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Mergulhe nas belezas naturais
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Costa dos Corais

As praias maravilhosas – e sem
aglomeração! – do litoral alagoano
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A gente se diverte junto.

Quem tem SKY
também conhece o mundo.
Da diversão.
Com a SKY você tem o melhor em diversão pra toda
a família. São filmes, séries, desenhos animados,
documentários e muito mais. Tudo isso com a melhor
qualidade de som e imagem 100% digitais, seja na TV,
celular, computador ou tablet.

Baixe o App.

Diversão em todas as telas.
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BASTIDORES E EXPEDIENTE

CARTA DO PRESIDENTE

PARA TODOS
OS GOSTOS
O verão chega ao fim, mas
nosso desejo de viajar continua
firme e forte! Por isso, trazemos
nesta edição uma reportagem
especial sobre Bonito, um dos
melhores destinos brasileiros
para praticar ecoturismo. Se
essa não for sua praia, sem proVista do Rio Sucuri,
em Bonito
blemas. Fizemos um panorama
da Costa dos Corais, o verdadeiro Caribe brasileiro, que vai de Maragogi a Maceió. E como o friozinho já está chegando,
listamos nove passeios incríveis para curtir o inverno na Serra Gaúcha. E por falar em passeios, selecionamos alguns restaurantes onde você pode se deliciar com uma boa culinária ao
ar livre. Mas não se preocupe com as calorias: confira os mitos e verdades sobre o crossfit nas
páginas de Bem-Estar. Finalmente, traçamos a trajetória da Cacau Show, a maior fabricante de chocolates finos do País – afinal, a Páscoa está aí. Desejo a você uma ótima leitura!
Junior Ferraro
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André Dib / Bonito por
Natureza p.22
Há anos o fotógrafo mineiro
registra o cerrado. “São
raros os lugares que reúnem
um vasto conjunto de
ecossistemas, tanto terrestres
como aquáticos. Isso faz de
Bonito um destino ímpar.”
Onde encontrá-lo:
@andre_dib_fotografia
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Bárbara Ligero / Bonito por
Natureza p.22
Além das belas paisagens, a
jonalista se surpreendeu com
a preservação ambiental e a
organização dos passeios em
Bonito. “Esse cantinho do Mato
Grosso do Sul é um exemplo
para o ecoturismo brasileiro!”
Onde encontrá-la:
@barbara.ligero

Fotos: Andre Dib e arquivo pessoal

Bruno Segadilha / Salve,
Salvador! p.18
A diversidade da capital
baiana impressionou o
jornalista carioca. “Salvador
é a terra do acarajé e do
sincretismo religioso, mas
também da alta gastronomia
e dos hotéis de luxo”, diz.
Onde encontrá-lo:
@brunosegadilha
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André Barreto
andre.barreto@voeazul.com.br

lá, seja bem-vindo!
Depois de um ano desafiador como o de 2020,
estamos voltando a nossa rota de crescimento. É
com imenso orgulho e alegria que anuncio a inauguração de oito novas rotas regionais incluindo
cidades gaúchas que há muitos anos não contam
com voos comerciais: Bagé, Canela, Erechim,
Santana do Livramento, São Borja, Santa Cruz do
Sul, Santa Rosa e Vacaria. Todos os voos terão ligação com
Porto Alegre e serão cumpridos com as aeronaves Cessna
Grand Caravan, de nove assentos, da Azul Conecta. Além
disso, em fevereiro retomamos as bases de Santo Ângelo,
Uruguaiana e Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do
Sul. São pontos estratégicos para a região e de fundamental
importância para o País. Trata-se de um grande marco nas
histórias da Azul e do Rio Grande do Sul. Tenho certeza
de que essas novas operações ajudarão muito a economia
dessas cidades gaúchas, que agora estão conectadas com
várias regiões do País e do mundo.
A ampliação foi possível graças ao trabalho de aproximação
do governo estadual com as empresas aéreas e à revisão

dos incentivos à aviação regional, que reduziu a base
de cálculo do ICMS na aquisição de querosene para as
companhias. Uma iniciativa que ajuda o País, a empresa
e nossos Clientes, que podem contar com uma malha cada
vez maior e mais diversificada – em março, as cidades de
Jaguaruna (SC) e Mossoró (RN) também contarão com
voos da Azul.
E foi pensando em você, Cliente, que lançamos, no final
do ano passado, o cartão de crédito Azul Itaucard Visa
Infinite, para ampliar a Experiência Azul além do momento
do voo. Assim, o novo cartão oferece benefícios exclusivos,
como upgrade automático para a categoria Diamante no
TudoAzul, direito a bagagem extra e embarque e check-in
prioritários. Tudo isso porque queremos sempre melhorar
a experiência dos nossos Clientes em voar conosco. Esse é
o objetivo de todos os nossos Tripulantes, hoje e sempre,
porque queremos nos manter 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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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.
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E COLOQUE NO
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NEWS

HANGAR ENTREGA AVIÃO COM WI-FI

A instalação do sistema de wi-fi nas aeronaves da Azul, que antes era
realizada fora do Brasil, agora está a cargo do Centro de Manutenção
da companhia, em Campinas, no interior de São Paulo. Em fevereiro,
o hangar entregou o primeiro avião da empresa com o sistema
instalado em solo brasileiro. Outras quatro aeronaves já contam com
esse serviço e até o fim deste ano pelo menos 30 aviões receberão
esse produto. Além da internet a bordo de alta velocidade, os Clientes
que voarem nos Airbus A320neo da Azul também poderão desfrutar
do conforto e da comodidade dessas aeronaves, que também são
equipadas com TV ao vivo com mais de 40 opções de canais.

AÇÃO EM PROL DO
TURISMO NACIONAL

Quatro aviões da Azul receberam adesivos que
ressaltam a promoção do turismo brasileiro. A ação,
em parceria com a Empresa Brasileira de Turismo
(Embratur), tem o slogan Viva intensamente o Brasil
e quer estimular os brasileiros a conhecerem mais o
próprio país, aproveitando, principalmente, o período
de fronteiras fechadas e câmbio elevado. Imagens
de praias, florestas e outras belezas naturais estão
estampadas em dois aviões modelo Airbus A320neo
e em outros dois modelo ATR 72-600.
A adesivagem nas aeronaves ATR, inclusive, marca
um momento especial para a companhia. É a
primeira vez que aviões desse modelo são incluídos
em uma ação de mídia. A escolha do ATR tem um
fundamento determinante: esse avião voa para
diversos destinos regionais brasileiros que contam
com paisagens deslumbrantes. “Vivemos um período
de retomada consciente do turismo no Brasil e as
pessoas têm viajado pelo País seguindo todos os
protocolos de higiene sugeridos pelas autoridades
sanitárias. É uma grande oportunidade para que
os brasileiros conheçam o Brasil e nós já vimos
destacando esse aspecto há alguns meses. Essa
parceria com a Embratur reforça a ideia da promoção
do turismo doméstico e ainda nos desafiou por ser a
primeira vez que utilizamos nosso ATR, uma aeronave
para rotas regionais, em ações de mídia”, diz Daniel
Bicudo, diretor de Marketing da Azul.

Catedral de Pedra, em Canela

AZUL CHEGA A MAIS 8 CIDADES GAÚCHAS

A

s cidades gaúchas de Bagé, Sant’Ana do Livramento,
São Borja, Santa Cruz do Sul, Canela, Vacaria, Santa
Rosa e Erechim serão as novas bases de operação da
Azul no País. As vendas de passagem para os oito novos
destinos da empresa estão planejadas para março, com as operações tendo início em maio de 2021.
Com as cidades que serão conectadas à malha da Azul, o
Rio Grande do Sul passará a ter 15 destinos servidos, número recorde e sem precedentes na história do estado há pelo
menos 60 anos. Todos os voos terão ligação com a capital
Porto Alegre e serão cumpridos com as aeronaves Cessna
Grand Caravan, de nove assentos, da Azul Conecta, empresa
subregional da Azul. A inclusão das novas operações fará com
que a Azul tenha, em média, 54 decolagens diárias a partir
do estado, sendo 12 delas realizadas pela Azul Conecta. “De
uma só vez, a Azul passa a atender oito novos destinos no Rio
Grande do Sul. É um grande marco nas histórias do estado
e da nossa empresa e reforça a promoção do turismo e do
desenvolvimento da economia em todas as regiões do estado.
Estamos felizes e ansiosos para iniciar essa operação e oferecer
a opção do transporte aéreo para mais cidades do interior do
Rio Grande do Sul. Cada novo voo mexe com todo o dinamismo turístico e econômico do estado e temos certeza de
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que essas novas operações colocarão as oito cidades em outro
patamar, sendo conectadas com todas as regiões do Brasil e
do mundo por meio da nossa malha”, celebra John Rodgerson, presidente da Azul. “A logística é fundamental para o
desenvolvimento de um Estado e por isso fizemos esse investimento por meio dessa política fiscal para a aviação regional.
E temos feito todo o esforço no sentido de reestruturar as
contas públicas e retomar a capacidade de investimento, para
assim poder cumprir a nossa missão de tornar a vida de todos
os gaúchos melhor”, afirma Eduardo Leite, governador do
Rio Grande do Sul. “É a concretização de um sonho, resultado de um trabalho conjunto da Frente da Parlamentar da
Aviação. Com esse anúncio do presidente Rodgerson, o Rio
Grande do Sul passará a contar com 15 destinos servidos pela
Azul Linhas Aéreas. Nunca na história da aviação em nosso
Estado, tivemos tantos destinos atendidos de uma vez só”,
disse Frederico Antunes, deputado estadual e presidente da
Frente Parlamentar da Aviação.
Canela contará com um voo diário para Porto Alegre, enquanto Erechim, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Bagé e São
Borja receberão quatro operações semanais. Neste início das
ligações com a capital gaúcha, Vacaria e Livramento terão a
opção do modal aéreo três vezes por semana.

