Saint-Tropez, França, aBrigitte é uma
sofisticada e rara combinação de vinho rosé
com sutis camadas de frutas cítricas.
Inovador, é capaz de entregar valores como
charme e requinte a momentos como
festas, jantares e reuniões informais. É leve,
refrescante e sofisticado, com tonalidade
clara e brilhante, uma composição única e
equilibrada de vinho rosé elaborado com
uva moscato e toques de lichia e grapefruit
e 8,5% de álcool em sua composição.
Aroma intenso e fresco de frutas cítricas,
com paladar frutado e suave. Ideal para
acompanhar pratos de gastronomias
tropical e mediterrânea, peixes, frutos
do mar, saladas, grelhados e culinária
japonesa. Para todos os momentos de
convívio, como aperitivos, happy hours e
encontros casuais. Servir com duas pedras
de gelo. Ξ tartari.com.br

Estreia em 5 de fevereiro Cidade Invisível, série brasileira da
Netflix criada por Carlos Saldanha (na foto acima, diretor de
A Era do Gelo e Rio). O fiscal ambiental Eric (Marco Pigossi)
investiga a morte da esposa e o estranho surgimento de um botocor-de-rosa numa praia carioca. A envolvente trama policial traz
seres do folclore brasileiro, como Saci e Curupira.

ENTREVISTA

Carlos Saldanha

Como surgiu a ideia de misturar trama policial e folclore?
Eu queria fazer algo com uma temática contemporânea e misturar com a brasilidade do nosso folclore, mas com uma roupagem
diferente. O folclore é rico e muitas vezes traz uma coisa lúdica,
infantil, com diferentes abordagens regionais. Tentei ir mais fundo
e buscar esses elementos para criar uma história única.
Como você encaixou a pegada ambiental nesse enredo?
Muitas das lendas têm a ver com o meio ambiente, com a natureza. Todos eles têm uma conexão. Ou é um animal, ou alguma
entidade que age contra as pessoas que estão tentando destruir o
espaço. O folclore faz parte do ecossitema. Não é só a floresta: são
as pessoas, os ribeirinhos, é a cultura popular. Esse é o conceito
que trouxemos para a série. Proteção ambiental não é só impedir
que se corte aquela árvore, mas também proteger as pessoas que

a preservam, as que acreditam, as que moram ali. Essa coexistência é que faz o ecossitema ser tão plural.
Fale da experiência de trabalhar numa série para streaming.
Quando você faz um filme, tem cerca de uma hora e meia para
contar aquela história. Na série, se juntar todos os episódios, acaba tendo quatro ou cinco horas de assunto. A estrutura de roteiro
é outra. Você tem de ter histórias mais complexas, mas isso vira
uma vantagem porque conseguimos entrar nos personagens mais
a fundo, criar tramas paralelas. Eu adorei esse formato. São sete
episódios relativamente curtos, em que você vê algo completo,
mas fica com um gostinho de quero mais e pula para o próximo.
Você acha que a série tem um bom potencial fora do Brasil?
Sim, porque, além da trama policial, ela entra no viés fantástico.
Esse gênero atrai um público muito fiel. A série traz personagens
fantásticos dos trópicos com uma roupagem nova, o que aguça o
interesse desse público. Aproveitamos este momento de globalização das séries para trazer para cá um formato que funcione aqui e
no mundo inteiro. Precisávamos de um projeto que levasse o Brasil
para o mundo. Não precisamos consumir só os american gods. Temos nossos próprios personagens interessantes.
Leia a entrevista completa em revistaazul.com.br

AZUL
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DESTINOS

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Jalapão | Tocantins por Yuri Teixeira Núñez

Confins | Belo Horizonte por Vinicius Lopes

Maceió | Alagoas por Fernando Rosalvo

Rio de Janeiro | Rio de Janeiro por Sidney Mendonça da Silva

GANHE PONTOS NO TUDOAZUL!
Viajou e tirou uma foto incrível do seu destino? Envie para nós, em alta resolução, pelo e-mail instaazul@voeazul.com.br, que ela poderá ser publicada.
E você ainda ganha 1.000 pontos no programa de vantagens TUDOAZUL. Cadastre-se enviando o número do seu CPF via SMS para 26990

20

AZUL

Desbravamos a encantadora
vila cearense, de Leste a
Oeste, para conhecer as
melhores praias, os passeios,
os restaurantes e até um
emocionante tour de UTV

Foto: Angelo dal Bó

Fotos: Arquivo Pessoal
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Um roteiro com as principais
atrações de Gramado, Canela e
Bento Gonçalves

Confira nove destinos de natureza
para curtir toda a biodiversidade
brasileira

Um fim de semana perfeito
em São Paulo com dicas
culturais e gastronômicas

JERICOACOARA

MJ

		 ONDE O 		
VENTO FAZ 			
			MORADA

Dona do pôr do sol mais famoso do Brasil, de imensas dunas
brancas que se movem com a brisa e de um majestoso mar azul,
Jericoacoara é um festa para os olhos e para a mente
por Junior Ferraro | fotos Angelo Dal Bó

Pedra Furada, um dos cartõespostais de Jericoacoara
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ar, sol e vento. Essa
tríade tão comum a
qualquer praia cearense torna-se suprema em
Jericoacoara. Neste pequeno destino
litorâneo, o mar é incrivelmente amigável, o sol brilha quase todos os dias
do ano e o vento... bem, este é o grande artista que esculpe as dunas, refresca
o calor e empina as pipas de kitesurfe no céu azul. Essa é a rotina de Jeri,
pequena vila localizada no município
de Jijoca de Jericoacoara, a 300 km de
Fortaleza, que atrai cerca de 1 milhão
de turistas por ano e recebe voos da
Azul diretamente dos aeroportos de
Viracopos (Campinas) e de Confins
(Belo Horizonte).
Nem sempre foi assim. Até o fim dos
anos 1990, Jericoacoara era apenas uma
vila de pescadores, com muitas belezas
naturais, mas pouca infraestrutura. A
eletricidade chegou ao município apenas em 1998 e, com ela, vieram cada vez
mais turistas e visitantes que resolveram
fincar o pé naquele paraíso e abrir seu
negócio. Hoje esse destino tem hotéis
de luxo, gastronomia sofisticada, bares
agitados e lojas de grife. A pequena cidade, porém, não perdeu sua essência ou
seu charme: você ainda passa por uns 20
minutinhos de sacolejo para chegar lá e
não é permitida a circulação de carros
particulares nas ruas da vila. Além disso,
em 2002 foi criado o Parque Nacional
de Jericoacoara para proteger os ecossistemas e preservar seus recursos naturais.
AZUL
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Mas não se preocupe: dá para fazer tudo a pé em Jericoacoara. Ainda mais se você ficar hospedado em um dos hotéis do
Centrinho. Como o My Blue Hotel, empreendimento com 80
apartamentos, dividido em vielas brancas e floridas, com uma
pegada mediterrânea. Numa ponta do terreno está a recepção,
na praça principal do Centro; na outra está o restaurante do
hotel, com mesas que se espalham na sombra de mangueiras e
tamarindeiros com acesso direto à Praia de Jericoacoara.
A praia em si é uma das principais atrações de Jeri. O mar
azul, com ondas espumantes, pode estar mais geladinho ou
até morno, dependendo da época do ano. Ao redor estão os
bares, restaurantes e beach clubs da cidade, além da vegetação
natural e das dunas. Porém, o fim do dia em Jericoacoara é tão
importante quanto as horas de diversão sob o sol do Ceará.
A razão? Po sua localização peninsular, é um dos raros locais
brasileiros onde se pode ver o sol nascer e se pôr no mar. Não
à toa, é o pôr do sol mais famoso do Brasil, uma atração tão
incrível que se tornou passeio obrigatório.
Você pode assistir ao fenômeno de três maneiras. Uma delas
é na própria Praia de Jericoacoara, onde o astro rei vai “afundando” no oceano como uma bola de fogo, pintando as águas

Passeio de quadriciclo
nas dunas a Leste da
Praia do Preá; ao lado,
agitação noturna no
Centro da vila
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de um laranja intenso. O segundo modo é o mais popular, e
realmente imperdível. Trata-se da Duna do Pôr do Sol, uma
montanha de areia localizada a Oeste da vila, à beira da faixa
litorânea, e acessível a pé. Todo fim de tarde dezenas de pessoas
sobem a duna para observar a mudança de cores no céu.
Existe um terceiro ponto onde o fenômeno também ganha
nuances poéticas: a Pedra Furada. O arco de pedra, de cor
avermelhada e cinco metros de altura, é um dos mais famosos cartões-postais de Jeri e tem uma posição estratégica para
fotos. A dica é: acorde cedinho, antes das 5h da manhã, e
caminhe até a região para assistir ao nascer do sol. Além de o
lugar estar bem mais vazio, os raios solares refletem na face da
pedra, com o mar espumando através dela, garantindo registros instagramáveis.

A Árvore da Preguiça, no Parque
Nacional de Jericoacoara

DE LESTE...

Férias em Jericoacoara não devem se limitar apenas à vila
principal. Vale reservar no mínimo um dia para os passeios
a Leste da cidade e outro para um tour a Oeste. Tanto de
um lado quanto do outro você pode montar seu roteiro ou
contratar uma agência, como a Eco Turismo Jeri, que organiza tours completos, incluindo passeios de bugue, aluguel
de quadriciclos, UTVs, bikes e paradas em pontos turísticos.
Do lado Leste as atrações são muitas, a começar pela incontornável Árvore da Preguiça, localizada a metros do mar,
dentro do Parque Nacional. Por causa da ação intensa dos

AZUL

25

JERICOACOARA

ventos, a árvore, um mangue-botão, cresceu tortuosa, como
se estivesse debruçada sobre as areias. Vá cedo, pois a fila para
tirar uma selfie ali logo se torna longa.
Seguindo pelo litoral você chega à Praia do Preá, um simpático vilarejo a 14 km de Jeri, com lojas, bons restaurantes
e hotéis de luxo. Se bater a fome, vale parar no Restaurante
Canoas e pedir uma porção de iscas de peixe ou de camarão
no alho e óleo com macaxeira frita, observando os kites coloridos voando sobre o mar.
Por falar no esporte, é na Praia do Preá que se encontra a
maior escola de kitesurfe do País, o Rancho do Kite, anexo à
pousada Rancho do Peixe. O local foi criado pelo casal brasiliense Alexandre Rolim, o Mosquito, e Vanessa Chastinet, em
2006. Hoje tem uma infraestrutura poderosa, com mais de
500 kites e 21 instrutores, todos da região. “Em 2019, tivemos
3.500 alunos, muitos deles estrangeiros”, conta Mosquito. O
curso básico dura 12 horas e pode ser feito em três dias.
Outra atração que virou febre é o Buraco Azul, já em
Caiçara, distrito de Cruz, a 20 km de Jeri. O nome é autoexplicativo: trata-se de um piscinão natural com as águas num tom
impressionante de azul-turquesa. O terreno foi escavado para
retirar barro e areia, usados na construção da rodovia CE-182.
Na época, chuvas fortes resultaram no acúmulo de águas que
ganharam essa cor irresistível pela formação calcária do solo. A
atração é relativamente nova, mas já é sucesso: o proprietário
do terreno transformou o lugar numa espécie de clube, com

Buraco Azul, em Caiçara; acima,
Alexandre “Mosquito”, proprietário
do Rancho do Kite

Piscinas naturais
do Seixas
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As ondas espumantes
do mar que banha a
Praia de Jericoacoara
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restaurante e bar ao redor, deques de madeira, redes e lounges.
Se você procura algo mais exclusivo,
siga até o Alchymist Beach Club, misto de restaurante, bar e balada diurna, à
beira da Lagoa do Paraíso. A estrutura é
impressionante, com jardins ornamentais em meio à vegetação, redes para
descansar na lagoa, terraço panorâmico,
música animada e plataformas sobre as
águas com camarotes reservados.

Fim do dia na Duna do Pôr
do Sol; na pág. anterior,
passeio de UTV no Mangue
de Guriú

...A OESTE

Um tour a Oeste de Jeri também não
fica devendo nada em termos de aventura e beleza. Você pode ir para lá de
bugue ou quadriciclo. O atual hit entre
os turistas que curtem uma adrenalina, todavia, são os UTVs (Utility Task
Vehicle), utilitários ágeis e robustos,
com carroceria e suspensão próprias
para trilhas. O carrinho desce e sobe
dunas com facilidade, faz curvas radicais
e desenvolve boa velocidade.
Uma vez motorizado, siga para
Tatajuba, já no município de Camocim,
onde há uma praia e algumas lagoas formadas pelas chuvas entre as dunas móveis, bem altas e branquinhas, criando
uma paisagem única. Para chegar até ali,
há uma travessia de balsa no Rio Guriú e
uma passagem pelo Mangue do Guriú.
Mesmo na maré baixa, o veículo passa
por uma trilha às vezes apertada pelas
raízes expostas e troncos decorados pelos
moradores dali com laços e balanços.

CAMARÃO NO ABACAXI O prato exótico é um clássico nos restaurantes de Jericoacoara

Barraca do Didi: os crustáceos
vêm em porções generosas
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Romã: vem com arroz de
maracujá e uma salada de manga

Rústico e Acústico: com molho da
casa e três acompanhamentos
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Um dos pontos mais visitados é o Lago Grande (também
chamado de Lagoa de Tatajuba). As águas da lagoa são ótimas para praticar stand up paddle, andar de caiaque ou apenas
relaxar deitado em uma das várias redes na parte mais rasa.
Como é um local mais distante de Jericoacoara, os visitantes
costumam ficar por ali mesmo, atendidos pelas barracas ao
redor da lagoa. Uma das mais famosas é a Barraca do Didi, o
“Rei dos Grelhados”. Didi não deixa por menos: um garçom
leva para o cliente, ainda dentro da lagoa, um “cardápio vivo”.
Os frutos do mar fresquinhos são grelhados na brasa e chegam à mesa em porções generosas.

Aperol Spitz no
Alchymist Beach
Club, na Lagoa do
Paraíso; abaixo,
piscina e quartos do
My Blue Hotel

No sentido horário,
a partir desta foto:
picanha do Gato na
Brasa; camarões do
Restaurante Canoas;
frutos do mar da
Barraca do Didi; e
peixe grelhado com
abacaxi do Alchymist
Beach Club

PARA COMER E CELEBRAR

Além da perfeita sinfonia de cores, ventos e calores,
Jericoacoara também recebe seus visitantes com ótimas opções gastronômicas. Uma delas é a simpática varanda do Rústico e Acústico, com coloridas toalhas de crochê e clima aprazível. Da cozinha comandada pela chef Lilian Thaller saem
pratos como o filé de robalo na farofa de castanha-de-caju,
acompanhado de arroz de coco.
Numa rua paralela, fica o Romã Jericoacoara, que serve
desde pizzas a pratos com frutos do mar. O chef e proprietário da casa é o potiguar Marcelo Silva, que tem larga experiência em pizzarias de São Paulo e também com o público
de Jeri. Um dos pratos mais pedidos é o Camarwhisky, com
camarões salteados no alho e flambados no uísque, com pera
marinada no vinho branco e molho de cajá.
Outra badalada varanda da vila é a do Bistrô Caiçara, do
chef Apolinário Souza, que trabalhou por 28 anos em São
Paulo, em casas como The Gallery e Fasano, e há cinco anos
abriu seu próprio bistrô em Jeri. O carro-chefe da casa é o
Polvo Louco, com o molusco misturado com lagosta, cama-
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rões, mel de rapadura picante e legumes salteados.
Saudades de uma carne, minha filha? A dica é o Gato na
Brasa, churrascaria aberta há três anos por Hani Ahmed.
Calma que o nome é só uma brincadeira! Ali são servidos
mesmo cortes de carnes argentinas e uruguaias, em uma
apresentação bem especial, com os espetos em pé. Além das
carnes, o Gato capricha nos acompanhamentos, como arroz
biro-biro, farofa de cebola e um incrível pão artesanal de
ervas envolto em creme de alho.
A vida noturna da vila também proporciona diversas opções. Quer apreciar o pôr do sol de um lounge exclusivo, tomando um gim-tônica? Vá ao ClubVentos, na beira da Praia
de Jericoacoara. Trata-se de um dos melhores clubes de esportes aquáticos da região, que abriu um Sunset Lounge Bar,
com espreguiçadeiras, cadeiras e tendas, com ótimos drinques
e boa música para dançar.
Outra dica é o Corredor de Caipirinhas, que começa a lotar
assim que o sol se põe e a galera retorna da duna. Como o nome
diz, é uma rua com várias barracas de drinques e coquetéis, que
vai da praia até a praça. Procure a barraca Chico Drinks e se delicie com caipirinhas inspiradas, feitas com uma colorida diversidade de frutas, como pitaia, morango, maracujá e caju.
Prefere um bom chope? Ali pertinho fica o ZChoppe, bar
e restaurante com música ao vivo, que serve a boa cerveja
artesanal da Lupus Beer. Quando voltar para seu hotel, talvez
ainda dê para ouvir a música e as vozes que ficam para trás,
mas que o vento carrega consigo. Afinal, Jericoacoara é sua
morada e ali quem faz a festa é ele – de dia ou à noite.

Corredor de
Caipirinhas, que vai da
praia ao Centro; abaixo,
coquetéis preparados
na barraca Chico Drinks

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ MY BLUE HOTEL
@mybluehotel_jeri
ONDE COMER
Ξ BISTRÔ CAIÇARA
@bistrocaicara
Ξ ROMÃ RESTAURANTE & PIZZARIA
@romajeri
Ξ RESTAURANTE CANOAS
@restocanoas
Ξ ALCHYMIST BEACH CLUBE
@alchymistbeachclub
Ξ RÚSTICO E ACÚSTICO
@rusticoeacustico
Ξ GATO NA BRASA
@gatonabrasajeri
Ξ BARRACA DO DIDI
@barraca_do_didi
PASSEIOS
Ξ CLUBVENTOS LOUNGE
@clubventoslounge

Vista da Praia de
Jericoacoara a partir
do Sunset Lounge Bar
do ClubVentos; abaixo,
salão do Bistrô Caiçara

Ξ RANCHO DO KITE
@ranchodokite
Ξ ZCHOPP
@zchopp_jericoacoara
Ξ CHICO DRINKS
@chicodrinksjeri
Ξ ECO VIAGENS JERI
@ecoviagensjeri

COMO IR

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

a partir de

R$
ou

R$

195,00
10x de

sem juros

JERICOACOARA
4 noites no
My Blue Hotel
com café da
manhã e traslado.
Saída em
8/4/2021
(de Confins)

1.950,00
à vista

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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SERRA GAÚCHA
Cânion Itaimbezinho,
no Parque Nacional
de Aparados da Serra,
Cambará do Sul.
Na pág. anterior, a Catedral
de Pedra, em Canela

ENCANTOS
DA SERRA
Montanha, friozinho, chocolate e bons vinhos são atrativos
que remetem à Serra Gaúcha. Mas há muito mais a ser
explorado nesse destino, um dos mais visitados do Brasil.
De parques temáticos a cervejarias artesanais, atrações não
faltam. Até um simples passeio de patinete na cidade pode
se revelar um delicioso programa texto e fotos Marcelo Katsuki
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À

Snowland, o 1° parque de neve
indoor das Américas, e, abaixo,
pedalinhos do Lago Negro, em
Gramado

primeira vista, a Serra
Gaúcha se mostra o destino ideal para
quem procura sossego e rica gastronomia
em um cenário que remete às paisagens
europeias. Mas a região reserva atrações
surpreendentes que merecem ser exploradas, como os cânions de Cambará do
Sul e o novíssimo Skyglass, plataforma de
vidro suspensa a 360 metros sobre o Rio
Caí, com uma vista de tirar o fôlego.

GRAMADO

Situada a 100 km de Porto Alegre, a
cidade é conhecida por sua arquitetura
germânica, seu festival de cinema e pelo
Natal Luz, quando a cidade se enfeita
para celebrar o final do ano. Impossível
falar de Gramado e também não se lembrar de suas fábricas de chocolate, que
oferecem experiências que vão além do
bombom. No Mundo de Chocolate da
Lugano, famosas paisagens do mundo,
como o Corcovado e as pirâmides do
Egito, são representadas em peças de
chocolate maciço. O ingresso dá direito a uma degustação
no final do passeio. A Prawer também marca presença em
toda a cidade com suas lojas elegantes, enquanto a Fabulosa
Loja de Chocolates da Caracol encanta com sua cenografia
de conto de fadas.
A Brocker Turismo, o maior receptivo da região, oferece
vários passeios para você conhecer Gramado. Uma maneira
divertida de passear pela cidade é a partir do tour de patinete
elétrico. Depois de um rápido treinamento, o guia acompanha o grupo num roteiro pela avenida principal, que segue para
o bucólico Bairro Planalto até chegar ao Lago Negro. Uma
experiência revigorante. Mas para circular tanto por Gramado
como por Canela com praticidade há o Bustour, ônibus de dois
andares que interliga os principais pontos turísticos, com bilhete que vale para o dia todo. Já para os apaixonados por adrenalina e velocidade, é possível alugar qualquer uma das mais de 30
máquinas expostas no Salão Super Carros. Há Ferraris, Lamborghinis e Maseratis disponíveis para drive experiences, além de
outras atrações, como games e simuladores.
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Passeio de patinete, em Gramado

E você sabia que em Gramado há um museu de cera com
réplicas de celebridades como a rainha Elizabeth II e o cantor Michael Jackson? Trata-se do Museu de Cera Dreamland,
uma curiosa atração da cidade. Em Gramado fica também
o Snowland, primeiro parque de neve indoor das Américas.
Com temperaturas que chegam a -5° C , o espaço proporciona a real sensação de esquiar em uma montanha.
E como o frio desperta o apetite, não faltam opções de bons
restaurantes. As tradicionais galeterias, como a Casa di Paolo e
a Nonno Mio, fazem sucesso com seus rodízios de grelhados e
massas. Uma boa novidade é a Hector Pizzaria, que encanta as
crianças com seu ambiente mágico e atendentes fantasiados de
aprendizes de bruxo. Para refeições acompanhadas de bons vinhos, o Restaurante Malbec é uma opção certeira com sua sequência de fondues, assim como o concorrido Josephina Café
e Restaurante, com seus caprichados pratos. Dois restaurantes
de hotéis merecem destaque: o Wood Lounge Bar & Restaurante, do Hotel Wood, com a “cozinha de natureza” do chef
Rodrigo Bellora, e o La Caceria, elegante restaurante dedicado
AZUL
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Passeio a cavalo no
Parque Fazenda da Serra;
á esq. degustação na
Cervejaria Farol com o
Bus Bier Tour, em Canela

às carnes de caça do Hotel Casa da Montanha. Um achado são
os Fornos de Gramado, localizados na Casa do Colono, que
produz pães, cucas e biscoitos em fornos a lenha que perfumam
a tarde na Praça das Etnias.

Cascata do Caracol, em
Canela, vista a partir do
Vale da Lageana
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CANELA

Skyglass, no
Parque da
Ferradura, em
Canela

A cidade fica a apenas oito quilômetros da vizinha Gramado
e elas estão interligadas por uma via ocupada por hotéis, lojas e
atrações turísticas, como o Mundo a Vapor, parque que conta
a história da evolução industrial a partir das máquinas a vapor, e
o Parque Terra Mágica Florybal, que proporciona uma viagem
à era dos dinossauros, explorando a rica natureza da região.
Um dos cartões-postais de Canela é a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, ou Catedral de Pedra, como é conhecida.
Com estilo gótico inglês e torre com 65 metros de altura, é
um marco visual na cidade, com seu carrilhão com 12 sinos
de bronze vindos da Itália. Próximo à catedral encontra-se
o restaurante Magnólia, que ocupa um amplo casarão construído em 1958. A decoração em estilo retrô é um atrativo à
parte, mas a casa conta ainda com a cozinha contemporânea
da chef Roberta Rech, também responsável pelo Empório
Canela. Outra dica local é a Cervejaria do Farol, pioneira na
produção de cerveja artesanal na Serra Gaúcha e que conta
com bonitos salões, além de um mirante.
Mas a cidade destaca-se também por suas atrações junto à
AZUL
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natureza, como o Parque da Ferradura, onde foi montado o Skyglass, uma
plataforma de vidro que avança 35 metros sobre o vale, a uma altura de 360
metros. É possível apreciar a paisagem
caminhando sobre um piso de vidro ou
sentado em uma cadeira suspensa que se
move em um monotrilho, o que garante
fortes emoções. A Cascata do Caracol é
outro programa imperdível. Localizada
no Parque Estadual do Caracol, oferece
um espetáculo que pode ser observado a
partir do mirante dos Bondinhos Aéreos
Parques da Serra. E que tal cavalgar pelos
campos enquanto curte o pôr do sol e a
brisa fresca? Na Fazenda Parque da Serra isso é possível. Você vai se desligar de
todos os problemas e se conectar com a
natureza numa experiência renovadora.

BENTO GONÇALVES

Destino obrigatório para os amantes
do vinho, Bento Gonçalves reúne importantes vinícolas que vêm investindo cada
vez mais na melhoria de sua produção,

assim como no enoturismo. A Vinícola Cristófoli, por exemplo, oferece o Wine Safari, um tour pelo vinhedo a bordo de
um reboque puxado por trator, com direito a um piquenique
com produtos caseiros, vinhos e sucos. Na volta, há um almoço
harmonizado com pratos preparados pelas mammas da casa.
Na Vinícola Cainelli, a diversão fica por conta da vindima, quando é feita a colheita no parreiral com direito a pisa
da uva e degustação dos vinhos. Outra experiência oferecida
é o Cordeiro e Vinho, um jantar hamonizado realizado no
jardim da vinícola.
Duas grandes produtoras oferecem passeio pelas instalações
com degustação dos vinhos. Na Salton, maior vinícola familiar da região, o destaque é para o Tour Gerações, em que
as provas acontecem em uma imponente sala secreta. Também é possível realizar degustações na loja, no Tour Intenso.
A Casa Valduga, segunda em número de visitantes, oferece
uma incursão nas instalações em um tour para iniciantes, bastante didático, com algumas pausas para degustação.
Pequena e bastanta aprazível, a vinícola Marco Luigi ocupa
um terreno privilegiado e dispõe de diversas áreas para apreciação de seus vinhos. Já se você não quiser sair da cidade, a
Aurora, maior vinícola do País, com 1.100 famílias associadas,
fica na área urbana, com fácil acesso. Possui 13 linhas diferentes que podem ser adquiridas a bons preços em sua loja.
E, claro, come-se bem na cidade. Um dos restaurantes mais

Cenário típico do Vale
dos Vinhedos, em Bento
Gonçalves; à esquerda,
piquenique na Vinícola
Cristófoli

agradáveis é o Giordani Gastronomia Cultural. Seu almoço típico traz uma sequência de massas e grelhados em que se destacam a picanha de cordeiro e a polenta brustolada com queijo.
O casarão é feito com madeira de pipas antigas, o que confere
um charme ao local. No roteiro Caminhos de Pedra, encontram-se diversas lojas e restaurantes que ocupam edificações
históricas. A Casa da Ovelha oferece degustação de diversos
produtos, como iogurtes, queijos e sorvetes, além de apresentações de pastoreio com cães da raça Border Collie. Para um
almoço com bela cenografia, a dica é a Casa Angelo, que oferece uma variedade de massas, risotos e carnes em um casarão
de 1889, feito de pedras de basalto. O bairro é considerado
patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul, sendo o
berço da imigração italiana em Bento Gonçalves.
Um passeio indicado para toda a família é o Trem do Vinho,
uma viagem de Maria Fumaça com apresentações musicais e
com serviço de vinhos e sucos, oferecido pela Giordani Turismo e Eventos. Perto da estação fica o Parque Epopeia Italiana,
uma atração que conta a história de um casal de imigrantes representada em filmes e cenários que emocionam a plateia.

CAMBARÁ DO SUL

Conhecida como a “Terra dos Cânions”, está localizada a
185 quilômetros de Porto Alegre e a uma altitude de 1.019 m,
sendo uma das regiões do País com mais baixa temperatura
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Cave da Casa
Valduga. Acima, a
Maria Fumaça que
realiza passeios
turísticos com
shows musicais
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Vista do mirante no Cânion
Itaimbezinho, em Cambará do
Sul; abaixo, loja da Vinícola Don
Giovanni, em Pinto Bandeira

no inverno. É lá que se encontram os cânions Itaimbezinho e
Fortaleza. O primeiro, no Parque Nacional de Aparados da Serra, a 18 km do centro de Cambará, tem boa estrutura, com Centro de Visitantes, área para recreação e boa sinalização. A entrada
é gratuita e a trilha mais curta contorna o precipício com três
mirantes para apreciação da paisagem, sem grande esforço físico.
Já no Parque Nacional da Serra Geral fica o Cânion Fortaleza,
um pouco mais distante, a 24 km da cidade. Ao contrário do
Itaimbezinho, não possui estrutura turística e nem grade de proteção, mas possui uma vista espetacular, com paredões e platôs
que avançam até onde sua vista pode alcançar.
No caminho dos parques, pode-se tomar um café com gostosas guloseimas no Sabores da Querência, pequena fábrica
artesanal de geleias, sorvetes e antepastos que oferece ainda
uma surpreendente degustação harmonizada. Para almoços ou
jantares com uma bela vista, a dica é o restaurante Alma RS,
com uma cozinha que resgata as receitas e os ingredientes do
Sul. O restaurante fica dentro do Parador, hotel inspirado nos
lodges africanos, com construções distibuídas sobre o relevo de
forma a valorizar a paisagem e sua contemplação. É a perfeita
tradução do glamping, união das palavras glamour e camping,
proporcionando uma integração impecável do hóspede com a
rica natureza local.