Fotos: Shutterstock e Divulgação Azul

Voos serão operados pela Azul Conecta e farão com que o Rio Grande do Sul tenha no total
15 cidades servidas pela empresa a partir de maio

PARCERIA FACILITA TESTE RT-PCR

Para cuidar da saúde de seus Clientes, a Azul mobilizou uma
condição especial para a realização do exame RT-PCR com
o laboratório do Hospital Albert Einstein. O teste detecta a
presença do SARS-CoV-2 e é recomendado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS). O exame pode ser feito em qualquer
unidade do Einstein, no formato drive thru, ou pelo atendimento
domiciliar do hospital, “Einstein Até Você”.
O resultado é emitido em até 48h e garante que passageiros viajem
com mais segurança. Para realizar o exame é necessária a
apresentação do número do código de reserva do voo no momento
do agendamento e no dia da realização do teste. Para fazer o
agendamento o Cliente deve entrar em contato em um dos canais do
Albert Einstein no tel. 11 2151 1233 ou WhatsApp 11 3620 2550.

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

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

Boné Trucker Brazilian Airlines a partir de 7.700 pontos*

Maquete Azul
Embraer 195 a partir de
34.000 pontos*

Camiseta Masculina
Brazilian Airlines, cinza
mescla – a partir de
6.000 pontos*

AZUL
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SAUDÁVEL E
SUSTENTÁVEL

VINHO
DO MÊS

Chegou ao mercado uma nova
marca de produtos plant based.
Trata-se da Nude., foodtech
brasileira com uma linha de cinco
leites vegetais à base de aveia.
Além do “clássico”, com aveia
orgânica, sem glúten, água e sal, a
marca traz a versão barista (mais
cremosa e ideal para vaporizar), a
bebida com cálcio e as saborizadas
com baunilha e cacau. De olho
nas mudanças climáticas, a Nude.
coloca nas embalagens a baixa
pegada de carbono – ou seja,
o consumidor pode conferir no
rótulo o baixo impacto ambiental
gerado na produção da bebida.

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul

RIO 40 GRAUS
Em uma parceria entre Azul, Azul Viagens, Mar
Palace Copacabana Hotel e o coletivo FotoBazar Delas, a fotógrafa Emi Takahashi viajou até o
Rio de Janeiro para clicar as imagens da exposição
Cinco Mulheres, Cinco Regiões. O resultado você pode
conferir até junho de 2021, no Lounge Azul, em Viracopos.
Como nasceu sua paixão pelo Rio?
Eu estava morando fora, no Japão, e lembro que, sempre que eu dizia
ser brasileira, me perguntavam se eu era do Rio. Questionavam também
como era a cidade, se eu ia muito para lá, e eu não sabia responder. Isso
foi aumentando minha vontade de conhecer. O ano era 1994, e uma amiga japonesa estava saindo de férias. Ela perguntou se eu não iria com
ela para lá e pensei: “Essa é a chance!” De cara, fiquei apaixonada pelo
lugar, pela energia dos cariocas, pelo estilo de vida.

MEZZALORO VULARI TERRE SICILIANE
IGT 2018
Produtor: BAGLIO ORO
Região: Sicilia, Itália
Preço: R$ 88

Ξ heynude.com.br

Fresco, leve e delicado. Aromas de
frutas cítricas, limão, grapefruit e
laranja se mesclam com melão,
nectarina, banana e manga. No final,
notas de baunilha e flor de sal. Sabores
de abacaxi, damasco maduro e manga,
com notas de mel de laranjeira. Esse
vinho contém os aromas exuberantes
típicos da natureza siciliana, sendo
ideal para beber como aperitivo ou
acompanhar uma refeição leve num
dia quente de verão.

TÓQUIO EM SAMPA

Ξ tartari.com.br

O que mais te encanta na cidade?
Talvez a beleza natural, a geografia. Conheço cerca de 40 países e digo
que o Rio é o lugar mais bonito do mundo, tem o mar de um lado e a
montanha de outro, com a cidade no meio. Não é à toa que quando as
pessoas pensam em Brasil, lá fora, imaginam o Rio. Fiz outra exposição
em Paris com fotos de lá e percebi como os franceses são apaixonados
por esse destino.

GASTRONOMIA NA ESTANTE

Que lugares você retrata na exposição?
Eu foquei na área mais democrática que existe ali: a praia. É lá que todo
mundo se encontra, é um lugar para todos. Fiquei na orla da Zona Sul
fazendo imagens das praias de Copacabana, Ipanema e Leblon.
Ξ@emitakahashi
Ξ MAR PALACE COPACABANA HOTEL hotelmarpalace.com.br
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Fotos: Divulgação

Qual o maior desafio desse trabalho?
O Rio já foi tão fotografado que um dos desafios era encontrar um novo
olhar sobre a cidade, ângulos diferentes, imagens que surpreendessem.
Outro desafio foi transmitir o clima do carioca, seu otimismo, sua leveza
e a relação dele com a cidade e a energia do lugar.

Boa notícia para os fãs de culinária: a Ernest Books está publicando no
Brasil os cobiçados livros de gastronomia da Phaidon, editora inglesa
famosa pelas caprichadas obras de arte, arquitetura e gastronomia. Entre
os mais recentes lançamentos está Culinária Japonesa, (463 págs.,
R$ 239), da escritora e jornalista de gastronomia Nancy Singleton.
A edição impecável, com capa texturizada que lembra bambus, traz
mais de 400 receitas garimpadas em três anos de viagens por diferentes
províncias do Japão. Vale também investir em outras duas publicações
gastronômicas da Ernest: Culinária Vegana (478 págs., R$ 239), de
Jean-Christian Jury, com 588 receitas (20 delas só de curry), vindas de 143
países; e Culinária Libanesa (511 págs., R$ 239), de Selma Hage, com mais
de mil receitas tradicionais do Líbano e fotos incríveis.
Ξ ernestbooks.com.br

Até o dia 23 de maio, o Farol Santander
São Paulo exibe Floresta de Números,
primeira exposição no Brasil da artista
e arquiteta francesa Emmanuelle
Moureaux. A obra de 2017 foi inspirada
nas variadas camadas de cores de Tóquio,
cidade que Moureaux escolheu para viver,
e traz o conceito de shikiri, que consiste
na divisão e na criação de espaços
utilizando as cores como elementos
tridimensionais. A instalação ocupa todo
o 23º andar do prédio paulistano, com
mais de 15 mil peças numéricas de 0 a 9,
feitas de papéis e fios em 100 tonalidades.
Os números coloridos são suspensos
no ar e alinhados em camadas, numa
imersão na floresta colorida
em grades tridimensionais, onde o
público pode caminhar entre as fileiras
numerais. Imperdível!
Ξ farolsantander.com.br

AZUL
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SALVE, SALVADOR!
Primeira cidade fundada no Brasil, a capital baiana encanta com seu rico patrimônio histórico
e cultural e sua inconfundível culinária por Bruno Segadilha

GASTRONOMIA

Fotos: Shutterstock e Divulgação

CULTURA

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

No Centro Histórico, o bairro do Pelourinho (foto)
exibe construções onde viveram as famílias mais abastadas do Brasil colonial, com casas geminadas de dois
e até três andares e bem coloridas. A palavra pelourinho refere-se à coluna localizada no centro da praça,
onde os escravos eram castigados por seus senhores.

Comandado pela chef Tereza Paim, o restaurante
Casa de Tereza, no Rio Vermelho, serve delícias da
culinária baiana em um ambiente decorado com peças
de artistas locais. Além da famosa moqueca (foto), tem
pratos como a carne de fumeiro, uma carne de porco
defumada típica do sertão, e o ensopado de carneiro.

O Elevador Lacerda é outro ícone da cidade.
Inaugurado em 1873, tinha o objetivo de facilitar o
transporte de mercadorias que chegavam ao porto, na Cidade Baixa, até a Praça da Sé, na Cidade
Alta. Vale a pena descer pelo elevador e seguir até
o Mercado Modelo, logo em frente.

Capitaneado pelos chefs Fabrício Lemos e
Lisiane Arouca, o Origem oferece um menu degustação composto de 14 etapas e renovado diariamente, de acordo com os ingredientes do dia.
No cardápio, delícias como o filé do sol com mil-folhas de aipim, tropeiro de cuscuz e creme de
queijo e o arroz de frutos do mar.

Outro cartão-postal da cidade, a Igreja do
Senhor do Bonfim reúne milhares de pessoas na segunda quinta-feira do mês de janeiro para a Lavagem das Escadarias do Bonfim. É a segunda maior
manifestação cultural do País, perdendo apenas
para o Carnaval.
O bairro Rio Vermelho concentra uma grande
quantidade de bares, boates e restaurantes, fazendo da região um reduto boêmio. É em suas
ruas que está a Casa do Rio Vermelho, onde viveram Jorge Amado e Zélia Gattai. O lugar foi transformado em um museu que reúne móveis e objetos do casal e conta a história de dois dos maiores
autores brasileiros.
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SALVADOR
7 noites no
Salvador Mar
Hotel, com café da
manhã e traslado.
Saída em
12/6/2021
(de Congonhas)

98,90
R$ 989,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista

*valores sujeitos a
alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Instituição baiana, o acarajé, bolinho feito com
massa de feijão-fradinho e recheado com vatapá e
camarões, tem várias versões na cidade. Vale a pena
experimentar o Acarajé da Cira, no Rio Vermelho. A
massa é feita ali mesmo e frita na hora, o que garante
um quitute aerado e fresquinho, já que o grão ainda
não fermentou.
Especializado na “cozinha de fogo”, o Carvão, no
bairro Chame-Chame, prepara seus ingredientes na
brasa, conferindo um sabor defumado inconfundível.
Na casa do chef Ricardo Silva, brilham carnes como
o excelente T-Bone, servido com farofa de castanha,
mil-folhas de aipim, farofa de ovos, feijão-verde.