171 ,70
R$ 1.717,00

R$

10x de

sem juros

ou

Ξ SNOWLAND
@snowlandgramado
Ξ SALÃO SUPER CARROS
@supercarros
Ξ MUNDO A VAPOR
@mundoavaporserragaucha
Ξ SKYGLASS
@skyglasscanela
Ξ BONDINHOS AÉREOS PARQUES DA SERRA
@bondinhosaereos
Ξ CASA DA OVELHA
@casadaovelha_oficial
Ξ TREM DO VINHO
@MariaFumacaRS

azulviagens.com.br / 4003 1181

NA VIZINHANÇA

AZUL

ONDE COMER
Ξ HECTOR PIZZARIA
@hectordragao
Ξ RESTAURANTE MALBEC
@restaurantemalbec
Ξ WOOD LOUNGE BAR & RESTAURANTE
@restaurantewoodgramado
Ξ LA CACERIA
@lacaceriagramado
Ξ MAGNÓLIA RESTAURANTE BAR CINE
@magnoliacanela
Ξ GIORDANI GASTRONOMIA CULTURAL
@giordanigastronomia
Ξ CASA ANGELO
@casa.angelo.serra.gaucha
Ξ SABORES DA QUERÊNCIA
@saboresdaquerencia

Ξ GIORDANI TURISMO E EVENTOS
giordaniturismo.com.br

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio
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ONDE FICAR
Ξ WYNDHAM GRAMADO THERMAS RESORT & SPA
wyndhamhotels.com
Ξ LAGHETTO HOTÉIS
@ laghettohoteis
Ξ HOTEL WOOD GRAMADO
@hotelwoodgramado
Ξ CASA DA MONTANHA
@casadamontanha
Ξ PARADOR CAMBARÁ DO SUL
@paradorcambaradosul

PASSEIOS
Ξ BROCKER TURISMO
brockerturismo.com.br

GRAMADO
3 noites no
Hotel Wood com
café da manhã
e traslado.
Saída em
8/4/2021
(de Confins)

à vista

Em Pinto Bandeira
encontra-se a Vinícola
Don Giovanni, que ocupa
um casarão de 1930, com
pousada e um restaurante
com esmerada comida
tradicional. Já em Garibaldi,
uma cooperativa com
mais de 400 famílias associadas compõe a Vinícola
Garibaldi, que oferece uma
didática degustação às
cegas dentro de uma sala
montada no interior de
uma pipa de madeira.

SERVIÇOS

COMO IR

Vista das
barracas suíte
do Parador
Cambará do Sul

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

Saudade de viajar
e curtir visuais
lindos?
Aproveite: seu
próximo destino
pode ser Bonito.

PORTO SEGURO
8 dias/7 noites

Saída: 01/05/2021

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

Origem: Viracopos

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

121,66

1.216,62

Saída: 08/05/2021

292,00

10x sem juros de

à vista

R$

R$

1.160,00

2.920,00

CALDAS NOVAS
3 dias/2 noites

Saída: 13/05/2021

197,00

1.970,00

FOZ DO IGUAÇU
8 dias/7 noites

Saída: 24/04/2021

Vivá Porto de Galinhas
Resort

Atrium Hotel

Carimã Resort Hotel
& Convention

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

3 dias/2 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

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

229,00

MACEIÓ

(Viracopos)

Origem: Viracopos

10x sem juros de

R$

Saída: 15/05/2021

Saída: 08/05/2021

8 dias/7 noites com meia pensão |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

10x sem juros de

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

8 dias/7 noites

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

Origem: Confins

Marruá Hotel

FORTALEZA
Hotel Villa Mayor

Origem: Confins

BONITO

Saída: 01/05/2021

Esmeralda Praia Hotel

8 dias/7 noites

116,00

8 dias/7 noites

Hotel Shangrilá

PORTO DE GALINHAS

5 dias/4 noites

NATAL

8 dias/7 noites

Origem: Viracopos

Origem: Viracopos

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

2.290,00

Saída: 22/05/2021

56,50

565,00

JOÃO PESSOA
8 dias/7 noites

Saída: 22/05/2021

148,70

ORLANDO
8 dias/7 noites

Maceió Atlantic Suítes

Aram Beach & Convention

Celebration Suites

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

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

8 dias/7 noites

Origem: Viracopos

Origem: Confins

1.487,00

Saída: 09/08/2021

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

202,00

2.020,00

123,00

1.230,00

352,00

3.520,00

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

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos e apartamento quádruplo em caso de voos internacionais
para Orlando, para voos da Azul partindo de Confins/CNF e Campinas/VCP com eventual conexão. Condições válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de
24/04/2021 e completadas até 29/05/2021, e viagens internacionais de ida e volta iniciadas em 09/08/2021 e completadas até 16/08/2021. Consulte também pacotes para demais
datas de viagem, quantidade de noites e outros destinos. Preços divulgados em reais, calculados pelo câmbio de R$ 5,32 (dólar) do dia 21/12/2020. Os preços em dólar (US$) serão
convertidos em real (R$) pelo câmbio do dia da compra. Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard e American Express considerando
exclusivamente o valor da tarifa anunciada, não incluídos taxa portuária e adicional de emissão. Valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio.

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

CHECKLIST

SHOWS DA
NATUREZA
por Bruno Segadiha

BROTAS // SÃO PAULO
Reza a lenda que a cidade foi batizada assim por
causa das nascentes que “brotavam” do solo,
graças à enorme quantidade de lençóis freáticos
da região. Verdade ou não, nenhuma teoria cai tão
bem quanto essa para explicar essa cidade, famosa
por suas atividades aquáticas, entre elas o famoso
rafting. A bordo de botes infláveis os participantes
descem as águas do Rio Jacaré-Pepira, encarando
um percurso de dez quilômetros de extensão, com
direito a quedas e pausas para mergulhos. No
verão, época de chuvas, o nível da água costuma
ser maior, tornando a descida ainda mais rápida
e emocionante. Algumas vezes, cair do bote é
inevitável, mas não se assuste: todos embarcam
devidamente paramentados com capacetes e
coletes e os instrutores são muito bem preparados
para ajudar os aventureiros inexperientes.

Fotos: Andre Dib, Daniel Aratangy e Shutterstock

Rios, cachoeiras, grutas...
O Brasil encanta com sua
enorme variedade de cenários
e paisagens. Selecionamos
alguns passeios e destinos
para quem quer curtir as
férias e conhecer melhor nossa
impressionante biodiversidade

RAFTING EM BROTAS

GRUTA DO LAGO AZUL
BONITO // MATO GROSSO DO SUL
Degraus de pedra levam o
visitante 150 metros para baixo, até
uma gruta repleta de raízes suspensas e
estalactites de milhares de anos. A galeria
escura revela uma água incrivelmente
azul, cuja profundidade não se conhece
até hoje. A explicação para tanta limpidez
é uma combinação de minerais como
carbonato de cálcio e magnésio que,
com a refração solar, imprime o tom
anilado. Apesar de toda essa beleza, é
proibido mergulhar na gruta, tombada
em 1978 pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Em 1992 uma expedição franco-brasileira
de mergulhadores descobriu ali fósseis
de tigre-dentes-de-sabre e de preguiçagigante, que provavelmente escorregaram
para o fundo do lago, criando um
cemitério pré-histórico submerso.
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TRILHAS NO VALE DO PATI
CHAPADA DIAMANTINA // BAHIA
Embora muitas das atrações da Chapada Diamantina sejam
acessíveis de carro ou por trilhas de um dia, as paisagens mais
estonteantes do destino baiano exigem mais disposição e
preparo físico. Muito procurado por aventureiros, andarilhos e
praticantes de trekking, o Vale do Pati é um dos lugares mais
famosos da região. Só é possível chegar até lá a pé, mas vale
o esforço, graças à beleza das trilhas. A subida ao Morro do
Pai Inácio, com suas espetaculares formações rochosas, é um
dos roteiros mais procurados por lá. Após um trecho em que a
Mata Atlântica mostra toda a sua exuberância – em contraste
com o cerrado predominante da Chapada –, há uma subida
desafiadora, que pode ser vencida em algumas horas. Mas
vale a pena. Além do panorama da Serra do Sincorá, é possível
passear dentro de uma enorme gruta.

AZUL
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REVOADA DOS GUARÁS
DELTA DO PARNAÍBA // PIAUÍ

Fotos: Shutterstock, Andre Dib e Roberto Seba

Todos os dias, ao entardecer, o céu da Baía do Caju –
uma das cinco fozes do Rio Parnaíba – ganha pequenas
nuvens de fogo que se misturam ao tom roxo do pôr do
sol. O espetáculo de cores é resultado da revoada dos
guarás, pássaros de bicos longos e penas vermelhas
que vivem nos mangues. Ao cair da noite, eles procuram
abrigo em uma pequena ilha sem acesso terrestre que
ganhou o nome de Ilha dos Guarás. O tom rubro de
suas penas vem da cataxantina, substância derivada
do caroteno, encontrada em abundância na casca do
caranguejo, seu principal alimento. Aos poucos, os
diferentes bandos vão chegando e se ajeitando nas
copas das árvores, dando a impressão de que elas estão
cheias de flores. Por isso vários barcos de passeio fazem
uma parada estratégica por ali e esperam que o show
dos pássaros comece.

CÂNIONS DO SÃO FRANCISCO
CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO // SERGIPE
As vistas panorâmicas do Velho Chico impressionam. O
tom esverdeado das águas do rio também, assim como
a vegetação cactácea e os galhos retorcidos da caatinga.
Quem visita o Complexo Turístico do Xingó para ver de
perto a grandiosidade dos paredões avermelhados que
emolduram o trecho entre Paulo Afonso (BA) e Canindé
de São Francisco (SE) costuma sair apaixonado pelo lugar.
Existem várias maneiras de se chegar até os cânions,
ponto alto da visita à região. A mais tradicional é partir
de catamarã do restaurante Karrancas, no lado sergipano,
e navegar até pequenos píeres onde há paradas para
banho, passando por formações rochosas como a Pedra
do Gavião, o Morro dos Macacos e a Pedra do Japonês.
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MONTANHAS CAPIXABAS
DOMINGOS MARTINS // ESPÍRITO SANTO
Localizadas a cerca de 100 quilômetros de Vitória, essas formações rochosas revelam-se um segredo bem guardado
pelos próprios espírito-santenses, que costumam aproveitar a região em viagens de bate e volta nos fins de semana.
Um dos cartões-postais do Espírito Santo, a Pedra Azul é um imenso maciço que se levanta a 1.822 metros de altura,
como se apontasse para o céu. Do lado, um imponente “lagarto” de pedra, de 300 metros de comprimento, parece
escalar a lateral do paredão, formando uma composição única. A formação de granito e gnaisse pode não se apresentar
exatamente azul à primeira vista. Mas dê a ela um tempo, já que o monólito ganha colorações diferentes ao longo do
dia, dependendo da incidência do sol. O fenômeno ocorre porque a pedra é coberta por liquens, musgos, bromélias e
orquídeas (muitas delas, espécies endêmicas).

AZUL
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RAPEL NA SERRA DA CANASTRA
SÃO ROQUE DE MINAS // MINAS GERAIS

Fotos: Shutterstock e Andre Dib

Criado em 1972, o Parque Nacional da Serra
da Canastra abriga alguns dos patrimônios
naturais mais importantes do Brasil. É ali que o
Rio São Francisco nasce. O rio, um dos maiores
do País, surge a partir de uma pequena faixa
de terra inundada por águas subterrâneas.
Ele ganha volume graças aos vários afluentes
em seus 2.830 km de extensão e forma várias
quedas-d’água ao longo de seu trajeto de
descida das montanhas. A primeira delas, de
186 metros, forma uma das cachoeiras mais
famosas de Minas, a Casca d’Anta, mas é
alguns metros abaixo que os fãs de adrenalina
se divertem. Os mais corajosos aventuram-se
no rapel em lugares como as cachoeiras da
Chinela, do Nego e do Capão Forro.

MERGULHO NO ENCANTO AZUL
CHAPADA DAS MESAS // MARANHÃO
Uma das principais atrações da Chapada das Mesas são as
águas cristalinas do Encanto Azul, uma nascente entre rochas
calcárias com águas cujos tons variam entre azuis e verdes,
dependendo da posição solar. Fica no município de Riachão
e para chegar até lá é preciso percorrer 134 quilômetros – 20
deles em estrada de terra. A recompensa? Um mergulho
revigorante em um lugar com ares paradisíacos. Vale conhecer
também as atrações do Parque Nacional da Chapada das
Mesas, a alguns quilômetros dali, como a cachoeira de São
Romão, a maior em volume de água do Maranhão e cenário
perfeito para um passeio de caiaque. A Cachoeira do Prata,
que fica a 28 km dali e tem uma sequência de três quedasd’água formadas pelo Rio Farinha, completa o passeio.
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NASCER DO SOL NA AMAZÔNIA
PRESIDENTE FIGUEIREDO // AMAZONAS
Esqueça os sinais de telefone e de internet. No município de Presidente Figueiredo, o tempo passa de outra forma,
bem longe da agitação das grandes cidades. A dica é reservar pelo menos três noites e deixar que os guias mostrem
o bê-á-bá da Amazônia. Eles levam os visitantes para remar no meio do rio e ver a floresta despertar no nascer do
sol. A partir da segunda noite já dá para sair de barco para pescar piranhas (e devolvê-las para a água) e caminhar
na mata, conhecendo uma a uma as propriedades medicinais e os usos das espécies que vão sendo encontradas no
caminho. Outra dica é conhecer as cachoeiras da região. São mais de 100. As mais famosas, Iracema e Santuário,
têm três quedas-d’água e uma plataforma para quem quer mergulhar.

AZUL
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2 DIAS EM

SÃO PAULO

Um roteiro para curtir a maior capital
do Brasil, que completa 467 anos e encanta
com sua pluralidade, sua agitada vida
cultural e sua rica gastronomia
por Bruno Segadilha | fotos Alexandre Avilla

Vista do Edifício
Altino Arantes, onde fica
o Farol Santander

O Parque Ibirapuera, maior
espaço verde de Sâo Paulo

D IA 2

DI A 1
9h Centro

Foi ali que tudo começou. Em
1554 os jesuítas ergueram o Pátio do Colégio, primeira construção de São Paulo, e
a cidade não parou mais de crescer. Por
isso, andar pela região central é uma ótima maneira de conhecer endereços históricos. A lista de monumentos e prédios
é grande e inclui a Pinacoteca, o Theatro
Municipal, o Edifício Copan, a Catedral da
Sé e o Edifício Itália, que possui 46 andares, 165 m de altura e um terraço de onde
se tem uma vista de 360o da capital.

11h A Casa do Porco

Desde 2015, quando foi inaugurada pelo chef Jefferson
Rueda, a casa é um dos pontos mais disputados de São Paulo. Pudera. Em dezembro do ano passado o lugar foi eleito
o quarto melhor restaurante da América
Latina pelo Latin America’s 50 Best, uma
das maiores premiações gastronômicas
52

AZUL

do mundo. No cardápio, iguarias suínas
como o famoso Porco Sanzé, servido com
tutu de feijão, farofa, tartare de banana e
salada de couve. Para evitar horas na fila,
a dica é chegar cedo, antes do meio-dia,
horário de abertura.

14h30

Farol Santander Localizado no
edifício Altino Arantes, conhecido como
o Prédio do Banespa, o espaço possui diversas atrações culturais em 18 de seus 35
andares, um mirante e um café. Em cartaz até o dia 28 de fevereiro, a exposição
ExFinito reúne 14 obras inéditas do artista
chileno Iván Navarro, além da instalação
Escada (Caixa d’Água), que já foi exposta
no Madison Square, em Nova York.

17h Mercadão

Sempre quis experimentar aquele imenso sanduíche de mortadela de São Paulo? Não passe vontade. Siga

direto para o Mercadão, no andar térreo,
onde há quiosques vendendo o famoso
lanche e iguarias, como os deliciosos pastéis de bacalhau. O andar de cima conta
ainda com várias opções de restaurante.
Mas não se engane. O mercado é bem mais
que isso. Inaugurado em 25 de janeiro de
1933, o imenso prédio tem mais de 290 boxes, onde se encontram desde temperos e
queijos especiais até frutas exóticas.

20h

Z Deli Sandwich A famosa casa,
com unidades em Pinheiros, Centro e
Jardins, serve várias opções de hambúrguer, além de um excelente pastrami,
carne bovina curada em ervas e especiarias. A delícia recheia o Pastrami Roll,
sanduíche feito com finas fatias da carne, salada de pepino, mostarda, maionese e dill, uma erva aromática que dá um
toque especial à receita.

9h30

Brunch
Para começar o dia, a
melhor dica é um brunch. Entre as casas
que servem essa deliciosa refeição está o
Botanikafé, com unidades em Pinheiros,
Jardins e Butantã. Prove o Avotoast, feito com pão levain, avocado, mix de nuts,
azeite, sal, limão e coalhada de ovelha com
páprica. Outra opção é a padaria PAO, com
oito unidades na capital. Além da mesa de
pães, doces e salgados, o destaque fica para
o bolo de chocolate 70%, com 12 camadas!

11h30 Ibiraquera

Símbolo de São Paulo,
o parque é o lugar ideal para atividades ao
ar livre ou apenas para relaxar admirando
a natureza. Mas não só. O local, que ocupa
uma área de 1,6 km², reúne várias atrações
culturais, como o Museu de Arte Moderna,
a Oca, o auditório e a Bienal. Ficam ali também obras famosas, como o Monumento às
Bandeiras e o icônico Obelisco.

13h30 Liberdade

Maior reduto de imigrantes asitáticos do País, o bairro reúne
uma grande variedade de restaurantes e lojas dedicadas a vender produtos nipônicos,
chineses e tailandeses. No final de semana,
a grande atração é a Feira de Arte, Artesanato e Cultura da Liberdade, realizada há
mais de 30 anos em suas ruas enfeitadas
por lanternas.

22h Blue Note

Para terminar bem o roteiro, a pedida é conhecer o Blue Note, a
segunda filial brasileira do icônico clube de
jazz de Nova York. Está localizado no Conjunto Nacional, prédio simbólico da Avenida Paulista. Experimente um dos drinques
da extensa carta da casa, curta a atração
musical da noite e aprecie a vista da Paulista toda iluminada.

15h30 Av. Paulista

Cartão-postal da cidade, é o local mais procurado pelos visitantes
e pelos próprios paulistanos. Aos domingos,
a via é fechada e reúne gente passeando,
bandas, food trucks e bikes. Ali fica também
o Masp, o maior museu da América Latina.
A instituição está com duas mostras importantes: uma com 56 obras do artista francês
Edgar Degas (1834-1917) e a outra com trabalhos de Beatriz Milhazes, uma da principais
artistas brasileiras contemporâneas.

70,00
R$ 700,00
10x de

R$

sem juros

ou

SÃO PAULO
3 noites no
Vila Galé Paulista,
com café da
manhã e traslado.
Saída em
8/4/2021
(de Confins)

à vista

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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ESTI LO
DE VIDA

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

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

>voeazul.com.br/clube

O Jardim Restô Bar é
a nova casa do chef Caio
Soter, em Belo Horizonte,
onde ele serve delícias
como esta barriga
de porco ao molho de
melado de cana
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BEM-ESTAR

Conheça a história, as receitas
e curiosidades do gim-tônica,
drinque do verão 2021

O charme romântico do Kembali,
primeiro hotel design de Porto de
Galinhas, em Pernambuco

Confira quatro spas brasileiros
que oferecem programas detox
e antiestresse

GASTRONOMIA

Essa naturalidade é evidente nos pratos que chegam à mesa.
A comida d’O Jardim é confortável, empolgante, com uma
evidente valorização dos ingredientes locais e do típico receituário mineiro, com toques autorais de Caio. “Busco fazer uma
gastronomia afetiva, trazer tudo aquilo que atiça a memória
gostosa dentro das pessoas, algo que esquenta o coração, ao
mesmo tempo que alimenta”, explica o chef.
O afago já começa nas entradas, como os pastéis de bobó de
camarão, as coxinhas de frango caipira com catupiry de açafrão-da-terra, o suculento torresmo de barriga de porco com
molho de jabuticaba picante e um tentador steak tartar com
emulsão de cogumelos e brioche tostado. Guarde um bom espaço, porém, para o prato principal. Um dos carros-chefes da
casa é a galinhada mineira com ora-pro-nóbis, em que a ave de
pele crocante descansa sobre o arroz bem temperado, quiabos
tostados e ovo mollet. Considere também provar o cupim ao
roti de doce de leite (!) com purê de batata-doce roxa, farofa de
maracujá e cebola queimada. Ou o parmegiana de Beef Angus,
com purê de abóbora, tomate defumado e queijo da Canastra
gratinado. Quer mais afeto culinário do que isso?
Caso ainda precise de um carinho extra, aposte na broa
brullée de milho com gelato de coco ou no bolo de cenoura
com brigadeiro e sorbet de cenoura. Para completar a experiência, peça um drinque do barman Felipe Brasil e torça para
aquele tucano brincar na árvore da esquina. Afinal, um bom
jardim é aquele que faz a gente relaxar e se encantar.

Galinhada mineira com
ora-pro-nóbis, acompanhada de
quiabos tostados e ovo mollet

Ξ O JARDIM RESTÔ BAR 31 3318 7787 // Instagram: @ojardimrestobar

Salão d’O Jardim, com painel de
Thiago Mazza, ao fundo; abaixo, o
chef mineiro Caio Soter

FLORES, CORES E SABORES

D

esde que abriu as portas para o público, em agosto, O
Jardim Restô Bar tornou-se um agradável refúgio urbano no coração de Belo Horizonte. Pudera. Localizado numa esquina do bairro Santa Lúcia, o restaurante
tem um salão repleto de verde, com cadeiras e pratos coloridos, muita luz natural e um lindo painel florido do artista
Thiago Mazza. A casa também possui uma varanda arejada,
mais do que nunca bem-vinda nos tempos atuais – e não se
surpreenda se, no meio do almoço, você enxergar um tucano
saltando nos galhos de uma árvore do outro lado da rua.
É nesse jardim de muitas plantas e muitos tons que o chef
Caio Soter pratica sua cozinha, igualmente alegre e colorida.
Nascido e criado em Belo Horizonte, Caio bem que tentou fazer direito – literalmente. Formou-se e atuou como advogado
tributarista. Mas em 2009, ainda na faculdade, fez um estágio
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no Warren Miller Restaurant, em Montana, nos Estados Unidos. Ali percebeu que sua maior vocação talvez fosse a cozinha,
e não os tribunais. Em 2017, fundou a Umami Steaks, pioneira
na produção de dry aged em Minas Gerais, e trabalhou ao lado
de grandes chefs, como Flávio Trombino, Fred Trindade e
Felipe Galastro. Em 2019, Caio tornou-se chef executivo do
renomado Alma Chef, do chef Felipe Rameh – e aí desistiu
de vez da advocacia. Em 2020, foi um dos participantes do
reality show Mestre do Sabor, da Rede Globo. “Mas aí chegou a
pandemia e, em junho, o Alma fechou. Dois meses depois, fui
convidado para assumir a cozinha d’O Jardim”, conta Caio. “O
restaurante já funcionava desde maio, mas achei tão a minha
cara que muita gente pensou até que eu tivesse participado do
projeto (risos). Sempre me senti muito à vontade com o salão,
com a equipe e com o conceito”, diz.

Fotos: Rubens Kato, Victor Schwaner e Sunday Slices

No aprazível O Jardim Restô Bar, em Belo Horizonte, o chef Caio Soter orquestra um agradável
arranjo de receitas mineiras com toques autorais, num salão colorido e arejado por Junior Ferraro

Algumas das entradas da casa, como
coxinhas de frango caipira, croquetes de
cupim, torresmo, brioches com steak
tartar e pastéis de bobó de camarão

AZUL
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UM POUCO DE HISTÓRIA

Um dos drinques mais clássicos da história da coquetelaria, o
gim-tônica – quem diria? – surgiu como um... remédio. Na virada do século 19, médicos ingleses
receitavam aos soldados britânicos
que estavam na Índia altas doses de
quinino, misturado a água tônica,
para evitar a malária. O remédio,
porém, era quase intragável de
tão amargo. Daí os oficiais britânicos sugeriram que adicionassem
açúcar, limão e gim. As tropas adoraram e a mistura acabou se popularizou no Reino Unido, tornando-se uma das bebidas mais pedidas
pelos britânicos.
A
fama
do
gim-tônica
atravessou
fronteiras e ganhou novas versões conforme foi chegando
a países mais quentes. Na Espanha virou uma bebida
de verão e passou a ser servida na icônica taça balão, na
qual é mais fácil sentir os aromas dos botânicos misturados ao drinque. As tônicas também mudaram muito no
curso da história, com mais açúcar e concentrações bem
menores do amargo quinino – hoje, para evitar a malária,
você precisaria tomar 67 litros de gim-tônica em um dia!
Com a popularização do drinque, foram surgindo marcas
de tônicas com novas receitas, bem como gins com composições variadas, novos botânicos e até coloridos.

FAÇA VOCÊ
MESMO

Um dos maiores clássicos da
coquetelaria, o gim-tônica
brilha como o drinque do verão
2021. Leve e refrescante, a bebida
combina com o clima quente e é
simples de preparar por Junior Ferraro
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GINS MADE IN BRAZIL

O brasileiro se apaixonou pelo gim e ganhou várias marcas
nacionais para chamar de suas. Destacamos aqui seis delas, algumas mais recentes, outras já premiadas, para você compor
o seu gim-tônica:

SINGLE FIN Produzido à mão em uma pequena destilaria

no litoral Norte de São Paulo, tem um processo exclusivo
de maceração e infusão dos botânicos, que incluem
verbena, lavanda, limão siciliano e tangerina, usando
água que passa pela serra, na Mata Atlântica. O resultado é um gim cítrico, que celebra o surfe e o mar.
(R$ 139, 700 ml) Ξ singlefingin.com.br
Fotos: Shutterstock e Divulgação

Uma dose de gim, três de água tônica, bastante gelo e duas
fatias de limão. É só misturar e você acaba de preparar um dos
drinques mais clássicos da história da coquetelaria, o gim-tônica – ou G&T, para os íntimos. Claro que essa é uma versão simplista da receita, mas esta é a base da bebida criada
pelos ingleses há mais de 100 anos e que conquistou o mundo – e o Brasil. “Os brasileiros se
afeiçoaram ao gim porque ele um destilado democrático. Combina com vários ingredientes e,
com um só produto, você consegue obter drinques de sabores diferentes”, diz Erico de Angelis,
sócio da The Gin Flavors (theginflavors.com.br), maior e-commerce de gins e tônicas do Brasil, que
envia seus produtos para todo o País via Azul Cargo Express.
Nas estações mais quentes, como este verão, o gim-tônica ganha ainda mais protagonismo, superando até o aperol spritz, queridinho imbatível em outras temporadas. De uns dois anos para cá,
é comum ver as taças-balão com coloridas combinações ao redor das piscinas e até em barracas de
praia – alguns resorts mantêm estações ou carrinhos dedicados ao gim-tônica. Com a necessidade do
distanciamento social, a facilidade de se preparar o drinque sozinho aumentou sua popularidade. “É um
drinque bonito, colorido. Qualquer um pode aprender a preparar seu gim-tônica. Você constrói sua
bebida, explora ingredientes novos, e só precisa de um dosador para isso”, diz Erico. Segundo ele, o
interesse pela bebida cresceu ainda mais durante a pandemia: foram 900% de aumento de vendas no
e-commerce desde abril de 2020. O crescimento também atingiu o The Alchemist Club, clube
de assinaturas da plataforma, que, de maio a dezembro, ganhou 30 assinantes novos por mês.
Deu sede? Então, pegue sua taça e veja nossas dicas de gins brasileiros, tônicas especiais e receitas dos bares e restaurantes para você fazer seu próprio gim-tônica e curtir o verão.

Acima, o Single
Fin Gin, um
dos mais
recentes
destilados
lançados no
País

AT FIVE Lançado há um ano, já ganhou prêmios
em várias competições de gim mundo afora – inclusive de melhor design por suas belas garrafas,
todas numeradas. O destilado é bem aromático e
leva 12 botânicos, como castanha-do-pará, lavanda, tomilho, pimenta-preta e folha de limão-cravo.
(R$ 139,90, 750 ml). Ξ atfivegin.com

GIN TONIC CLASSIC
Bar Astor

INGREDIENTES:
Ξ 50 ml de gim
Ξ 3 gotas de bitter de laranja
Ξ Um twist de limão siciliano
Ξ 3 semente de zimbro
Ξ Água tônica e gelo
PREPARO:
Esmague levemente as sementes
de zimbo e as coloque numa taça com
gelo até em cima. Junte a dose de gim,
o bitter e complete com água tônica.
Decore com o twist de limão siciliano.
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TÔNICAS DE PRIMEIRA LINHA

BEG É considerado um “gin boutique”, originado a partir de
pequenas destilações lentamente conduzidas em alambique de
cobre. Entre os botânicos estão folhas de pitangueira, mexerica
e sabugueiro-do-brasil. A versão Modern & Tropical ganhou
uma cor única, com a adição de flores de ervilha azul, perfeito
para fazer G&T. (R$ 99,90, 750 ml) Ξ beggin.com.br

Qual é a importância da água tônica no G&T? Bem,
o mixer – como também é chamada a bebida na
coquetelaria – constitui mais de 70% do drinque! Então
é bom caprichar na escolha, principalmente porque hoje
temos várias opções de tônicas premium no Brasil:

YELLOW BIRD Lançado em novembro, é o mais recente gim brasileiro. O destilado é resultado de um processo de
small batch, em que cada etapa funciona como uma confecção de pequena escala. Entre os botânicos estão pimenta-da
-jamaica, cardamomo, gengibre, laranja serra d’água e limão
siciliano. (R$ 104, 750 ml) Ξ ybdobrasil.com.br

GIN ROJO

Restaurante Torero Valese

INGREDIENTES:

Ξ 50 ml de gim infusionado

YVY Criado e destilado em Belo Horizonte, o gim tem um
admirável portfólio de sabores, como a trilogia Mar, um London Dry clássico, com 46% de teor alcoólico; Terra, com
mais doçura e pouca acidez, e 19 ingredientes; e Ar, mais
frutado e cítrico, com toques de morango silvestre, pitanga e
açaí. (R$ 99, 750 ml) Ξ yvydestilaria.com.br

com beterraba *

Ξ 200 ml de tônica

Ξ Zest de limão siciliano
Ξ Hortelã, para aromatizar

PREPARO:

*Ξ 150 g de beterraba orgânica
Ξ 1 garrafa de gim

JARDIM BOTÂNICO Envasado em uma elegante garrafa, que lembra um frasco de perfume dos anos 1920, o
gim é destilado em um casarão no Centro de São Paulo.
A composição leva 17 botânicos, entre eles o pau-rosa, planta
brasileira conhecida por compor o perfume francês Chanel
nº 5. (R$ 170, 750 ml) Ξ Instagram @saopaulourbandistillery

Deixar de um dia para outro infusionando
em geladeira.