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

INSTAZUL

DESTINOS

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

Recife | Pernambuco por Pamela Vivian

Foz do Iguaçu | Paraná por Samara Vilano

Porto Alegre | Rio Grande do Sul por Carine Pacheco

Arraial d’Ajuda | Bahia por Horacio Oshiro

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

Fotos: Arquivo Pessoal

34
COSTA DOS
CORAIS
Em seu trecho alagoano,
a segunda maior faixa de
corais do mundo oferece
praias paradisíacas e
cenários coloridos como
as piscinas naturais e o
mar de Maragogi (foto)

22
BONITO

46
CHECKLIST

Flutuações, mergulhos, grutas e
trilhas em um dos melhores
destinos de ecoturismo do País

Selecionamos nove passeios bem
diversificados para você curtir o
friozinho na Serra Gaúcha

BONITO

BONITO POR
NATUREZA

Mas que beleza! Desde que foi descoberto pelo turismo há cerca de 30 anos, Bonito
tornou-se um dos melhores destinos de mergulho fluvial do mundo. E melhor:
não sofreu degradação ambiental por isso. Conheça a organização e os encantos desse
segredo bem guardado do Mato Grosso do Sul por Bárbara Ligero | fotos Andre Dib
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Mergulho livre
no Rio Sucuri para
observação da vegetação
subaquática; à esq.; vista
aérea do mesmo rio

AZUL
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BONITO

É

difícil passar por qualquer
destino de ecoturismo do
Brasil sem voltar endossando a velha conclusão: conhecemos muito pouco do
nosso próprio país. Na hora
de decidir para onde ir nas
preciosas férias, lá vão nossos olhos para as praias paradisíacas do Nordeste, para os encantos
da vizinha Argentina, para as inúmeras
diversões dos Estados Unidos. Até que
a pandemia do novo coronavírus nos
obrigou a olhar para mais perto e...
puxa, há tantos lugares que passavam
batido! Bonito, no coração do Mato
Grosso do Sul, é um desses cantinhos
que merecem uma visita já.
Afinal, Bonito é considerada o melhor destino para mergulho fluvial do
mundo – e tem sido minucioso na
adoção dos protocolos contra a Covid-19. Só em setembro do ano passado, cerca de 20 mil pessoas visitaram a
cidade no início do período, em busca
da combinação perfeita entre segurança e a tão aguardada sensação de liberdade que só o contato com a natureza
proporciona. O número foi um marco
na história de Bonito e representa um
recorde para o mês quando comparado aos cinco anos anteriores. Mérito
dos sul-mato-grossenses, que há três
décadas se dedicam a fazer com que
esse pedacinho do Cerrado seja um
exemplo para o turismo brasileiro.
Ao ver os rios de águas cristalinas, as
cachoeiras exuberantes e as araras voando no céu, a impressão que se tem é de
que as atrações de Bonito foram descobertas ontem, tamanha a preservação do
meio ambiente. O segredo está na organização. Não bastassem os preços tabelados, praticamente todas as atividades da
região possuem um número limitado de
visitantes e precisam ser reservadas com
antecedência. Um esquema honesto que
mantém os ecossistemas como devem
ser, garante uma boa experiência para
o visitante e acabou sendo uma mão na
roda na hora do destino se adaptar ao
“novo normal”.
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Gruta do Lago Azul, cujas cores ficam
mais intensas com a incidência do sol
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BONITO

Depois de reduzir a capacidade dos principais passeios em
30%, Bonito se aproveitou do seu tamanho diminuto e teve
uma assessoria customizada do Sebrae, que vistoriou atrações, agências, hotéis e restaurantes, um a um, para apontar
as adaptações necessárias em cada estabelecimento. A dedicação louvável rendeu o selo internacional “Safe Travels”,
concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo
(WTTC, sigla em inglês) aos destinos que estão fazendo a
sua lição de casa durante a pandemia da Covid-19. Ponto
para o Brasil!

GRUTAS, CAVERNAS E ABISMOS

No fundo da caverna há um lago. E no fundo do lago
há um cemitério de animais extintos. Por mais mítico que
pareça, essa é a descrição real de uma das principais atrações
de Bonito. Espécie de sítio arqueológico submerso, a Gruta
do Lago Azul esconde em suas profundezas fósseis de um
tigre-dentes-de-sabre e de uma preguiça-gigante, bicho de
mais de três metros de altura que viveu na região há seis mil
anos. Mergulhar ali é proibido, mas os cientistas franceses
e brasileiros que já tiveram essa oportunidade no passado
chegaram a 87 metros de profundidade sem alcançar o fun-

do, que ainda não foi encontrado (até o fechamento dessa
matéria, a Gruta do Lago Azul permanecia interditada para
o turismo devido à Covid-19).
Se você fizer questão de nadar em um lago dentro de
uma caverna, a única opção que lhe resta é encarar o rapel
do Abismo Anhumas. Depois de passar por um treinamento, você terá que descer um paredão rochoso até chegar
ao cenário da flutuação mais exclusiva da região. Pendurar-se a 72 metros de altura não é sua praia? Tudo bem.
Mais “contemplativos” são os passeios para as grutas de São
Miguel e São Mateus, dois complexos repletos de estalactites e estalagmites que contam a história geológica da região. Mas, com ou sem medo de altura, a visita ao Buraco
das Araras é obrigatória. A tal dolina – nome chique para
buraco – se formou quando o teto de uma caverna desmoronou, formando um espaço de 100 metros de profundidade e 500 metros de circunferência, que é o lugar favorito
das araras-vermelhas.

RIOS E CACHOEIRAS

As flutuações, que são os principais programas em Bonito, fazem você sentir que está sobrevoando outro mundo,

São quase 300 degraus para chegar
às águas da Gruta do Lago Azul, o
equivalente a um prédio de 12 andares

As águas azul-turquesa do Rio Sucuri,
considerado um dos mais cristalinos
do mundo, permitem enxergar à
distância os cardumes coloridos
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Piraputangas observadas em flutuação no Rio da Prata;
acima, uma das dez cachoeiras do Rio Mimoso, na Serra
da Bodoquena; à dir., flutuação no Rio Sucuri
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coberto por uma vegetação aquática exuberante e povoado por criaturas coloridas. E prepare-se para emocionantes
surpresas: você pode estar sendo carregado pela correnteza
do rio, boiando de barriga para baixo, sem esforço, o graças
ao colete salva-vidas e à roupa de neoprene, e subitamente
se ver cercado por um cardume de piraputangas, um dos
peixes mais comuns da região. Além das piraputangas, os
dourados, os pacus e os pintados também habitam a Nascente Azul, o Aquário Natural, o Rio da Prata e o Rio Sucuri, que são os quatro principais cenários para esse tipo de
atividade na região. Todos os passeios incluem os equipamentos e são incríveis, com águas que variam entre tons de
azul esmeralda e turquesa.
Mas existem diferenças. A Nascente Azul tem o trajeto
mais curto (300 m), mas possibilita você tirar o colete salva-vidas momentaneamente para mergulhar fundo e ver a
água brotando de um enorme buraco. O passeio do Aquário
Natural (600 m) é uma boa pedida para os inseguros porque
começa em uma área rasa, sem nenhuma correnteza. Em
contrapartida, o Rio da Prata (1,4 km) é para os aventureiros, que encontrarão trechos com corredeiras e uma das

maiores variedades de peixes do pedaço. Completando a lista, o Rio Sucuri é palco para duas atividades diferentes: uma
vai rumo à nascente (1,8 km) e a outra tem como destino o
encontro com o Rio Formoso (1,3 km).
Sim, Bonito obriga a gente a fazer escolhas “difíceis”, já
que a região tem água de sobra, mesmo ficando no meio do
Cerrado. É tanta água que, no passado, o nível dos rios já
subiu a ponto de cobrir o topo das árvores durante a estação
chuvosa, que vai de dezembro a março. Até na seca, entre
maio e agosto, os passeios para as cachoeiras da região são
imperdíveis. Em um refrescante molha e seca, os visitantes
são guiados por trilhas no meio da mata até diferentes pontos
para banho. É possível conhecer a Boca da Onça, que, com
seus 156 metros de altura, é a maior queda-d’água do Mato
Grosso do Sul; visitar a Serra da Bodoquena, que alterna cachoeiras, piscinas naturais e aventuras de bote; aproveitar a
infraestrutura da Estância Mimosa, que torna os mergulhos
mais divertidos com plataformas para se jogar na água; ou
encarar um dia inteiro de caminhada nas Cachoeiras do Rio
do Peixe, que recompensam os visitantes com um total de
dez paradas para banho.