INDIAN PRATA Em 2018, a empresa Águas Prata
lançou a linha de mixers, com tônicas, citrus e club soda,
para serem usados em coquetéis. Os lançamentos mais recentes são a Ginger Beer e a Tônica Indian, com sabor
marcante e mais amargo, ideal para enfatizar as notas do
gim, tornando o G&T ainda mais aromático. (R$ 4, 269
ml) Ξ aguasprata.com.br
BOTÂNICA Linha de águas tônicas que utiliza ingredientes naturais e 100% importados, como o quinino do Congo, ideais para gim-tônica. São três: a Classic Indian é a
tradicional, com baixo teor de açúcar; a Lemon Dry, mais
seca, tem um toque de limão-taiti; e a Spicy leva pimentas
Timure, do Nepal. (R$7,50, 275 ml) Ξ tonicabotanica.com.br
RIVERSIDE Lançada em 2018, essa tônica premium brasileira
utiliza quinino natural da Amazônia e óleo de casca de laranja
californiana. A linha inclui a Original, a Light (com 34% menos calorias), a Brazilian Ginger e a refrescante Sicilian, feita
com limões sicilianos e ideal para G&T. (R$ 9,50, 200 ml)
Ξ riversidemixers.com

BRITVIC O mixer britânico, que existe desde 1938,
carrega o Royal Warrant, o selo de qualidade da coroa inglesa. Segundo a empresa, tem até 43% menos calorias do que a média de outras tônicas do mercado, com menor dulçor. No Brasil, há as versões
Indian, Low Calorie e Ginger Ale. (R$ 3,90, 220 ml)

Um dos três
sabores da
Botânica;
acima, tônica
Riverside

Ξ @britvicbrasil

202 Foi uma das primeiras tônicas voltadas para coquetéis
VILLA ASCENTI GIN & TÔNICA
Restaurante Origem 75

Exemplos de
mais alguns gins
produzidos
no Brasil, como
BEG, Yellow
Bird, Yvy e
Jardim Botânico
(à esq.)
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INGREDIENTES:
Ξ 1 dose de gim
Ξ 3 uvas verdes cortadas ao meio
Ξ 1 ramo de tomilho
Ξ Gelo e água tônica
PREPARO:
Coloque as uvas verdes, adicione o gim e
coloque gelo até a borda. Complete com
água tônica e guarneça com o tomilho.

lançadas no País, ainda em 2017. Desenvolvida pelo chef
Marcos Lee – um aficionado do gim – para a Bebidas Poty,
a 202 possui mais quinino do que as marcas tradicionais,
com notas cítricas e um toque da flor de sabugueiro.
A linha hoje inclui a 202 Ginger Ale. (R$ 3,99, 269 ml)
Ξ 202mixers.com.br

LONDON ESSENCE A tradicional marca inglesa de mixers trouxe para o Brasil seis sabores de água tônica, entre
elas a Classic London, com notas cítricas de limão, casca de
laranja, tomilho e zimbro; a Grapefruit & Rosemary, com
toranja e notas de alecrim; e Bitter Orange & Elderflower,
com notas de laranja, flor de sabugueiro e um toque de mel.
(R$ 10,90, 200 ml) Ξ londonessenceco.com
AZUL
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No lugar de vitrines, fotos de encher os
olhos. Em vez de atendentes, aplicativos
próprios com os quais o cliente escolhe o
que receber em casa, entre uma lista variada de pães e iguarias. Práticas, com sistemas
de entrega eficientes e produtos de qualidade, as padarias on-line estão ganhando
cada vez mais espaço no País. Que o digam
Felix Opitz e Nilson Diniz, donos da Filone,
que tem unidades no Rio de Janeiro e em
São Paulo. Batizada com o nome da famosa
baguete italiana, a padaria virtual começou
a operar no Rio em julho de 2019, entregando uma média de 70 pães por dia. Com
a pandemia, esse número triplicou e os sócios viram uma chance de crescer. Hoje têm
duas filiais em São Paulo e uma em Niterói
e vendem diariamente cerca de 200 itens,
entre pães de fermentação natural e filone.
“Um dos nossos destaques é a linha de pães
feitos com farinha orgânica. Nossos clientes
procuram qualidade nos ingredientes”, diz
Felix. Já Wanderlei Rodrigues Silva Junior,
proprietário da paranaense Dejú, mistura de
padaria, açougue e quitanda, em Maringá,
viu o movimento quintuplicar desde março – hoje, faz cerca de 400 entregas por dia.
O lugar oferece mais de 100 itens de panificação, mas as estrelas são os pães de queijo recheados, vendidos em porções de seis.
“A massa, feita com queijo da Canastra,
pode ser preenchida com requeijão, requeijão com bacon, Nutella e doce de leite”, diz
Wanderlei. A Mivê Pães, em Brasília, também ganhou impulso este ano e acabou sendo inaugurada dois meses antes do previsto,
em abril. “Percebemos que o nosso modelo
de negócio casava com a realidade que estávamos vivendo, havia uma grande demanda
e antecipamos o início das nossas operações”,
diz Caio Martins, sócio da casa ao lado de
Felipe Santana e das irmãs Alice e Thaís Firmino. Ali os campeões de vendas são o sanduíche de brioche com maionese temperada,
queijo e presunto, e o Língua de Sogra, um
pão doce recheado com creme de confeiteiro e coco. Delícias vindas de ambientes virtuais, mas com sabores bem reais.
62

AZUL

CARNES NOBRES

Filone Focaccia Liguri

SÃO PAULO Nos tempos que

Tartare & Tartine com filet Angus, praliné
e crocante de gergelim do Beefbar

viveu em Mônaco, o piloto
Felipe Massa encantou-se por
uma casa que servia carnes
de qualidade preparadas a
altíssimas temperaturas e
decidiu trazer para o Brasil.
Trata-se do Beefbar, que já
tem pontos em 11 cidades
do mundo, a exemplo de
Paris e Hong Kong, e que
acaba de chegar a São
Paulo. O menu, inspirado
na culinária de diferentes
países, oferece carnes
nobres, seladas em forno
especial, cuja temperatura
chega a 1.100 graus, e
finalizadas na brasa. Entre
os destaques do cardápio,
o Gyoza Wagyu Kagoshima,
feito com Wagyu Kagoshima
A5, vegetais e molho especial,
e o Tartare & Tartine com filet
Angus, praliné e crocante de
gergelim. Ξ beefbar.com

ZERO ÁLCOOL, MUITO SABOR
Uma seleção de cervejas não alcoólicas
para aproveitar o verão

DÁDIVA SEM ÁLCOOL GOLDEN
ALE: A bebida da cervejaria
paulista tem sabores e aromas
frutados e é feita com uma
levedura especial chamada
Pichia, que produz pouquíssimo
álcool na fermentação.
ESTRELLA GALÍCIA:
A pilsen produzida pela marca
espanhola tem sabor suave,
coloração bem dourada e é
resultado de uma fermentação
interrompida antes de as
leveduras produzirem o álcool.
HEINEKEN 0.0: A marca
holandesa criou uma bebida de
sabor encorpado e refrescante,
mantendo a sua tradição de usar
apenas ingredientes naturais e
levedura exclusiva na produção
de sua pilsen.
WÄLS SESSION FREE:
Produzida artesanalmente
pela mineira Wäls, é a primeira
Session IPA zero álcool do
Brasil. Possui amargor moderado
e adição de lúpulos Citra.

SANTO HAMBÚRGER!

Ξ FILONE (RJ E SP)
filone.com.br
Ξ DEJÚ (MARINGÁ)
meudeju.com.br
Ξ MIVÊ (BRASÍLIA)
mivepaes.com.br

Fotos: Luiza Chataignier, Landau e Divulgação

PÃES PARA
VIAGEM

ÁSIA COM SOTAQUE FRANCÊS

RIO DE JANEIRO Uma união de temperos, sabores e técnicas. Esta é a proposta do Kitchen Asian Food, restaurante recém-inaugurado na Marina da
Glória. No menu, itens que surgiram da fusão de ingredientes asiáticos
e do encontro de duas cozinhas: a francesa e suas técnicas, trazidas
por Pierre Landry, e a japonesa, com refinamento do sushi bar comandado por Nao Hara _ prove o roll Dragon (foto), com enguia, tempurá
e abacate. Já entre os principais, vale a pena experimentar o Beijing
Duck, peito de pato laqueado e sobrecoxa desfiada, acompanhada de
minipanquecas, alho-poró, pepino japonês e molho hoisin.
Ξ contato@kitchenasianfood.com.br

PORTO Sucesso em São Paulo desde
2013, o Holy Burger acaba de abrir sua
primeira filial internacional. Trata-se
do Holy Sandwich Shop, localizado em
uma charmosa casa de 1827 na cidade
do Porto, em Portugal. No menu, brilham
itens como coxinhas de frango com blue
cheese, hambúrgueres variados e
sandes, como o de salmão
defumado, molho de alcaparras, jamón serrano e rúcula selvagem.
Invista em um dos
coquetéis, como o
Porto Sour, uma releitura do NY Sour,
com vinho do Porto,
no lugar do tinto.
Ξ @holysandwichshop
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Painel do artista
alagoano Lucas Lamenha,
no lobby do hotel

ARTE E
PREVENÇÃO
NOVAS INTERVENÇÕES
O hotel iniciou o novo Projeto Kembali
Art Hub e vai convidar artistas para
transformarem um dos seus andares em
um hub completamente dedicado à arte.
Os primeiros apartamentos dessa nova
fase já foram criados pelo artista carioca
Mateu Velasco.

Quarto do Kembali decorado
com o tema Música

RELAX À
BEIRA-MAR
Primeiro hotel design de
Porto de Galinhas, exclusivo
para adultos, o Kembali
capricha nos detalhes e
oferece a perfeita experiência
romântica para casais
por Junior Ferraro
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m dos destinos litorâneos mais
procurados no Brasil, Porto de
Galinhas possui tanto praias e
atrações turísticas quanto hotéis e
resorts para dar conta do grande volume
de visitantes no ano inteiro. Nessa vasta
oferta de hospedagem, um nome se destaca pela singularidade do empreendimento. Trata-se do Kembali, o primeiro
hotel design de Porto de Galinhas e um
dos poucos da região que não aceitam
crianças – para quem viaja em família,
o mesmo grupo hoteleiro possui o resort Armação, a poucos metros dali. Ou
seja, é o local ideal para dar aquela relaxada, passar dias românticos ou apenas
curtir o sossego pernambucano com
um livro à beira da piscina ou na praia.

Localizado próximo à Praia do Cupe,
o Kembali aposta nos detalhes para criar
uma experiência romântica. A começar
pelos 63 apartamentos, todos de frente
para o mar, mas nenhum igual ao outro.
São 63 ambientes distintos, seguindo os
temas de cada andar: Bali, Balneário,
Música e Retrô. A decoração é moderna
e se destaca com luz natural que invade
os quartos a partir da varanda. Até a área
de espera dos elevadores tem trilha sonora própria do andar.
A arte tem presença marcante no
Kembali. São ilustrações, quadros, pinturas, objetos de decoração e mobiliário
inspirados em ícones das culturas pop. A
parede do lobby, por exemplo, foi pintada pelo artista alagoano Lucas Lamenha.

Fotos: Divulgação

SEGURANÇA EM
TEMPOS DE COVID
Em parceria com o Real Hospital Português
(RHP), o Kembali fez parte do lançamento
de um Manual de Boas Práticas contendo
o novo protocolo de higienização, limpeza
e medidas preventivas em relação à
Covid-19, seguindo a orientação da
Organização Mundial de Saúde (OMS).

A música também é sempre presente nas áreas comuns, como
piscina e restaurante, todas com playlists exclusivas. O hotel
também promove pocket shows no jardim ao redor da piscina
O Kembali também é famosos pelo seu café da manhã. A
caprichada refeição é servida no restaurante envidraçado, com
vista do mar e inclui sucos, tapiocas, waffles, omeletes e pães
especiais, além de pratos surpresa servidos a cada cinco minutos. Todo o menu do hotel, aliás, foi desenvolvido pela chef
Mônica Dalmacio, com opções veganas, fit e vegetarianas.
É uma ótima maneira de começar mais um dia de férias relaxantes, nas espreguiçadeiras à beira da praia, com um drinque refrescante e nenhum ruído para quebrar o clima, além
do barulhinho gostoso do mar.
Ξ KEMBALI 81 3311-8150 / kembalihotel.com

Espreguiçadeiras
no deque à beira da praia; acima,
o caprichado café da manhã
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BANQUETE NO MAR
ANGRA DOS REIS Um dos endereços mais charmosos

da Costa Verde, no Rio de Janeiro, o Fasano Angra
lançou um novo programa a seus hóspedes, o Al Sole.
Trata-se de um tour náutico na região com serviço
de catering personalizado. Com um agendamento
prévio, o hotel disponibiliza um barco com capacidade
para até dez pessoas. O chef Jonathan Lauriola (foto)
elabora um menu personalizado, que pode ser
completo – com entradinhas, prato principal e
sobremesa – ou apenas com entradinhas ou pequenas
porções. Há também serviço de bar com drinques
variados. O roteiro do passeio é definido em conjunto
com um piloto local, preparado para indicar os
melhores percursos. A experiência dura, em média,
cinco horas. Ξ fasano.com.br

BOM E BARATO

Fotos: Divulgação

ORLANDO O Universal Orlando
Resort inaugura seu segundo hotel
econômico. O Universal’s Endless
Summer Resort – Dockside Inn and
Suites tem 2.050 quartos, cuja decoração
praiana transporta os visitantes para um balneário. O restaurante Pier 8 Market oferece refeições no café da
manhã, almoço e jantar e tem um menu com preços acessíveis,
com opções a menos de US$ 12: lanches clássicos, como pizzas
e o bom e velho hambúrguer, além de outros itens da cozinha
comfort. O empreendimento conta ainda com duas piscinas e dois
bares ao ar livre, além de um centro de planejamento de viagem
e uma Universal Studios Store. Os hóspedes ganham ainda benefícios como a entrada antecipada nos parques temáticos e o
transporte gratuito em ônibus. Ξ universalorlando.com

DESCANSO NO ARQUIPÉLAGO

Lobby do Nannai
em Noronha;
acima, piscina
do resort
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FERNANDO DE NORONHA Sucesso em Porto de Galinhas, o renomado resort Nannai vai chegar a Fernando de Noronha. O
Nannai Noronha Solar dos Ventos, parceria da marca com
a Pousada Solar dos Ventos, promete ser a sensação do verão
de 2021 com suas instalações de luxo e vista privilegiada do arquipélago pernambucano. Pudera. O empreendimento, inaugurado no dia 1º de dezembro, fica em um lugar estratégico:
uma colina na Baía do Sueste, de onde se podem contemplar
as ilhas do Chapéu e Cabeluda, dois símbolos de Noronha. Ao
todo são dois apartamentos e oito bangalôs, sendo dois Master,
com amplo espaço, chuveiros ao ar livre e varanda. A decoração
conta com móveis assinados por designers brasileiros e peças de
artistas como Francisco Brennand, além do artesanato do povoado alagoano Ilha do Ferro. Bateu fome? O cardápio tem várias
opções de peixes e frutos do mar. O cardápio de sobremesas,
inspirado no livro Assucar, de Gilberto Freyre, inclui iguarias
como a cartola e um mil-folhas de caju. Todos os ingredientes
– frutas, verduras e legumes – vêm do pomar e da horta orgânicos da pousada. A sustentabilidade, aliás, é uma antiga preocupação da marca e da família Brussolo, proprietária do terreno e
da Solar dos Ventos. Por isso a pousada conta com um sistema
de captação e reaproveitamento das águas da chuva e possui um
aerogerador que produz energia eólica. Ξ nannai.com.br

NATUREZA E DIVERSÃO

Confira três hotéis fazenda para curtir as férias

AREIA QUE CANTA

CABUGI

Além da nascente de
água cristalina e da curiosa areia que emite
sons ao ser friccionada, o lugar conta com
atividades como passeios a cavalo e tirolesa.
Sucesso com as crianças, a fazendinha
oferece tours guiados.