Arara-vermelha, no Buraco
das Araras; à esq., ponte sobre
o Rio Chapena, em trilha na
Fazenda Ceita Corê

Parece uma savana africana, mas é
a vegetação de cerrado, típica do
Pantanal Sul, que rodeia Bonito

AZUL
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À NOITINHA

Um clichê incontornável de Bonito é comer, à noite, os peixes que você viu nas flutuações de dia. O pintado, por exemplo,
vai bem tanto na preparação com molho de urucum da Casa
do João quanto assado na telha de barro no Tapera. Já o pacu
é o carro-chefe do Juanita, que assa o peixe na brasa e o serve
com alcaparras. Para um pouco mais de exotismo, o Sale e Pepe
é o lugar. Apesar do nome italiano, o restaurante serve desde
piraputanga recheada com farofa de banana até pratos de fusão asiática-pantaneira, como o sashimi de piranha e o sushi de
jacaré. A carne de jacaré, aliás, aparece também como recheio
no Pastel Bonito, mas já adianto que, assim como outras carnes
ditas “diferentes”, tem gosto de frango.
Todos esses restaurantes ficam no Centrinho de Bonito, que
você provavelmente explorará mais durante a noite. Enquanto o sol brilha, os turistas estão ocupados entre flutuações, cachoeiras, trilhas e grutas nos arredores e acabam se deliciando
com as comidas típicas de fazendas que, na maioria das vezes,
estão incluídas nos passeios. Arroz, feijão, carne e salada, além
do doce de leite de sobremesa, será tudo o que você precisará
para repor as energias depois de tantas atividades. Se sobrar pique depois do jantar, o único agito nessa cidade que manteve o
clima interiorano acontece no Taboa Bar, cuja cachaça é misturada com mel, canela, guaraná e ervas. É para ir bebericando
enquanto curte a música ao vivo e observa as assinaturas nas
paredes, deixadas pelas pessoas que já passaram por lá.
Talvez a cachaça dê o impulso que você precisa para assistir
à apresentação do Projeto Jiboia, sempre às 19h. Ao longo de
quase duas horas, o apaixonado por serpentes Henrique Naufal
explica tudo o que há para saber sobre essa espécie, que pode
chegar a quatro metros de comprimento. No final, a plateia
fica tão convencida de que o bicho é inofensivo que até aqueles
com fobia de cobra topam segurar uma no pescoço – e registrar
o momento com uma selfie, claro.

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ POUSADA ARTE DA NATUREZA
@pousadaartedanatureza
Ξ POUSADA CHAMAMÉ
@pousadachamame
ONDE COMER
Ξ CASA DO JOÃO
@_casadojoao
Ξ TAPERA
@restaurantetapera
Ξ JUANITA
@juanitarestaurante
Ξ SALE E PEPE
@restaurantesalepepe
Ξ PASTEL BONITO
@pastelbonito
Pintado grelhado com alcaparras, do
restaurante Casa do João

Ξ TABOA BAR
@taboabonitoms
PASSEIOS
Ξ BONITO WAY
@bonitoway

COMO IR

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

a partir de

R$
ou

R$

92,00
10x de

sem juros

920,00

BONITO
4 noites na
Pousada
Chamamé com
café da manhã
e traslado.
Saída em
7/7/2021
(de Viracopos)

à vista

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Um jacaré-do-pantanal, nos
arredores de Bonito; à dir., uma jiboia
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No Parque Ecológico Rio
Formoso, a proposta é
observar as piraputangas de
cima, durante um passeio de
bote ou de boia cross

AZUL

33

COSTA DOS CORAIS

P

PARAÍSO
ALAGOANO
Com mais de 100 km de extensão, a Costa dos Corais é um dos trechos
mais belos do litoral brasileiro, com praias quase intocadas, muitas
piscinas naturais e vegetação exuberante por Junior Ferraro fotos Gui Gomes

Praia do Patacho, em Porto de Pedras, a 54 km
de Maragogi: um cordão de coqueiros, areias
claras e piscinas naturais formadas por recifes
no meio do mar cristalino — em dia de maré
bem baixa elas podem ser acessadas a pé
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ense em um destino com
praias de areia branquinha, coqueiros frondosos
e mar límpido de cor turquesa, tranquilo e morno... Pensou no Caribe?
Então pode guardar o
passaporte, pois esse paraíso está bem mais perto
do que você imagina. Trata-se do litoral alagoano, um dos menores da nossa
costa – 12º lugar entre os 18 estados
brasileiros com faixa litorânea – porém,
um dos mais belos do Brasil.
Alagoas possui praias com uma incrível
combinação de cores, que vai do verde
intenso dos coqueirais e da vegetação da
Mata Atlântica ao fundo, passando pelo
branco das areias fofas e pelo amarelo
dourado do sol refletido nas águas que
chegam à praia, até a encantadora combinação de tons verdes e azuis do mar.
Essa composição fica ainda mais deslumbrante na chamada Costa dos Corais, no
litoral Norte do estado. Com 135 km de
extensão, esta é a segunda maior barreira de corais do mundo – atrás apenas da Grande Barreira de Corais em
Queensland, na Austrália. A faixa vai
de Tamandaré, em Pernambuco, até
o Rio Meirim, em Maceió, e abrange
11 municípios. Em 1997, tornou-se a
maior unidade de conservação federal
marinha do Brasil, a chamada Área de
Proteção Ambiental Costa dos Corais,
com 413 mil hectares.
A dica é começar sua viagem por
Maragogi – o segundo destino turístico mais procurado de Alagoas – e ir
descendo até a capital, Maceió, desbravando a sequência de praias paradisíacas, piscinas naturais em alto-mar
e trilhas ecológicas na Mata Atlântica
e nos manguezais. Confira a seguir os
melhores cenários da Costa dos Corais.
AZUL
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COSTA DOS CORAIS

A pé ou de bugue, veem-se extensos coqueirais
colorindo o cenário de praias como Burgalhau, Antunes
e Xareú que, por conta do difícil acesso — é preciso
atravessar a restinga e caminhar um pouco —, ganham
um ar de exclusividade
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A Praia da Laje, em Porto de Pedras, oferece uma extensa
faixa de areia quase intocada, ideal para relaxar sem
aglomerações; abaixo, Praia Marceneiro, em Barra do
Camaragibe, uma das mais queridas dos maceioenses
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Praia do Carro Quebrado, em Barra de Santo Antônio,
48 km ao Sul de São Miguel dos Milagres; à dir., nascer do
sol em Japaratinga, ao lado de Maragogi, com praias mais
tranquilas que sua vizinha famosa, falésias e piscinas
naturais, propícias para mergulhos

O Hibiscus Beach Club, ótima parada para comer, beber
e relaxar, fica na Praia de Ipioca, a 20 km de Maceió
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COSTA DOS CORAIS

As piscinas naturais de Maragogi são formadas pelos arrecifes
em pleno oceano. As maiores e mais conhecidas são as Galés, a 6
km da costa, porém há também as Taocas (ao Norte das Galés) e
a Barra Grande (ainda mais ao Norte), igualmente belas e menos
aglomeradas. Ao se aproximar das piscinas, o barco para e todos
descem para nadar, mergulhar com snorkel ou cilindro e explorar
a região. Lembre-se, porém, de não pisar nos corais

Pôr do sol na Praia do Riacho, em São Miguel do Milagres;
acima, à esq., visgueiro com mais de 500 anos e 22 m de altura
da Trilha dos Visgueiros, no assentamento rural de Água
Fria, em Maragogi; à dir., vista do casario colorido da vila de
pescadores e do farol de Porto de Pedras
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A Praia do Carro Quebrado tem 6 km de faixa de areia
praticamente deserta, grande parte dela embelezada por falésias
imensas, com cores vibrantes e, banhada por um mar límpido. Na
areia, há formações argilosas de diversas cores. Basta esfregar
o dedo com um pouco de água para pintar a pele de vermelho,
amarelo e até lilás

Os alagoanos dizem que não existe verde como o do mar
de Maragogi. Faz sentido. O tom, impressionante à primeira
vista, já inspirou cor de tinta, de esmalte e de automóvel.
Basta uma rápida olhada em qualquer praia da região para
ficar com a impressão de que o oceano possui o poder
de criar, a cada minuto, novas mesclas de verdes e azuis,
como neste trecho em alto-mar

COMO IR

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

a partir de

498,00
R$ 4.980,00
10x de

R$
ou

sem juros

MARAGOGI
7 noites no
Grand Oca
Maragogi, com
all Inclusive
e traslado.
Saída em
19/6/2021
(de Viracopos)

à vista

*valores sujeitos a alterações sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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GRAMADO

Ainda tem muita água
para rolar neste ano:
comece 2021 visitando
as Cataratas do Iguaçu.

4 dias/3 noites

Saída: 10/06/2021

Encantos do Sul Hotel
4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto
Origem: Guarulhos
10x sem juros de

à vista

R$

R$

120,20

1.202,00

Saída: 12/06/2021
(Viracopos)

10x sem juros de

à vista

R$

R$

91,50

915,00

4 dias/3 noites

Saída: 11/06/2021

8 dias/7 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City Tour com Litoral Sul

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

Origem: São José do Rio Preto

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

172,65

8 dias/7 noites

1.726,50

70,00

700,00

CALDAS NOVAS
Saída: 24/07/2021

Ocean Palace All Inclusive
Premium
8 dias/7 noites All Inclusive |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto |
City Tour

Origem: Curitiba

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

Saída: 17/07/2021

Hotel Refúgio

NATAL

Saída: 16/06/2021

BONITO

Soft Inn Maceió Ponta Verde

4 dias/3 noites

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

Iguassu Express Hotel

8 dias/7 noites

8 dias/7 noites

BENTO GONÇALVES
Laghetto Viverone Bento

FOZ DO IGUAÇU

MACEIÓ

4 dias/3 noites

Saída: 08/07/2021

Hotel Marina Flat e Náutica
4 dias/3 noites com café da manhã |
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Origem: Confins

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$

89,60

896,00

471,00

4.710,00

86,50

865,00

JOÃO PESSOA

PORTO SEGURO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

8 dias/7 noites

8 dias/7 noites

8 dias/7 noites

Saída: 12/06/2021

Saída: 19/06/2021

Saída: 05/06/2021

Hotel Nord Easy
Green Sunset

Praia Mar Hotel

Hotel dos Açores

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

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

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

Origem: Confins

Origem: Viracopos

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$

127,50

1.275,00

127,60

1.276,00

119,80

1.198,00

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, para voos da AZUL, partindo de Viracopos/
VCP, São José do Rio Preto/SJP, Confins/CNF e Guarulhos/GRU, com eventual conexão. Condições válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de
05/06/2021 e completadas até 31/07/2021. Os pacotes incluem passagens aéreas, cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições
tarifárias específicas, e estadias em hotéis nas classes e categorias especificadas. Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard,
HiperCard e American Express, considerando exclusivamente o valor da tarifa anunciada, não incluídos taxa de embarque aéreo e adicional de emissão. Valores, datas
e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. Os pacotes de viagem conjugados com passagens aéreas são pessoais, intransferíveis e os

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

CHECKLIST

PARA CURTIR O
INVERNO NO SUL
por Marcelo Katsuki

SKYGLASS
CANELA

Fotos: Tom Alves, Halder Ramos/Divulgação e Marcelo Katsuki

A Serra Gaúcha é um dos destinos
mais procurados do País graças a seus
ótimos chocolates e vinhos, suas belas
construções e uma natureza de encher
os olhos. Selecionamos alguns passeios
imperdíveis para se divertir na estação
mais fria, em Gramado, Canela,
Cambará do Sul e Bento Gonçalves

Este é para quem curte fortes emoções. Localizado
no Parque da Ferradura, o Skyglass é uma plataforma
de vidro que avança 35 metros sobre o Vale da
Ferradura, a uma altura de 360 metros, o que oferece
aos visitantes uma vista de tirar o fôlego. É possível
apreciar a paisagem de duas formas: caminhando
sobre o piso de vidro ou sob a plataforma, sentado
em uma cadeira suspensa que se move por um
monotrilho. Os pés ficam suspensos, como em
um teleférico, dando a sensação de estar voando
sobre a densa vegetação do lugar. A atração conta
ainda com uma praça de alimentação, lojas e o
Memorial do Ferro de Passar, que reúne um acervo
de aproximadamente 300 peças.

TRILHAS NOS CÂNIONS
CAMBARÁ DO SUL
Conhecida como a “Terra dos Cânions”, Cambará
do Sul fica a 185 quilômetros de Porto Alegre, a
uma altitude de 1.019 m. Faz fronteira com o estado
de Santa Catarina, sendo uma das regiões do País
com mais baixa temperatura no inverno. É lá que
se encontram os cânions Itaimbezinho e Fortaleza.
Itaimbezinho fica 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 exigir
grande esforço físico. Já no Parque Nacional da
Serra Geral fica o Cânion Fortaleza, um pouco mais
distante, a 24 km de Cambará. Não possui estrutura
turística e nem proteção à beira do abismo, mas sua
paisagem é espetacular, com paredões e platôs que
avançam até onde a vista alcança.
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EMOÇÃO SOBRE RODAS
GRAMADO
Uma maneira divertida de conhecer Gramado é o
tour de patinete elétrico. Após um rápido treinamento, o
guia acompanha o grupo num roteiro que passa pelos
principais pontos turísticos do centro da cidade, seguindo
depois pelo bucólico Bairro Planalto, a caminho do Lago Negro.
Já para os apaixonados por adrenalina e velocidade, é possível
pilotar qualquer uma das 30 máquinas expostas no Salão
Super Carros. Há Ferraris, Lamborghinis e Maseratis disponíveis
para drive experiences e outras atrações como
games e simuladores. Já os interessados em motos vão se
deliciar no Harley Motor Show, um pub temático, moderno e
colorido, dedicado às motos Harley-Davidson. No som, muito
rock’n’rol garante um clima perfeito.
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SNOWLAND
GRAMADO

MARIA FUMAÇA
BENTO GONÇALVES
Apresentações musicais acompanham a viagem nessa
locomotiva a vapor em estilo antigo, conhecida também como
Trem do Vinho. O nome não foi dado por acaso. Durante o
trajeto de cerca de duas horas com destino a Garibaldi e Carlos
Barbosa, os passageiros fazem uma degustação de vinhos e
suco de uva. A recepção em Garibaldi é feita ao som de músicas
gaúchas e italianas, enquanto todos degustam espumante
moscatel e também suco de uva. De volta à estação de Bento
Gonçalves, não deixe de conhecer o Parque Epopeia Italiana,
que proporciona uma viagem no tempo, mostrando a história de
um casal de imigrantes representada em filmes e cenários que
ocupam um galpão. A jornada se encerra com degustação de
vinhos e biscoitos.
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Fotos: Marcelo Katsuki

Primeiro parque de neve indoor das Américas, o
Snowland funciona em temperaturas entre -5° C e
-3° C. Por isso o espaço proporciona a real sensação
de esquiar em uma montanha. O lugar fornece bota,
calça, jaqueta e luva, higienizados a cada troca. Além
da montanha para a prática de esqui e snowboard, é
possível fazer tubing, descida na neve em uma boia
gigante, ou ainda em um túnel no Ice Motion, o que
torna a aventura ainda mais emocionante. Patinar
no gelo ou assistir aos espetáculos, que contam com
patinadores campeões brasileiros, não requer o uso
de roupa especial e é igualmente interessante. O
parque possui ainda espaço kids, cinema 4D e praças
de alimentação espalhadas pelo parque.

CASCATA DO CARACOL
CANELA
Localizada no Parque Estadual do Caracol, escorre pela falésia da Serra Geral até cair no Vale da Lageana. Um espetáculo que
pode ser observado a partir dos Bondinhos Aéreos Parques da Serra. Além do acesso ao mirante, os bondinhos levam também
para a Estação Animal, onde há uma trilha ecológica com árvores nativas que termina no espaço Esculturas que Falam, onde
é possível interagir com as esculturas de madeira produzindo som dos animais. Outro ponto de apreciação da Cascata do
Caracol é em sua base, que pode ser alcançada no passeio Caminhos da Lagena, que percorre trilhas no parque ecológico.
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SERVIÇOS
PASSEIOS
Ξ BROCKER TURISMO
brockerturismo.com.br
Ξ GIORDANI TURISMO E EVENTOS
giordaniturismo.com.br

COMO IR

BUS TOUR E... CHOCOLATES!

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

GRAMADO
Impossível falar de Gramado e não se
lembrar de suas fábricas de chocolate. No
Mundo de Chocolate da Lugano, famosas
paisagens, como o Corcovado e as pirâmides
do Egito são representadas em peças de
chocolate maciço. O ingresso dá direito
a degustação dos chocolates da marca
no final do passeio. Já a Fabulosa Loja de
Chocolates da Caracol encanta com sua
cenografia de conto de fadas. Para conhecer
tantos lugares interessantes e passear na
cidade, vale a pena reservar um tempo a
mais. Para circular tanto por Gramado como
por Canela com praticidade, há o Bus Tour,
ônibus de dois andares que interliga os
principais pontos turísticos, com bilhete que
vale para o dia todo.

CANELA
Está viajando com os pequenos? A dica é este parque,
localizado na avenida que liga Gramado a Canela e leva os
visitantes a uma viagem no tempo, quando os dinossauros
viviam na região. A aventura continua com tobogãs, cinema
7D, passeios de teleféricos em forma de pterodáctilo, tirolesas,
além do Dino Móvel, que percorre o parque. O lugar tem boa
infraestrutura para quem viaja com a família, com lojas, praça
de alimentação e ainda uma minifazenda de cacau, que resgata
a história do chocolate. Se sobrar tempo para mais diversão,
não deixe de conhecer o parque Mundo a Vapor, que se dedica
a mostrar a evolução da tecnologia das máquinas a vapor. Há
miniaturas e maquetes de usinas, fábricas, além de um trem
que realiza um passeio no bosque.
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R$
ou

R$

129 ,90
10x de

sem juros

1.299,00
à vista

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Fotos: Marcelo Katsuki

TERRA MÁGICA FLORYBAL

a partir de

GRAMADO
4 noites no
Hotel Fioreze
Primo, com
café da manhã
e traslados do
aeroporto de
Porto Alegre.
Saída em
04/06/2021
(de Guarulhos)

VISITA A VINÍCOLAS
BENTO GONÇALVES
Não resiste a um enoturismo? A cidade conta com uma enorme variedade de vinícolas, como a Cristófoli, que
oferece o Wine Safari, um tour no vinhedo a bordo de um reboque puxado pelo trator da vinícola, com direito
a um piquenique. Na Salton (fotos), o destaque é para o Tour Gerações, que realiza as degustações em uma
sala secreta imponente. Já a Casa Valduga tem um passeio por suas instalações em um tour para iniciantes,
com pausas para degustação. A Aurora ocupa o posto de maior vinícola do País, com mais de 1.100 famílias
associadas, e está localizada na área urbana de Bento Gonçalves, com fácil acesso. Possui 13 linhas diferentes,
que podem ser adquiridas a bons preços em sua loja.
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ESTI LO
DE VIDA

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

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

Talita – Comissária da Azul

62
HOTELARIA

para manter nosso alto padrão de segurança
de voo para todos os nossos Clientes.
Para que você fique sempre bem informado,
criamos também uma página exclusiva
com todas as medidas de segurança e de
combate à covid-19 que já pusemos

Piscina no rooftop do B
Hotel Brasília, que faz sucesso
com seu projeto arrojado,
sua boa gastronomia e seu
serviço impecável

Foto: Joana França

e continuar oferecendo a melhor experiência

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

56
REPORTAGEM

O novo Roi procura recriar o
clima de Saint-Tropez no topo
de um shopping em São Paulo

Clientes buscam cada vez mais
restaurantes com ambientes
arejados ou ao ar livre

66
BEM-ESTAR

em prática e que todos devemos seguir.