ALEXÂNIA / GOIÁS Conta com um parque

aquático com piscinas aquecidas e fontes
de água mineral. Para garantir o sossego, as áreas de lazer, como quadras de
esportes, o salão de festas e o caraoquê,
ficam em uma área mais afastada.

Ξ areiaquecanta.com.br

Ξ hotelfazendacabugi.com.br

BROTAS / SÃO PAULO

FONTE LIMPA
SANTANA DOS MONTES / MINAS GERAIS

Construído em uma antiga fazenda colonial, conserva boa parte da arquitetura
original. Sua imensa área verde é ideal
para quem quer fazer trilhas. Outro
destaque são os passeios de carruagem.
Ξ fazendafontelimpa.com.br
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LAPINHA
LAPA / PARANÁ

Oásis Boutique
Hotel & Spa, em
Pernambuco

OÁSIS
GRAVATÁ / PERNAMBUCO

DETOX GERAL

Teve um ano daqueles e quer deixar o estresse para trás?
Além dos programas de emagrecimento, que incluem atividades físicas, dieta de baixo índice glicêmico e práticas de
relaxamento, o Oásis Boutique Hotel & Spa oferece retiros de um dia, em que profissionais convidados conduzem
práticas de energização, conexão e autoconhecimento.
Até fevereiro, os retiros contarão com aulas de respiração
ministradas pelo francês Dominique Lonchant, professor
de ioga com formação na Índia. Ele vai ensinar a técnica
criada por ele para a expansão da caixa torácica e melhora
da respiração. Já o programa Reconecte-se, realizado nos
finais de semana, propõe dois dias de conexão com a natureza com atividades como exercícios ao ar livre, sessões de
meditação e arte terapia. O ambiente ajuda: o empreendimento conta com uma área de 30 mil metros quadrados de
terreno arborizado. Ξ spaoasis.com.br

Vista aérea do
Rituaali, em Penedo

Quer começar o ano recarregado? Selecionamos quatro spas e programas de recuperações
física e mental para quem quer relaxar e cuidar da saúde por Bruno Segadilha
RITUAALI
PENEDO / RIO DE JANEIRO
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Ξ lapinha.com.br

KUROTEL
GRAMADO / RIO GRANDE DO SUL

Piscina e
apartamentos
do Kurotel

Fotos: Divulgação

Mais do que tratamentos de desintoxicação e para aliviar o
estresse é preciso mudar o estilo de vida. É a partir desse
conceito que o Rituaali Clínica & Spa estabelece as metas
a serem cumpridas por cada um que chega lá. Assim que
chegam, os hóspedes passam por uma avaliação para que os
profissionais possam entender as necessidades de cada um e
os encaminhem para um dos quatro programas – Controle do Estresse & Ansiedade, Estresse Crônico, Obesidade &
Sobrepeso e Bem-Estar. São mais de 30 terapias naturais,
que vão desde banhos de imersão e contrastes térmicos até
o percurso Kneipp, caminho de água e pedras que tem o
objetivo de combater dores, melhorar a circulação e atuar
no sistema nervoso. Há também vários tipos de atividades ao
ar livre como a deep running, uma corrida dentro da água
e a nordic walking, uma caminhada feita com o auxílio de
dois bastões semelhantes aos usados para a prática de esqui.
Como a alimentação é fundamental nesse processo detox, as
refeições são elaboradas por nutricionistas e preparadas com
ingredientes naturais, integrais, orgânicos e sem qualquer
origem animal. Ξ rituaali.com.br

Primeiro spa médico do Brasil, a Lapinha baseia-se em técnicas da medicina integrativa, que busca o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Ao todo são nove programas,
desde os destinados ao condicionamento físico e ao emagrecimento até os voltados para a saúde sênior e ao bem-estar no câncer. Entre os recursos terapêuticos estão chás
fitoterápicos, dietas de desintoxicação, com cardápios sem
glúten e sem lactose, e programas de exercícios individuais,
montados depois de avaliações médica e física. A novidade
este ano é a Lapinha Online, para que o hóspede possa seguir
com o acompanhamento da equipe médica e nutricional em
seu dia a dia. Os agendamentos podem ser feitos on-line no
site lapinhaonline.com.br e o paciente terá comunicação direta com os especialistas do spa por 30 dias após a consulta ou
a estada. Para incentivar a vida saudável, a Lapinha lançou
também uma linha de produtos orgânicos, a Fazenda Margarida. São mais de 80 itens, entre hortaliças, chás naturais,
pães, queijos artesanais e compotas. Eles são vendidos de
forma avulsa ou em kits no site fazendamargarida.com.br.

O objetivo ali é promover saúde, beleza, descanso. Para
isso o centro contemporâneo de bem-estar conta com várias terapias e uma clínica que realiza exames completos. O
cardápio de testes do Kurotel é vasto, e inclui avaliações metabólicas, de saúde óssea, de qualidade do sono e até exames
cardiológicos. Um dos grandes destaques do spa é o Circuito
das Águas, uma sequência de seis banhos terapêuticos e relaxantes para renovar as energias. Começa na piscina ionizada,
que ativa a circulação com duchas massageadoras, seguido
do banho de sal, que estimula o sistema imunológico, e da
fonte de gelo, para reduzir espasmos musculares. O circuito
continua com banho de iodo, sauna úmida, e termina com a
ducha de espuma de uva, que hidrata e devolve a vitalidade
da pele. Entre os tratamentos dermatológicos estão terapias
como hidratação com fios de seda, terapia facial com máscara de ouro e esfoliação com sal marinho. Para quem quer
reduzir medidas, há procedimentos para prevenir celulite,
flacidez e gordura localizada. Ξ kurotel.com.br

Quiosque de
massagens na
Lapinha
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BEM-ESTAR

BELEZA

PELE PERFEITA

UMA ROTINA DE CUIDADOS PODE RETARDAR OS SINAIS
DE ENVELHECIMENTO. SAIBA COMO PREVENIR E TRATAR
LINHAS FINAS, RUGAS E MANCHAS NA PELE por Fernanda Magliari
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Os Tripulantes ciclistas do Desafio Azul 2020; abaixo
kit dos participantes e trecho da aventura

DESAFIO SOBRE
DUAS RODAS

Q
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Fotos: Shutterstock e Divulgação

4

Fotos: Divulgação/Azul

uatro dias de muita entrega, união e comprometimento.
Assim foi Desafio Azul 2020, realizado entre 5 e 9 de
dezembro. Os Tripulantes ciclistas percorreram o desafiador Caminho Religioso da Estrada Real (CRER), entre a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do
Norte (SP), e o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté (MG). Ao longo dos quase 400 km pedalados do CRER, eles
demonstraram a capacidade de trabalhar em equipe para superar
os desafios com resiliência, união, esforços físico e mental.
Esta terceira edição do Desafio contou com a parceria da marca Sense Bike. A empresa forneceu, por meio do projeto S2
Experience, que promove experiências sobre duas rodas, as
bicicletas para o pelotão e todo o suporte logístico e mecânico. “A parceria com a Azul, para nós, é um orgulho. É muito
gratificante participar de um evento que promove a saúde e a
qualidade de vida”, afirma Gustavo Lovalho, coordenador do
S2 Experience. Ao fim da jornada, todos os Tripulantes que
participaram conquistaram seus objetivos e agora se preparam
para encarar o Desafio Azul em 2021.
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1. Creme noturno TimeWise® 3D, Mary Kay - R$ 89,90 - marykay.com.br
2. Hyalu6 área olhos, ADCOS – R$ 209,00 – lojaadcos.com.br
3. Multi-active eye, Sérum Facial, Ellementi – R$ 240,00 - ellementti.com.br
4. Tônico facial calmante, Aloe Vera, The Body Shop - R$ 69,90 - thebodyshop.com.br

5. Anti-pigment, Eucerin – R$ 219,90 – eucerin.com.br
6. Elixir redutor de rugas, Natura Chronos – R$ 128,50 – natura.com.br
7. Exprime, descontractor de rugas, Bel Col – R$ 181,65 – site.belcol.com.br
8. Intensive hyaluronic Cream, Institut Esthederm – R$ 409,00 – estherderm.com.br

VITRINE

DETALHES CHARMOSOS

NÃO IMPORTA SE É GRANDE OU PEQUENO: COM BOAS
IDEIAS É POSSÍVEL MONTAR UM BANHEIRO DECORADO PARA
ENCANTAR ATÉ AS VISITAS por Fernanda Magliari
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1. Espelho redondo Pelicano, 40 cm – R$ 275,90 – tokstok.com.br
2. Bandeja Femme prata com espelho Carol Bassi, St. James – R$ 929,00 – shop.saintjames.com.br
3. Jogo de toalhas Jacquard Comfort Favo, quatro peças, Artex – R$ 229,60 – artex.com.br
4. Carrinho Milan preto, Westwing – R$ 449,90 – westwing.com.br
5. Cesto Maravilha bege, Le lis Casa – R$ 179,90 – shop2gether.com.br
6. Lixeira útil gold, Tramontina – R$ 483,55 – tramontinastore.com
7. Porta Sabonete Líquido Marble, Casa Riachuelo – R$ 39,90 – riachuelo.com.br
8. Difusor de varetas, Breton – R$ 396,00 – breton.com.br
9. Suporte para toalha de lavabo Lahic 29 cm, Camicado – R$ 79,99 – camicado.com.br
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Donizeti Ferreira, diretor-geral
da Fini no Brasil, fala das
estratégias da marca líder no
segmento de balas e doces à
base de gelatina e fabricante
dos famosos aviõezinhos
servidos nos voos da Azul (foto)
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O sucesso da Phisalia, marca
de produtos de higiene com 46
anos de mercado

Luciano Macaferri Rodrigues,
diretor-geral da Thales no
Brasil, fala de tecnologia e inovação

Livro defende que quem dominar
a arte de pensar tem chance de
criar o futuro que deseja

ENTREVISTA

O FUTURO
É DOCE
Donizeti Ferreira, diretor-geral da Fini
no Brasil, fala das estratégias da marca,
líder no segmento de doces e balas à base
de gelatina, para retomar o crescimento
de dois dígitos ao ano
por Felipe Seffrin | fotos Raphael Criscuolo

D

uro com os problemas e doce com
as pessoas. Este é um dos lemas da
Fini, uma das maiores empresas de
guloseimas do mundo. Fundada em
1971, a companhia escolheu o Brasil para
instalar sua única fábrica fora da Espanha, em 2001, e não parou de crescer por
aqui. Essa história de sucesso viveu seu
primeiro momento agridoce em 2019.
Depois de crescer dois dígitos todos os
anos, a Fini viu seus números oscilarem
para baixo. Líder no segmento de balas
à base de gelatina, com 90% do mercado nacional, a Fini decidiu virar o jogo.
Passou por uma profunda reorganização
de processos e de gestão, iniciou a ampliação do parque industrial em Jundiaí
(SP), preparou mais de 40 lançamentos e
manteve o crescimento sólido e permanente, mesmo com a pandemia.
À frente desse movimento está o diretor-geral da companhia, Donizeti
Ferreira, há 14 anos na empresa. “2019
serviu para olharmos para dentro de casa,
para a organização, e trabalharmos em
performance e competitividade. Reorganizamos muita coisa para recuperarmos
o patamar de crescimento acima de dois
dígitos. E em 2020, mesmo diante do
momento desafiador que vivemos, não
paramos”, conta, na sala de reuniões da
empresa, onde há bandejas de diferentes
guloseimas à vontade em cada canto.
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Donizeti chegou à empresa em 2007,
quando a Fini ainda dava os primeiros
passos no Brasil. Diretor-geral desde
2018, ele acompanha todas as áreas em
total sintonia com a família Sánchez
Cano, em sua terceira geração no segmento de balas e doces _ incluindo os
famosos aviõezinhos feitos exclusivamente para a Azul. “Trabalhei em várias
multinacionais e nunca vi uma relação
tão leve como a nossa”, afirma. Com
aval da matriz, a empresa está prestes a
dobrar sua fábrica para 43 mil m² de
área produtiva, entrou no segmento de
franquias, ampliou a atuação para gomas
com vitaminas e até ômega 3 e investiu
R$ 70 milhões no desenvolvimento de
uma linha de suplementação alimentar à
base de gelatina, a Dr. Good.
Qual é o momento atual da Fini?
Temos dado continuidade ao planejado
para 2021 e acompanhado, a retomada
econômica do País, fazendo ajustes de
rotas quando necessário. Seguimos com
as expectativas de crescimento, com expansão (novas franquias) e capilaridade
de distribuição, bem como lançamentos
de produtos e, dessa forma, os resultados
vão ao encontro do projetado. Estamos
redirecionando esforços com foco em
atingir as metas definidas anteriormente
à pandemia. Nesse sentido, os planos de

Donizeti Ferreira,
diretor-geral da Fini

ENTREVISTA

ações são assertivos e estamos fazendo a
empresa alcançar esses objetivos, reforçando ainda mais nossa marca e nossa
liderança como referência em qualidade
e inovação no mercado nacional.