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

Conheça os mitos e as verdades
do crossfit, prática que conquistou
milhares de adeptos no País

GASTRONOMIA

RIVIERA À
PAULISTANA
Inspirado nos restaurantes
da Côte d’Azur, o Roi
Méditerranée ocupa o rooftop
de um shopping nos Jardins e
já nasce como um hotspot
de São Paulo por Junior Ferraro
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Fotos: Divulgação e Marcelo Katsuki

A

agradável música ambiente permeia o ruído animado das conversas ao redor das mesas de madeira,
bem iluminadas pela claridade do
dia. Ao mesmo tempo, o tintinar dos
talheres nos peixes assados e das taças
cheias de vinhos e drinques coloridos
parece marcar a batida desse caloroso
almoço. Dá quase para olhar pelas vidraças dessa varanda ensolarada e ver o Mar
Mediterrâneo no horizonte.
Quase... já que não estamos na
Riviera Francesa, mas sim no coração
dos Jardins, em São Paulo, no topo do
mais novo shopping de luxo da metrópole. Trata-se do Roi Méditerranée,
restaurante que busca trazer a culinária
francesa mediterrânea, em um ambiente cheio de luz natural, que remete à
Côte d’Azur. A casa foi inaugurada no
início de dezembro, junto com o Cidade Jardim Shops, centro de compras
paulistano que reúne grifes como Gucci, Emilio Pucci, Chloé e Balmain.
O conceito foi criado por Leonardo Rezende, do Posi, da Pici Trattoria
e do Oia, no Rio de Janeiro, e Lucas
Albuquerque, das marcas Barthelemy,
inspirada na ilha francesa de St. Barth, e
Single Brands, que fabrica a tônica Riverside. O bar, aliás, é um dos pontos
fortes do Roi, logo na entrada do restaurante, próximo ao amplo lounge de
espera e ao lado de uma icônica e florida poltrona suspensa. Do balcão saem
clássicos bem executados, como moscow mule e dry martini, criações como

o Terroir (tequila, vermute de jabuticaba, beterraba e frutas
vermelhas) ou o Pampelonne (gim, Lillett, licor Benedictine,
melão cantalupe e tônica de gengibre). O ambiente Saint-Tropez também pede um bom vinho rosé ou um refrescante
clericot à base de frutas, vodca e espumante.
Tanto a carta de drinques como o cardápio foram pensados
pelos sócios – a cozinha fica sob a responsabilidade do chef
executivo Marcelo Abbondanza. E como o tema é mediterrâneo, o menu investe em pescados, como o salmão selado com
pitaia, praliné de pistache e molho de champanhe e as lulas empanadas com molho romesco. Duas entradas são imperdíveis:
as Chévre Popcorn, “pipocas” de queijo de cabra empanado
com mel, e o ovo mollet com ragu de cogumelos trufados.
Entre os principais destacam-se os mexilhões salteados ao
molho de vinho branco e tomate, com batatas fritas; o nhoque
de mandioquinha com fonduta de cogumelos frescos trufados

Tarte Tropeziene,
uma das
sobremesas
do Roi; acima,
mexilhões ao
vinho branco

Drinque Terroir; acima, à esq., nhoque de
mandioquinha com fonduta de cogumelos

Bar e ambiente do Roi, com
mobiliário da Artefacto; à
dir., poltrona suspensa

e queijo grana padano; e o polvo grelhado, purê de grão-de-bico e redução de balsâmico com mel. Para os fãs de carne, há
boas opções, como a costeleta de cordeiro ao molho de hortelã,
com miniarroz de limão siciliano e uma aromática caçarola de
legumes tostados, ou o entrecôte grelhado com demi-glace e
purê de lagosta. O crustáceo, aliás, é protagonista de um dos
pratos mais pedidos da casa: lagosta inteira grelhada com limão
siciliano, azeite de ervas e minitomates salteados.
Para finalizar o repasto com sotaque francês, invista na
Tarte Tropeziene, um brioche perfumado ao rum, recheado
com creme diplomata e sorbet de frutas vermelhas. Depois
disso, vale “flanar” pelas sofisticadas lojas dos andares abaixo,
checando o que há de mais novo numa das praias preferidas
dos paulistanos: o shopping center.
Ξ ROI MÉDITERRANÉE 11 4040 7622 // Instagram: @roimediterranee
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ORIGEM 75

GASTRONOMIA
AO AR LIVRE

VINHEDO

Da varanda, é possível ver um lago e uma horta, de onde vêm
alguns itens servidos no restaurante localizado em Vinhedo,
a uma hora de São Paulo – a maior parte dos ingredientes
orgânicos sai do sítio de Rodrigo Rivelino, um dos três sócios.
O lugar possui uma área total de 1.750 m², sendo 40% ao
ar livre, com um belo jardim, gazebos, mesas na varanda,
dois salões, um bar e espaço para apresentações musicais.
O menu, elaborado com a consultoria da chef Renata Cruz,
conta com um incrível bufê de saladas e pratos quentes que
já vale a viagem. No menu à la carte, há itens como a burrata
na lenha com tomate assado, couve-toscana e raspas de
limão siciliano, o Tomahawk 850 g feito na parrilla, com purê
de cenoura (foto), o galeto na lenha marinado com laranja
e servido com farofa. Para finalizar, a torta rústica de maçã
assada na lenha, servida com sorvete de baunilha. A casa
conta ainda com uma forneria, de onde saem crostatas e
paninis produzidos com fermentação natural e um bar que
serve drinques preparados com ingredientes da própria horta.

Pátios, jardins, vistas privilegiadas... Confira
uma seleção de restaurantes que oferecem
experiências inesquecíveis com belas e
espaçosas áreas externas, tão concorridas nos
dias de hoje por Bruno Segadilha

Ξ 19 3846 3438 /@origem75

CÁ-JÁ
RECIFE

O jardim com gazebos
e mesas na varanda do
Origem 75
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Fotos: Evelin Fomin, Wagner Ramos, Gui Gomes e Divulgação

Um dos restaurantes mais queridos de Recife é o
Cá-Já, no bairro dos Aflitos, que funciona numa antiga
casa com salão principal e tem disputadas mesas
sob mangueiras no quintal. O chef Yuri Machado
cria receitas instigantes a partir de ingredientes
locais e memória afetiva. É o caso da galinhada, que
chega à mesa como um aromático arroz caldoso de
frango, com coxa e sobrecoxa assadas e legumes
orgânicos. Outros sucessos da casa são as lambretas
mergulhadas num potente molho de vinho branco
e dendê (foto), e a favada, uma saborosa mistura de
fava, charque, carne de sol e cebola na manteiga de
garrafa. Ξ 81 3126 0648 /@vempracaja
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QUINTANA GASTRONOM IA

BRASI S ATELIÊ G A STR O N Ô M IC O

CURITIBA

BRASÍLIA

Em suas criações, a chef Gabriela Vilar de Carvalho quer ir
além do paladar. A ideia é fazer o cliente refletir, lembrar
de momentos importantes da sua vida e sentir prazer
na alimentação, com uma cozinha sustentável e, sempre
que possível, com ingredientes orgânicos. O jardim
impressiona com um espaço cheio de flores, árvores
frutíferas e um ecodeque regado por uma queda-d’água
com água reaproveitada da chuva. Na hora do almoço, a
Mesa Gastronômica muda diariamente. Segunda-feira, por
exemplo, é dia de pratos com inspiração mediterrânea,
como o ratatouille, o filé de tilápia ao molho de azeite
extravirgem, tomates, alcaparras e cebola roxa, e a
salada de grãos com azeitonas. Aos sábados é servida
uma feijoada com feijão orgânico e carnes nobres e,
aos domingos, assados e pratos especiais inspirados no
Nordeste e em outras partes do Brasil.

Foi durante uma viagem para a Europa que a chef Di
Oliveira se interessou pela gastronomia. Resolveu
cozinhar uma feijoada para amigos que estavam
com ela, eles adoraram e ela viu que levava jeito
para a coisa. As experiências culinárias ficaram
restritas aos almoços que dava em casa até Di
participar do reality show MasterChef Brasil em
2019. Decidida a seguir a carreira na gastronomia,
ela transformou sua casa, que fica em um amplo
espaço no Lago Oeste, em restaurante. A parte
externa tem um imenso jardim florido e uma
área que fica de frente para a Área de Proteção
Ambiental do Lago Paranoá. Ali instalou redes
para que os clientes possam descansar depois da
refeição. Entre as iguarias preparadas por ela estão
a couve-flor na manteiga com molho de queijo da
Canastra e o Filé do Cerrado, um filé grelhado ao
molho de framboesa do cerrado e aligot de queijos
emmental e da Canastra. Ξ brasis.chefdioliveira.com

Ξ 41 3078 6044 / @quintanagastronomia

PATEO D O PA LÁ C I O
SÃO PAULO

Ξ 11 4904 4040 / @palaciotangara
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APRAZÍVEL
RIO DE JANEIRO

Fotos: Ricardo D’Angelo, Rodrigo Sampaio, Daniel Castellano e Divulgação

Um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo, o Palácio Tangará ganhou,
no ano passado, este restaurante ao ar livre. Como o nome sugere,
fica ao redor do pátio do hotel, com vista da piscina e do Parque Burle
Marx, ao fundo. O projeto da arquiteta Patricia Anastassiadis, também
responsável pelas áreas sociais do hotel, harmoniza com o paisagismo
proposto por Roberto Riscala, mesclando plantas nativas e exóticas,
como jabuticabeiras, camélias, jasmins e gardênias. O espaço conta
com um ótimo cardápio que foi elaborado pelos chefs Jean-Georges
Vongerichten e Felipe Rodrigues, que também assinam o menu do
restaurante Tangará Jean-Georges. Entre as criações da dupla, estão o
saboroso pappardelle com bolonhesa de cogumelos e queijo pecorino
e os camarões salteados com bottarga e aioli, o arroz de polvo com
pururuca de robalo e a coxinha de frango com caviar (foto). O Pateo
também serve pizzas, sanduíches e sobremesas inspiradas, como o
mil-folhas de doce de leite e avelãs com creme de baunilha.

No começo eram apenas reuniões para amigos. Depois, os
eventos em casa e os pratos da chef Ana Castilho ficaram
tão famosos que ela transformou o espaço em restaurante.
Além da ótima comida, o Aprazível chama a atenção
pela impressionante vista do Rio. Do jardim tropical com
mesas de madeira é possível observar de cima as casas
históricas de Santa Tereza e a Baía de Guanabara. A área
externa conta também com cadeiras feitas de troncos
de madeira e com gazebos para os clientes tomarem
um drinque observando a Cidade Maravilhosa aos seus
pés. No cardápio, itens que mesclam pratos da cozinha
mineira com o de outras regiões do País, com destaque
para a Galinhada Caipira, um arroz de galinha caipira e
linguiça artesanal feita na casa, acompanhada de couve
refogada, feijão-surpresa, banana-da-terra assada e geleia
de pimenta dedo-de-moça. Vale experimentar também
o Palmito Fresco Assado, servido na telha de bambu com
pesto de azeite, manjericão e castanha-de-caju.
Ξ 21 96741 3850 / @aprazivel.restaurante
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O DRINQUE PERFEITO
NEGRONI ESTATE
por Chris Carijó, para o

TEMPEROS DO NORTE
Pato no tucupi, tacacá, açaí com peixe... A culinária do Norte
sempre despertou paixões e curiosidade no resto do País, graças aos seus pratos de sabores marcantes e ingredientes que até
pouco tempo eram considerados exóticos. Eram. Nos últimos
anos, itens como jambu, maniçoba e cupuaçu vêm ganhando lugar de destaque no paladar dos brasileiros e nas mesas de
restaurantes dedicados a servir iguarias típicas da região. No
Seu Jambu Cozinha Criativa, localizado no hotel Golden
Tulip, em Brasília, quem quiser matar as saudades ou saborear
temperos do Pará pode experimentar o Risoto Paraense regado
com tucupi e jambu e servido com camarões, além do ótimo
Tiramisú Amazônico, versão brasileira do clássico italiano, feita com um creme de cupuaçu, cream cheese e biscoito champagne banhado no café e na cachaça de cupuaçu. “Quis fazer
uma releitura de alguns clássicos mundiais usando ingredientes
amazônicos e seus sabores tão marcantes”, afirma Silvio Lopes,
chef da casa, que tem uma filial em Goiânia. Também na capital de Goiás, o Juá é onde o chef Júnior Marinho reedita sabores de sua infância no Acre, onde nasceu. São delícias como a
entrada Pirarucu à Casaca – feita com lombo do peixe salgado,
crocante de cebola caramelizada e tartare de banana-da-terra
frita e mel – e o robalo com crosta de limão, molho de moqueca, legumes tostados e pururuca de arroz de coco. “Quase
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Baixaria, da Casa
do Tucupi, em São Paulo

todos os pratos remetem a algum momento da minha vida, seja
no Acre, no Rio ou em Goiânia, onde moro agora”, diz Júnior.
Na Casa Tucupi, em São Paulo, uma das grandes estrelas é
um prato conhecido como Baixaria, muito popular no Acre.
Trata-se de um cuscuz de milho servido com carne moída,
salada de tomate e cebolinha e ovo frito com gema mole. “As
pessoas por lá gostam de comer isso de manhã, depois da balada”, diz Amanda Vasconcelos, chef e proprietária do lugar que,
como o nome sugere, tem o tucupi – sumo amarelo extraído
da raiz da mandioca brava – como um dos grandes destaques.
Ele aparece no Arroz de Pato no Tucupi, servido com farofa e
folhas de jambu, e no Arroz de Cogumelos, cozido no tucupi
com cogumelo paris, shiitake e shimeji. Delícias que provam
que, sim, o Acre existe e a cozinha do Norte anda mais popular
do que nunca!
Ξ JUÁ (GOIÂNIA)
@restaurantejua
Ξ SEU JAMBU (BRASÍLIA E GOIÂNIA)
seujambu.com.br
Ξ CASA TUCUPI (SÃO PAULO)
@casatucupi

Fotos: Divulgação e Inove Aceleradora

Bar Negroni (SP)

INGREDIENTES:
Ξ 30 ml de Aperol
Ξ 30 ml de gim cítrico
Ξ 20 ml de licor Amaro Sanseverino
Ξ 10 ml de limão siciliano
Ξ 3 dashes de angostura de laranja
PREPARO:
Junte todos os ingredientes na coqueteleira
com gelo, agite bem e sirva em um copo alto,
decorado com folhas de manjericão.

VINHOS SEM AFETAÇÃO

RIO DE JANEIRO Um antigo casarão na
charmosa Rua Conde de Irajá, em Botafogo, no
Rio, agora abriga um descolado bar de vinhos.
O Le Terroir conta com 17 rótulos em sua
carta, entre eles espumantes, brancos, tintos,
de sobremesa e rosés, a exemplo do chileno
Santa Ema Reserva Rosé, um orgânico de sabor
fresco, composto de cabernet sauvignon. O lugar
também conta com um menu assinado pelo chef
Fabio Nogueira, que inclui risotos e brusquetas,
além de comidinhas como uma tábua de frios e
de queijos artesanais. Ξ @leterroirbotafogo

SEGREDOS DO MAR

BRASÍLIA Donos dos restaurantes Taypá e Gran Bier, os irmãos Ivone e Antônio
Carvalho se uniram ao chef Marcos Spinoza para abrir, na capital federal, o
Sagrado Mar, casa dedicada aos pescados. Entre os destaques estão os tentáculos
de polvo na brasa com molho da casa, espuma de alho-poró e batata com farofa
(foto) e a lagosta com ravióli de batata-baroa ou o robalo com cuscuz marroquino
e molho de abóbora defumada. Se sobrar espaço para a sobremesa, não deixe de
experimentar a cacau, uma torta de chocolate com creme de avelã, fudge de cacau
e mascavo, servida com sorvete de tangerina. Vale também investir no menu
degustação para provar um pouco de tudo. Ξ sagradomar.com

DE CASA NOVA

RIO DE JANEIRO Sucesso no
Rio desde 2002, o Restaurante
Gero está com endereço novo. A
casa reabre suas portas no Hotel
Fasano, em Ipanema, no espaço
onde funcionava o Fasano Al
Mare. No antigo ponto, um casarão na esquina das ruas Aníbal
de Mendonça e Redentor, passa
a funcionar a primeira unidade
carioca do Gero Panini, com seus
saborosos sanduíches. À frente
da cozinha está o chef italiano
Luigi Moressa, que manteve no
menu clássicos como o Stinco de
Cordeiro com batatas e alcachofrinhas (foto) e o Carpaccio Alla
Gero, com rúcula, parmesão e
vinagre balsâmico. Quem quiser
matar as saudades do Fasano Al
Mare pode experimentar itens
como o tortelloni recheado com
ricota e espinafre na manteiga de
sálvia. Ξ fasano.com.br
AZUL
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HOTELARIA

BELEZA
SÓLIDA

Um dos apartamentos com vista do Estádio

O charmoso B Hotel Brasília
impressiona com uma
arquitetura arrojada e sua
elegância minimalista, além
de ter o melhor rooftop da
cidade por Junior Ferraro

A piscina amarela e os cobogós no
rooftop do B Hotel; abaixo, o Bar 16
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B

rasília nasceu sob o signo da arquitetura. Desde sua inauguração, há 61 anos, a capital federal
tornou-se famosa pelo Plano
Piloto, o inovador projeto urbanístico
desenvolvido por Lúcio Costa, e pelo
design arrojado dos prédios criados por
Oscar Niemeyer. E é justamente a arquitetura a primeira coisa que chama a
atenção no B Hotel, badalado empreendimento hoteleiro localizado ao lado
do eixo monumental da cidade, próximo ao Estádio Mané Garrincha.
Pudera. Da fachada aos detalhes de
seu renomado rooftop, o B respira design. O projeto é do arquiteto paulistano Isay Weinfeld – autor do Hotel
Fasano Las Piedras, em Punta Del Este,
e do Edifício 360º, entre outros –, que
criou uma grande homenagem a Brasília. Assim, temos os tradicionais cobogós na cobertura do edifício, pilotis
e vãos abertos no lobby e uma curiosa
fachada, com janelas dispostas assimetricamente e de forma irregular, causando um efeito visual belo e inusitado
ao mesmo tempo.
A cobertura do hotel, aliás, tornou-se um dos pontos mais disputados na
noite de Brasília. Até às 17h, o local
está aberto apenas para hóspedes, que
podem desfrutar da icônica piscina
amarela enquanto apreciam drinques,
petiscos e pratos – como hambúrgueres
e sushis – do Bar 16, com uma bela vista
do estádio e da Torre de TV. O pôr do