Como a pandemia afetou a empresa?
Nosso foco principal foi garantir que
todos os nossos colaboradores estivessem
seguros nesse período, implementando
novas medidas e protocolos de segurança. Nos negócios, seguimos com estratégias e buscamos oportunidades. Mesmo
diante do momento desafiador que vivemos por aqui, não paramos. Nos últimos meses tivemos lançamentos importantes, desenvolvemos ações em nosso
e-commerce, implantamos o sistema
delivery para as franquias, criamos uma
série de medidas de suporte aos franqueados, desenvolvemos uma campanha
institucional com conteúdos criativos e
interativos para nossos consumidores.
Vocês já atendem América do Sul e
África do Sul. Há planos de expansão para outros países?
Nossa marca está cada vez mais internacionalizada. Algumas tecnologias
que o Brasil desenvolveu não estão na
nossa matriz, na Espanha, e vice-versa.
O momento agora não é de olharmos
quem atende quem, mas o que cada
um, Brasil e Espanha, pode oferecer ao
mundo. Nossas filiais na América do Sul
recebem produtos da Espanha e vamos
começar a exportar algumas categorias
que lançamos no Brasil para a própria
Espanha. É uma troca de produtos e
inovações bem interessante.
Vocês recentemente entraram no segmento de suplementação alimentar
com base de gelatina. Como tem sido
78
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Os aviõezinhos
servidos nos
voos da Azul;
acima, um dos
pontos de venda
da marca

o retorno do mercado?
Estamos indo bem com a Doctor Good,
nova marca de suplementação, que não
existe na Espanha. Ainda há todo um
processo de conhecimento da marca
pelo consumidor, pelas farmácias. Estamos nesse trabalho de construção da
distribuição, mas já percebemos uma boa
aceitação do público. O segmento de suplementos vitamínicos em gomas não é
desenvolvido no Brasil, mas é muito forte nos Estados Unidos. Tendo a tecnologia-base, a gente tem que sair na frente e
criar hábitos de consumo.
A Fini também oferece balas com
ômega 3, colágeno...
Temos uma régua da atuação da Fini
no mercado. Em 2012 percebemos
que precisávamos oferecer algo além

Fotos: Anna Carolina Negri, Raphael Criscuolo e Divulgação

Em que etapa está a expansão da fábrica em Jundiaí?
Passamos o tamanho de 23.000 m² para
40.000 m² e nossa previsão de início no
novo espaço é junho de 2021. Ainda
temos a perspectiva de expandir nosso
armazém nos próximos anos.

da guloseima no mercado. Foi quando surgiu a linha Natural Sweets, que
hoje chamamos de Bem-Estar. Há
balas com vitaminas, fibras, colágeno,
ômega 3. É para poder comer uma guloseima sem culpa.

180 mil

pontos de venda da marca
estão espalhados no País
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é a quantidade de quiosques
franqueados

1.400

pessoas fazem parte do quadro
de funcionários da Fini

Hoje a Fini conversa muito mais
com o público jovem do que com o
infantil. Por quê?
Percebemos que a empresa precisava
crescer junto com o seu consumidor.
Mudamos a nossa comunicação e hoje
nosso maior público é o jovem. E esse
consumidor vai continuar comprando
Fini daqui a dez anos porque estamos
evoluindo também.
Por que a Fini resolveu apostar no
modelo de franquias?
Foi uma forma que encontramos para
conectar o consumidor com a marca.
É importante como negócio, deixa
rentabilidade para a gente e para o
franqueado. Mas, acima de tudo, é um
elo entre a marca e o consumidor. Lá
ele tem experiências, produtos exclusivos. É como se estivesse conversando
com a organização.

LINHA DO TEMPO
1 9 7 1 – Nasce o Grupo Sánchez Cano,
na região de Murcia, na Espanha
1 9 9 8 – Dentaduras e minhocas
à base de gelatina chegam ao Brasil e
são sucesso instantâneo
2 0 0 1 – É inaugurada a fábrica
em Jundiaí, interior de São Paulo
2 0 1 2 – A Fini firma uma parceria com a
Azul para produzir as balas em forma de
aviõezinhos distribuídas em todos os voos
2 0 1 7 – Surge a linha voltada
ao bem-estar, com vitaminas,
colágeno e ômega 3
2 0 1 9 – A Fini entra no segmento
de suplementos à base de gelatina
com prescrição médica

Como vocês encaram a concorrência
no mercado de guloseimas?
A Fini é pioneira na tecnologia da bala
de gelatina. E nos preparamos ao longo dos anos para a chegada de concorrentes. Há três anos isso se intensificou
com novos entrantes, mas estávamos
preparados. Na Espanha, onde está a
nossa matriz, são cerca de 30 fabricantes... Por isso estamos sempre buscando inovações. Concorrência sempre
vai existir, e acho que há espaço para
todo mundo no mercado. O que a
gente quer é se manter na liderança
por meio da inovação, da satisfação e
do encantamento.
Que desafios você superou ao longo
desses 14 anos na Fini?
Entrei em 2007 como gerente financeiro em uma empresa que estava há
apenas cinco anos no Brasil. Minha
chegada foi para olhar o lado administrativo, adaptar processos e estabelecer uma cultura sólida, única, robusta
e agradável. Foi bastante trabalhoso.
Tivemos que tropicalizar a tecnologia
da Espanha para o Brasil, organizar
processos de gestão. E transformamos

a Fini em uma referência no mercado de guloseimas, além de lutarmos
incansavelmente para sermos uma das
melhores empresas para se trabalhar.
Nosso lema é “duro com os problemas
e doce com as pessoas”. Ver o quanto
conquistamos me deixa realizado e extremamente feliz.
Conte um pouco mais sobre a parceria com a Azul, das balas em formato de aviõezinhos, retomada em
novembro de 2019.
No passado a Fini olhava muito pouco para esse assunto, pois tinha muito
a se desenvolver no mercado. Em 2012
nossa equipe de marketing pensou
em fazer algo diferente e levamos adiante essa parceria. Ela vai além de levar
nossos produtos para os voos da Azul:
internamente nos proporciona uma conexão sentimental e uma empatia que
nem consigo explicar. Tivemos um intervalo nessa história, mas em 2019 retomamos a parceria e o anúncio foi um dia
de festa na empresa, como se tivéssemos
ganhado umtítulo. A Azul despertou na
gente uma paixão por fazer bem feito e
atingir situações inesperadas.
AZUL
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Opa... O jeitinho que você deu para
pegar aquela frestinha de sol que
entra de manhã pela janela do
quarto não ajudou quase nada no
seu bronze? Não esquenta. O calor
que você está buscando talvez só
no #VerãoAzul é que vai encontrar.

SOL POR INTEIRO.
SÓ VOCÊ SABE
A FALTA QUE FAZ.
#VERÃOAZUL
voeazul.com.br
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46 ANOS
DE CUIDADO

Referência em produtos infantis de higiene, a Phisalia retorna ao mercado adulto com a
marca vegana premium Physalis e foco total em sustentabilidade por Felipe Seffrin

P

ode parecer clichê, mas foi um ato de amor que deu
origem à Phisalia, empresa líder no mercado de pó
shampoo e vice-líder em shampoos e cremes dentais
infantis no Brasil. Tudo começou na década de 70,
quando o administrador de empresas paulistano Carlos Ará
Amiralian buscava um perfume para dar de presente para
sua esposa, Maria Lucia. Perplexo com o valor dos produtos e curioso sobre os processos da perfumaria, ele montou
um pequeno laboratório de essências e sais aromáticos em
casa – e o que era simples curiosidade virou oportunidade.
Hoje a Phisalia celebra 46 anos de existência, com ênfase
em cuidados infantis por meio da marca Trá Lá Lá, e leva
a sério o slogan Cuida com Carinho. Em 2019 a empresa
expandiu suas atividades e lançou a marca Physalis, focada
em produtos premium veganos e sustentáveis para o cabelo
e para o corpo. São sabonetes, shampoos e condicionadores com formulação ao menos 59% vegetal, livres de sal,
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sulfato, silicone e petrolato. Até as embalagens de resina
e papel cartão são feitas com materiais 100% reciclados.
Sustentabilidade, aliás, é um dos pilares da empresa antes
mesmo de esse conceito entrar na moda. Na Phisalia, todos
os passos são pensados buscando equilíbrios ambiental, social e econômico. “Sempre acreditamos que para cuidar do
planeta é preciso estar bem consigo mesmo. Temos a ambição muito grande de melhorar a relação das pessoas. Esse
valor nós herdamos da nossa família e carregamos desde a
origem da empresa”, conta Eduardo Amalarian, 51, CEO
da companhia e um dos quatro filhos de Carlos, hoje com
81 anos de idade. O caminho para se posicionar com destaque no competitivo mercado de higiene e beleza brasileiro,
no entanto, foi longo. Quando Carlos comprou a Phisalia,
em 1980, a empresa fundada seis anos antes em São Paulo
estava praticamente falida e já havia passado por diversos
sócios. Carlos largou uma boa posição como consultor de

Alguns produtos da linha infantil da Phisalia; à dir., exemplos da linha
Phisalis, com itens veganos; acima, Eduardo Amaralian, CEO da empresa

empresas para realizar o sonho de ter o seu próprio negócio: adquiriu os direitos da Phisalia junto com uma fábrica no Tatuapé, um estoque razoavelmente cheio e dívidas
maiores ainda. Foi uma aposta que deu certo. “Passamos
por muitas transformações ao longo do tempo. Fabricamos
produtos para terceiros nos anos 1980, depois tivemos um
marco importante quando lançamos a linha infantil e vimos que era um mercado interessante”, relembra Eduardo. “Focamos muito no portfólio infantil a partir de 2000
com a marca Trá Lá Lá, que é o carro-chefe da empresa, e
adquirimos tecnologia e know-how muito grande. Agora,
estamos investindo no mercado suave, sustentável e para o
público 50+, que precisa de mais cuidados.”
A empresa também mudou por dentro. O economista
Eduardo começou como estagiário, em 1987, foi subindo na companhia gradualmente e, após estudar empresas
familiares na Europa, implementou diversos conceitos de
gestão e governança. Em 2005, Carlos deixou a direção e
passou a integrar o conselho, enquanto Eduardo assumiu o
cargo de CEO. Dos quatro filhos de Carlos, três trabalham

na empresa. “Esse ambiente familiar acolhedor nos ajuda a
motivar as pessoas. Temos valores e propósitos que compartilhamos entre família e empresa”, diz Eduardo.

CONQUISTAS E DESAFIOS

O Brasil possui o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, só atrás de Japão, China e do
líder Estados Unidos. De acordo com a Euromonitor International, o setor movimenta R$ 116,8 bilhões ao ano no
País. E foi atenta a esses números que a Phisalia se expandiu.
Em 2019, a empresa investiu R$ 6 milhões em novos
equipamentos, moldes, embalagens e sistemas de produção, além de R$ 500 mil no lançamento da marca vegana
Physalis. Assim, quando veio o coronavírus, a companhia
estava segura para enfrentar a crise. “A gente vem crescendo regularmente. Em 2020, registramos um crescimento”,
conta Eduardo. Antes da pandemia, a previsão era de aumentar 10% em relação a 2019. “No meio do ano [passado]
estávamos preocupados. As vendas despencaram em abril e
maio, mas em junho começaram a retomar. Nossos princi
AZUL
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A linha Phiysalis traz
produtos veganos e
sustentáveis para o
cabelo e para o corpo,
com embalagens de
resina e papel cartão
feitas com materiais
100% reciclados

R$

116,8

bilhões

foi valor movimentado
pelo mercado
de higiene e
beleza no Brasil

o

4

lugar

é posição do Brasil
no ranking dos
maiores mercados de
higiene e beleza

10%

foi a projeção de
crescimento da
Phisalia em 2020,
antes da pandemia

6,5

R$
milhões

foi o valor investido
pela Phisalia em 2019,
incluindo novos
equipamentos e o
lançamento da linha
Physalis

200%

Fotos: Shutterstock e Divulgação

foi o crescimento do
e-commerce em 2020
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pais canais de venda são farmácias e mercados, que não
fecharam na pandemia”, destaca. Paralelamente, o e-commerce disparou, com crescimento superior a 200%. “As pessoas deixaram de gastar em outras coisas, mas o momento
do banho passou a ser ainda mais valorizado, como um
tempo para relaxar.”
A pandemia também fez a empresa se reorganizar internamente. O setor fabril se adaptou para continuar ativo e
o pessoal do escritório adotou o home office. Eduardo conta que a Phisalia ganhou em produtividade, com reuniões
virtuais mais frequentes. “Essa crise nos possibilitou uma
maior aproximação. É lógico que faltou o contato físico,
mas aumentamos nossa comunicação. E o balanço é positivo. Temos a sensação de dever cumprido, com todos bem
de saúde e a empresa conseguindo crescer”, analisa.
Em meio a uma grande crise sanitária e econômica, ter
uma marca premium recém-lançada poderia ser um pesadelo. Mas a pandemia colocou em evidência o autocuidado e
a sustentabilidade – e o desempenho da Physalis em seu primeiro ano foi bastante satisfatório. “O consumo consciente
é uma megatendência. Praticamos a sustentabilidade desde
a origem da empresa e o consumidor sabe diferenciar o que
é propósito do que é marketing. Acredito nisso e espero

resultados muito positivos para 2021”, afirma Eduardo.
A empresa, que comemorou 45 anos de história em 2019,
mira o futuro. “Tenho orgulho em fazer parte dessa história
ao lado da minha família. Temos a questão da tradição, mas
com um olhar para frente, com equilíbrio entre segurança, valores e inovação”, diz o CEO. Como dosar isso? “A
Physalis representa essa inovação. Lançamos uma linha sustentável em um momento muito oportuno e conseguimos
um bom espaço porque o consumidor busca produtos que
tenham alma, que ofereçam algo a mais.”
A companhia possui um avançado setor de desenvolvimento de produtos para entregar uma formulação vegana
com alta performance. Afinal, não adianta nada ser sustentável e não funcionar. Uma série de novidades está programada para os próximos anos, mas por enquanto, a Phisalia
mantém segredo. O conceito da sustentabilidade, no entanto, certamente estará presente. “Olhar para a sustentabilidade é fundamental. Não faz sentido tratar mal o planeta. Sabemos que há muito para fazermos como empresa e
sociedade, mas esse é o nosso caminho. É seguir cuidando
com carinho, sempre.”
physalisbrasil.com.br

AZUL
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5 PERGUNTAS

3. Em que outras áreas a Thales atua? 4. Como a Thales enfrentou as turbu- 5. Quais os planos para 2021?

Luciano
Macaferri
Rodrigues,
diretor-geral
da Thales no
Brasil

TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

O primeiro segmento é o de aeroespaço. Trabalhamos com suporte ao voo,
radares de controle, sistemas de tráfego aéreo e entretenimento. Outra área
é a de espaço, com satélites e serviços.
Além disso trabalhamos com defesa e
segurança, atendendo todas as Forças
Armadas do País. Também trabalhamos no mercado de transportes, com
sistemas para vagões de trem, por
exemplo. E outro mercado em que somos líderes mundiais é em segurança
e identidade digital: transações bancárias, sistemas de telefonia, biometria,
cibersegurança, Internet das Coisas.
Essa segmentação nos dá saúde financeira para termos um crescimento sustentável. De 2016 a 2020, nossa receita
cresceu quase três vezes no País.

A BORDO

Gigante multinacional em
controle do espaço aéreo e
equipamentos de navegação,
a Thales é responsável pela
tecnologia de entretenimento
a bordo dos aviões da Azul.
A seguir, nossa conversa
com Luciano Macaferri
Rodrigues, diretor-geral da
Thales no Brasil por Felipe Seffrin
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Nosso avião manteve o voo de cruzeiro
e isso vai se refletir em 2021. Em março
vamos inaugurar um novo prédio em
São Bernardo do Campo [na Grande São
Paulo] com um novo centro de serviços
aviônicos. E acreditamos que o mercado
da aviação civil irá se recuperar. Estamos
otimistas. Estamos há 50 anos no Brasil e já passamos por várias crises, mas
seguimos trabalhando na ampliação
da empresa, investindo em novas tecnologias, como na Internet das Coisas
(IoT). Inauguramos um Design Center e
seguimos desenvolvendo produtos inovadores para os mercados nacional e
internacional. Nos próximos quatro ou
cinco anos, queremos dobrar de tamanho mais uma vez.
thalesgroup.com

Fotos: Divulgação

S

e você costuma voar com frequência, com certeza já viajou
em alguma aeronave com sistemas, radares ou equipamentos
da Thales. E se você voa raramente,
também. A multinacional francesa
está presente em 68 países, com mais
de 83 mil funcionários, e há 50 anos
atua no Brasil fornecendo a tecnologia
mais avançada para as aeronaves que
cruzam nosso espaço aéreo. Em 2019,
o grupo, que atua com satélites, biometria, banking e cibersegurança, e que
fornece o hardware e o software para o
sistema de entretenimento dos aviões da
Azul, registrou vendas de 19 bilhões de
euros. Só no Brasil, a Thales triplicou
suas receitas entre 2016 e 2020. Em
entrevista à revista Azul, o diretor-geral
da Thales no Brasil, Luciano Macaferri
Rodrigues, conta mais sobre as áreas de
atuação da companhia e os planos da
empresa para o futuro.

lências da pandemia?
Tivemos que fazer muitas adaptações,
sempre com duas premissas: garantir
a segurança dos nossos colaboradores
e manter nossos compromissos com os
clientes. E o grande desafio foi fazer essas
duas coisas casarem. Colocamos nossos
quatro escritórios em home office e implementamos diversos protocolos de segurança nas fábricas. Os negócios aeronáuticos deram uma parada, alguns contratos
foram postergados, mas aproveitamos
os aviões em solo para fazer atualizações
em todos os sistemas. Aí entra nossa diversificação: crescemos muito no setor
digital, de banking, telecomunicações e
cibersegurança. Fechamos o ano cumprindo nossas metas financeiras acima do
que prevíamos antes da pandemia.

1.

Como você avalia a parceria da
Thales com a Azul?
A Azul é uma grande parceira e temos
diversos desenvolvimentos em conjunto.
Ela tem nossos sistemas embarcados nas
aeronaves, como eletrônicos, aviônicos,
sistemas elétricos e de comando de voo.
E temos um foco muito grande em entretenimento. A Azul estende nossas casas
para os aviões e oferecemos um sistema
de entretenimento com mais de 40 canais
de TV ao vivo, sintonizados toda vez que
o avião passa por um satélite da SKY.
Também trazemos vídeos on demand,
com mais de 1,5 terabyte de conteúdo
atualizado. Somos duas empresas que
investem muito em inovação e olhamos
juntos para o futuro.

2.

Como é a atuação da Thales no
segmento de radares e defesa?
Dois de cada três aviões no mundo pousam ou decolam com algum sistema da
Thales. Temos mais de 130 radares em
operação no Brasil, dos mais diversos
tipos, como radares de aeroporto, de
aproximação, de rota, radares secundários. São radares 100% desenvolvidos
e mantidos aqui. Em agosto de 2020,
inauguramos com a Força Aérea Brasileira (FAB) uma estação de radares,
em Corumbá (MS), para monitorar voos
ilegais a baixas alturas nas regiões de
fronteiras. Então trabalhamos para que
todo o espaço aéreo brasileiro esteja coberto. Hoje, 75% do mercado nacional de
radares é nosso.

Centro de treinamento da Thales, com
simuladores de equipamentos para aeronaves

Tela em aeronave da
Azul Linhas Aéreas

AZUL
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AS AÇÕES DETERMINAM
SEU FUTURO
No livro Quem Pensa Enriquece, o norte-americano
Napoleon Hill mostra que dominar a arte de pensar pode lhe
ajudar a criar o futuro que você deseja
Temporada 3 | Episódio 21

QUEM PENSA
ENRIQUECE
Editora
Fundamento
248 págs.
R$ 32,90

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

resumocast.com.br
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OUÇA MAIS
INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
Robert T. Kiyosaki
A continuação do best-seller
Pai Rico, Pai Pobre explica
os quatro quadrantes do
fluxo de caixa (empregado,
autônomo, dono de negócios e investidor) e revela
em qual deles a verdadeira
riqueza acontece. Você vai
entender que aprender a investir é mais importante do
que aprender uma profissão.
FACTFULNESS
Hans Rosling
Se você acha que as coisas
estão piorando no mundo
está totalmente errado.
Liberte-se da síndrome
dos “achismos” e aprenda
como desenvolver o hábito
libertador de só ter opiniões
baseadas em fatos.
COMUNICAÇÃO
NÃO VIOLENTA
Marshall B. Rosenberg
Somos todos violentos em
nossa comunicação e precisamos fazer algumas mudanças
para nos relacionarmos de
uma maneira mais saudável
com as pessoas ao redor.
Os quatro passos da CNV
(Comunicação Não Violenta)
vão lhe ajudar com isso.

90
HISTÓRIA DE
TRIPULANTE

Foto: Shutterstock

irá “conspirar” a seu favor. O que você
deve fazer é decidir quanto exatamente quer em sua conta bancária e quando
quer receber essa quantia. Eu quero R$ 50
milhões em minha conta bancária no dia
27 de outubro de 2030 e para isso acontecer eu irei abrir mão do meu hobby favorito, das minhas próximas dez férias e
irei trabalhar dez horas todos os finais de
semana, adquirindo conhecimentos e investindo em meu autodesenvolvimento.
E, finalmente, a última parte da equação é repetir o parágrafo acima diariamente de manhã e à noite, antes de
dormir. Aqueles que pulam etapas e não
conseguem o que querem acabam rotulando de autoajuda. Mas o fato é que o
hábito de afirmar diariamente o que deseja, tendo a clareza do que vai entregar,
é o “segredo” de atletas de ponta, bilionários, empreendedores de sucesso, militares, líderes e chefes de Estado.

Fotos: Divulgação

N

apoleon Hill escreveu Quem
Pensa Enriquece em 1937, em meio
a uma grande depressão mundial, tão impactante quanto a da
Covid-19. Trabalhadores perderam empregos, filas quilométricas se
formaram em busca de benefícios sociais.
Mas alguns decidiram olhar para o caos e
“pedir ao universo” ao invés de culpar os
governantes. Escolheram pensar.
O que significa “pedir ao universo”?
A ideia principal da obra, que já vendeu
mais de 30 milhões de cópias, é que as
pessoas de sucesso possuem uma clareza
quase assustadora daquilo que desejam.
Elas adotam um ritual diário para não
perder o foco durante a jornada, cientes do preço a ser pago para conseguir
o que querem. Napoleon Hill sabia do
que estava falando. O escritor, que já foi
assessor dos presidentes estadunidenses
Franklin Delano Roosevelt e Woodrow
Wilson, passou quase 20 anos entrevistando pessoas com carreiras vitoriosas,
entre elas 500 milionários.
Hill identificou 15 características comuns a esses milionários e traçou uma
“Filosofia de Conquista”, com 13 passos.
Digamos que você queira muito ficar
rico. Pois essa não é a forma estratégica de
pensar, segundo o autor. O universo não

O comissário Igor
Toledo conta como
foi sua experiência
caribenha numa viagem
a San Andrés, uma
ilha colombiana no
mar das Caraíbas
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RAIO-X

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 as curiosidades sobre
o Castelo da Cinderela, atração
do Disney World, em Orlando
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UM GIRO NO CARIBE
Um roteiro nas ilhas de San Andrés, Providência e Santa Catalina

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.

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

Aeroporto

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

Bagagem

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

TudoAzul

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

TudoAzul

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

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

AZUL EXPERIENCE

azul, algo difícil de esquecer e de descrever.
Cada ponto de San Andrés é uma paisagem diferente e
especial, com destaque para a linda Praia de Johnny Cay e
para El Aquario, uma piscina natural que fica em frente à
pequena Ilha de Haines Cay e que possui uma biodiversidade impressionante. Ali, você mergulha de snorkel ao lado de
vários peixes e animais marinhos, como tartarugas e arraias.
Diferentemente do que se pensa, a língua falada em
Santa Catalina e Providência não é o espanhol, mas o
criolo. Por isso fiquei um pouco surpreso e assustado
quando cheguei. Essa sensação logo se dissipou quando
vi a boa vontade dos locais em se comunicar comigo em
inglês. Ali pude perceber como os caribenhos são alegres
e acolhedores.
A culinária tem sabores marcantes, temperos fortes,
com destaque para os frutos do mar e para o ceviche _
talvez o melhor que eu já tenha experimentado na minha vida. E a vantagem de estar sempre perto da praia é
que eles estão sempre frescos e deliciosos!
Igor Toledo Comissário de voo da base de Campinas

App check-in

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

Fotos: Shutterstock e Arquivo pessoal
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empre tive vontade de conhecer o Caribe. Eu já tinha
ido algumas vezes para Bogotá, na Colômbia, e em
uma dessas viagens vi na, televisão local, programas
falando sobre as ilhas de Providência e Santa Catalina.
Fiquei com as imagens na cabeça e decidi que, quando tivesse oportunidade, gostaria de conhecer esses dois lugares.
Ela veio em fevereiro de 2018, quando tirei férias.
Descobri que o ponto de partida para esses dois destinos
é a Ilha de San Andrés. Acabei ficando cinco dias lá e cinco
dias em Providência e em Santa Catalina. Há duas maneiras
de chegar até lá: de lancha e de avião. Escolhi voar, porque
o tempo de viagem era bem mais curto e também porque os
visitantes costumam reclamar das grandes ondas que agitam
as embarcações no meio do Oceano Atlântico.
As surpresas começaram já no voo que partia de Cidade
do Panamá para San Andrés: era uma aeronave pequena,
com capacidade para apenas 19 pessoas, e um dos passageiros estava levando um galo. Por causa do horário, bem de
manhã, o bicho não parou de cantar! Mas não liguei muito
para isso por causa do que estava vendo a partir da janela do
avião: um mar que me deixou encantado. São sete tons de

Web check-in

Web check-in

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

Airport

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

Luggage

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

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

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

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

TV A O V I V O

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.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

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

42

41

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

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

Alagoas
Ξ Maceió – Parque Shopping Maceió

Ξ Divinópolis - Centro

Espírito Santo

Ξ Uberlândia – Center Shopping Uberlândia

Ξ Vitória - Praia Shopping

Ξ São Paulo - Shopping Eldorado

Paraná

Guiana Francesa

Ξ São Paulo - Shopping Ibirapuera

Ξ Curitiba - Shopping Curitiba

Ξ Caiena - Aeroporto Internacional

Ξ São José dos Campos Shopping Vale Sul

Ξ Curitiba – Shopping Palladium

Estados Unidos

Ξ Bauru - Centro

Ξ Londrina - Centro

Ξ Orlando – Grand National

Ξ São José Do Rio Preto - Shopping Rio Preto
Ξ São Paulo – Shopping Metrô Itaquera
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Minas Gerais

Pernambuco

AZUL

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

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

SINAL AO VIVO DO BIG BROTHER NO MULTISHOW

SAIA JUSTA VERÃO

39

40

NBA

QUE MUNDO É ESSE? INÍCIO DA ERA BIDEN
DIA 31/01, ÀS 23H

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 passagem cortesia para acompanhante em voos
domésticos ida e volta por ano

-

-

-

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

-

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

Clube TudoAzul

V A NTA G EN S

seus voos, inclusive
viagens a trabalho

Ξ Dois anos de
validade para você
usar seus pontos

-

* conforme disponibilidade

Comprar pontos

2.000 pontos

5.000 pontos

10.000 pontos

20.000 pontos

Maior validade
dos pontos

3 anos

3 anos

3 anos

Não expiram

Não expiram

Bônus nas transferências
do seu cartão de crédito

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
10% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

5% após 6 meses
20% após 12 meses

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

(após 6 meses
de adesão)

Pontos para upgrade
de categoria

100 pontos
qualificáveis por mês

200 pontos
qualificáveis por mês

500 pontos
qualificáveis por mês

1.000 pontos
qualificáveis por mês

2.000 pontos
qualificáveis por mês

Upgrade de categoria

-

-

-

Safira

Diamante

Pontos de 12 meses

12.000 pontos

24.000 pontos

60.000 pontos

120.000 pontos

240.000 pontos

Quantidade de
Destino Favorito

1

1

1

2

2

Pontos Bônus acumulados
com Destino Favorito

50%

50%

50%

100%

100%

Promoções exclusivas

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

-

1.000 pontos

Transferir pontos

Renovar pontos

Transfira e receba pontos
free entre contas

ANUAL

Pagamento

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

12x
R$ 35,00

MENSAL

ANUAL

R$ 39,00

12x
R$ 65,00

MENSAL

ANUAL

R$ 72,00

12x
R$ 155,00

MENSAL

ANUAL

R$ 169,00

12x
R$ 315,00

MENSAL

ANUAL

R$ 339,00

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

MENSAL

Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

B EN EFÍCIO S D OS PLAN OS
Ξ Acúmulo de

Ξ Acesso antecipado
e descontos
exclusivos em
promoções

transferir pontos
do cartão de crédito

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

Ξ Sem preocupação

Ξ Os melhores planos

pontos
mensalmente

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

Ξ Compra de pacotes na Azul Viagens

Ξ Passagens internacionais com companhias parceiras

Ξ Hotéis, Aluguel de Carro e Ingressos de parques

Ξ Upgrade para Business, Economy Extra ou Espaço Azul

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

AZUL

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

com a validade
dos pontos

Ξ Bônus extra ao

com upgrade
de categoria

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

AZUL
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APLICATIVO AZUL

M A PA D E R OTA S

A P LI C ATI VO DA AZ UL

Orlando
Ft. Lauderdale/Miami

Novo layout e novas funcionalidades. Confira as novidades:

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

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

Cartão de embarque

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

Antecipação de voo

Cliente TudoAzul

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

AZUL

Paraty

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

Chat online

Status de voo

Ônibus Azul

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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Búzios

Comprar Passagens

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

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

Juiz de Fora

Ubatuba
Itanhaém

Canela

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

Torres

Angra
dos Reis

Guarapari

RAIO X

CASTELO DA
CINDERELA

TUDO SOBRE O SÍMBOLO DO MAGIC
KINGDOM, MAIS FAMOSO PARQUE DA
DISNEY EM ORLANDO, FLÓRIDA
por Bruno Segadilha

O castelo tem 56,7 m de altura e levou 18
meses para ser concluído. Nenhum tijolo foi
usado na obra: a estrutura é feita de concreto,
aço, cimento, gesso e fibra de vidro.
A construção mistura dois estilos
arquitetônicos: sua base lembra uma fortaleza
medieval dos séculos 11 a 13; já a parte
superior traz formas góticas, com 18 torres
e 13 gárgulas.
Ao passar pelo portão central e atravessar o
castelo, o visitante vê cinco mosaicos feitos
de vidro italiano, prata esterlina e ouro de 14
quilates. Eles contam a história de Cinderela.

Foto: Unsplash

Seu interior abriga o Bibbidi Bobbidi
Boutique, salão de beleza onde as crianças
podem ser transformadas em princesas e
cavaleiros. Também há o Cinderella’s Royal
Table, restaurante em que os visitantes
podem conhecer Cinderela e algumas de suas
amigas princesas.
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AZUL

Eleita a melhor
companhia aérea
do mundo
no Tripadvisor.