Mané Garrincha; abaixo, a fachada com janelas
sol, a propósito, é uma atração do terassimétricas
raço, quando as mesas começam a lotar
de visitantes e a noite se descortina no
Planalto Central. O site Rooftop Guide, a maior plataforma do mundo sobre
bares, restaurantes e piscinas em rooftops, elegeu o Bar 16 como um dos sete
melhores espaços do gênero no Brasil.
Nas áreas comuns do hotel, a brasilidade continua ditando o tom, com
obras de arte, utilização de madeira,
tons neutros em poltronas e sofás, e
iluminação especial, com um toque
minimalista e aconchegante. Em frente ao lobby fica o restaurante Térreo,
onde se podem provar durante o almoço e o jantar as especialidades do chef
Jean-Yves Poirey. O menu traz desde
receitas clássicas francesas até pratos
contemporâneos e regionais, como carpaccio de salmão com maionese de carvão e rúcula, dadinhos de tapioca com
goiabada apimentada e filé com brie,
cebola caramelizada e batata frita. Ali
também é servido o generoso café da
manhã: reserve um bom tempo para se
dedicar ao caprichado bufê, que inclui
pães artesanais e bolos feitos na confeitaria do hotel, pratos
quentes que saem da cozinha envidraçada, frutas variadas,
frios e o fresquíssimo iogurte da casa.
O B Hotel tem 306 apartamentos e suítes, que vão de
28 m² a 280 m². O décor segue a estética elegante e minimalista proposta pelo projeto arquitetônico, com mobiliário de madeiras claras e objetos em harmonia com o
ambiente, completado com uma superconfortável cama
king size, um minibar, smart TV e um moderno banheiro
equipado com louça importada e amenities da L’Occitane.
Por ser um hotel voltado ao público corporativo, os quartos possuem uma boa bancada para trabalho – e nas áreas
comuns, três salas amplas moduláveis para eventos e convenções, além de outras seis para reuniões.
Vale destacar que o B Hotel também mantém algumas
ações de sustentabilidade, como a horta em uma fazenda em
Sobradinho, de onde saem as verduras e legumes frescos utilizados em sua cozinha. Grande parte do lixo produzido pelo
B Hotel é levada para uma usina de reciclagem, sendo que a
parte orgânica vai para o sítio para ser transformada em adubo. Prova de que elegância arquitetônica combina com uma
visão mais consciente do mundo ao redor.
Ξ B HOTEL BRASILIA 61 3962 600 / bhotelbrasilia.com.br
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CONCIERGE

DESIGN PERTINHO DO MAR
FLORIANÓPOLIS A capital catarinense ganhou um hotel butique para chamar

HOSPEDAGEM COM ESTILO
preendimento no Brasil. Trata-se do Canopy by Hilton São
Paulo Jardins, que chega à cidade com a proposta de oferecer
experiências autênticas e locais aos hóspedes. O lugar escolhido
foi estratégico: a charmosa Rua Saint Hilaire, no bairro Jardins.
Além da cara residencial, o endereço está próximo do Museu de
Arte de São Paulo, da Fundação Ema Gordon Klabin Cultural
e da Rua Oscar Freire, com suas lojas de grife. Mas quem quiser dicas de lugares nada óbvios na cidade pode conversar com
um dos funcionários do hotel. Os “entusiastas”, como eles são
chamados por ali, estão sempre dispostos a agendar um tour
pela cidade ou sugerir um local escondido para explorar. A
decoração clean também foge da afetação. Desenvolvidos pela
arquiteta Maria Magalhães, os espaços comuns contam com
iluminação natural e uma paleta de inspiração local composta
de azul-petróleo, coral e couros terrosos. Na chegada, os visitantes são recebidos por uma fachada alegre projetada pelo
artista de rua Speto. Para ampliar a imersão no autêntico estilo
de vida brasileiro, o Barno Rooftop Bar oferece aos hóspedes,
todas as noites, uma degustação de bebidas e petiscos artesanais.
Já o restaurante Stella, comandado pelo chef David Kasparian,
mostra as diversas culturas que influenciaram a gastronomia da
cidade com pratos como o tagliatelli de palmito e lula servido
com dashi, caldo japonês com cogumelos Yanomami brasilei-
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Um dos quartos do
novo Canopy By Hilton;
à dir., detalhe do lobby

ros. Delícias que mostram que a alma de São Paulo é mesmo
feita de uma grande mistura. Ξ hilton.com

1990 e se tornou muito popular. O hotel é
uma extensão natural da vizinhança, porque procura ter uma conexão com a arte, a
gastronomia, a cultura do lugar. Isso permite que o hóspede possa ter experiências
como se fosse um local. Estamos falando
de um empreendimento jovem, vibrante.

REUNIÕES E EVENTOS O hotel oferece dois ambientes para
reuniões e um terraço aberto com 1.220 m2 de espaço flexível
para eventos.
HIGIENIZAÇÃO Os procedimentos de limpeza e segurança
incluem a colocação de um selo de quarto para indicar que a
acomodação não foi acessada desde que foi limpa e desinfetada.
SUSTENTABILIDADE O Canopy conta com um sistema de
ar-condicionado a gás. Além disso, cada andar tem um filtro
de água e há uma garrafa de vidro em cada quarto para reduzir
o uso de plástico.

ENTREVISTA

Jorge Giannattasio

O vice-presidente sênior e head de operações do grupo Hilton no Caribe e na
América Latina falou com a Azul.
Como define a marca Canopy?
É uma marca de hospedagem style, conceito que surgiu nos anos

O hotel de São Paulo é o primeiro da América do Sul. Por que a capital paulista?
São Paulo é o lugar perfeito para começar.
É uma cidade que tem tudo a ver com a
marca Canopy: tem uma rica arquitetura,
uma gastronomia excelente, gente jovem...
Fotos: Fran Parente, Ale Virgilio e Divulgação

SÃO PAULO O grupo Hilton acaba de inaugurar seu décimo em-

de seu. Localizado entre a Praia do Forte e Jurerê Internacional, o Fuso Concept
Hotel tem 13 bangalôs – nove com piscina privativa – e experiências como jantar
exclusivo no terraço, com menu personalizado, degustação de ostras locais, ioga
e serviço de praia. As áreas do quarto e da sala são integradas e separadas do
ambiente externo por esquadrias de vidro que se abrem e permitem total conexão
com o jardim e o deque. O hotel conta ainda com o Gaya Spa e um restaurante
comandado pelo chef Anderson Quevedo, que usa ingredientes da Serra
Catarinense e do mar de Florianópolis em suas criações. Ξ fusohotel.com.br

LUXO SUSTENTÁVEL

AMONTADA Localizado na praia de Icaraizinho de Amontada, no litoral
Oeste do Ceará, o Makena Hotel aposta no minimalismo e na
sustentabilidade para conquistar os hóspedes. O empreendimento e suas 13 suítes foram projetados para causar
o mínimo impacto ambiental. A energia utilizada ali,
por exemplo, é a solar e toda água é tratada para reaproveitamento. Na decoração, materiais mais crus,
terrosos, pedras naturais e reboco moldado à mão.
As piscinas privativas que alguns quartos possuem
garantem o sossego. Já a praia – a alguns metros do
hotel – é o cenário ideal para a prática de esportes
aquáticos como wind e kite surfe Ξ 85 9 8124 2202

Qual é a importância, hoje, do Brasil para
a rede Hilton?
Este é o nosso quinto ano no Brasil. Tivemos altos e baixos, mas, nesse tempo, registramos um crescimento imenso. Saímos
de apenas um hotel, no bairro Morumbi,
em São Paulo, para dez unidades. Nosso
plano, nos próximos anos, é dobrar essa
quantidade de empreendimentos.

AZUL

65

BEM-ESTAR

DESAFIO
NO BOX

squeça os aparelhos e as
repetições das academias
tradicionais. Os praticantes de CrossFit costumam usar equipamentos mais
prosaicos em seus treinos,
como cordas, barras de ferro e
pneus. Criado na Califórnia há mais de duas décadas pelo
estadunidense Greg Glassman, ex-atleta e ex-treinador de
ginástica artística, o método mistura levantamento de peso
olímpico, ginástica, atletismo e outras modalidades de atividades de alta intensidade. Graças a esse dinamismo, a prática vem ganhando cada vez mais popularidade ao longos
dos anos.
O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de boxes, com 1.055 espaços licenciados pela
CrossFit Incorporation, empresa que detém a marca – o
País fica atrás apenas dos Estados Unidos, que possui mais

66

AZUL

de 7 mil centros fitness do tipo.
No total, a marca está presente em
154 nações, com quase 15 mil boxes. Apesar disso, o método ainda causa algum receio em quem
pretende praticá-lo. Conversamos
com o especialista em medicina
do esporte Adriano Basile Lotfi para entender o que é fakenews e o que é verdade sobre o CrossFit.

siva, logicamente com as devidas adaptações de carga e de
circuitos”, diz Adriano Basili.

PARA OBTER RESULTADOS EFETIVOS É PRECISO PRATICAR TODOS OS DIAS
FAKE Como qualquer exercício físico, o descanso faz parte

do treino. Segundo Adriano Basili, o mais comum é alternar três dias de prática com um de descanso. “Para os
iniciantes eu aconselharia intercalar os dias de descanso,
treinar apenas três vezes na semana.”

QUALQUER UM PODE FAZER CROSSFIT
VERDADE O método pode ser praticado por pessoas seden-

tárias ou mesmo com alguma limitação física. O importante é saber respeitar seus limites em relação a cargas e aos
próprios exercícios executados a cada dia. Por isso, antes de
começar este ou qualquer tipo de atividade, é importante
procurar um médico e um profissional de educação física e
fazer uma avaliação. “O CrossFit é uma modalidade inclu-

Fotos: Shutterstock

E

Prática que mistura ginástica,
levantamento de peso e outras
modalidades de esporte, o CrossFit já
conquistou milhões de adeptos no mundo
todo. Conheça alguns mitos e verdades
sobre o método por Bruno Segadilha

O CROSSFIT CAUSA MAIS LESÕES DO QUE AS OUTRAS
ATIVIDADES
FAKE Um artigo da revista Orthopaedic Journal of Sports Me-

dicine afirma que 31% dos praticantes de CrossFit já sofreram alguma lesão desde que começaram a treinar, número
similar ao de modalidades como musculação, triatlo, corri-

da e ginastica artística. “O aluno tem que respeitar seus
limites e procurar desenvolver consciência corporal,
além de trabalhar com um coach capacitado.”

QUEM TEM PROBLEMAS NA COLUNA DEVE EVITAR
VERDADE Dependendo da patologia e da gravidade,

é melhor evitar exercícios de alto impacto. Mas, dependendo do diagnóstico, é possível, sim, praticar um
treino com adaptações de movimentos e de carga. Daí,
a importância de um treinador capacitado, que saiba
identificar, ao lado do aluno, o melhor circuito.

CROSSFIT DEIXA O CORPO MUITO MUSCULOSO
FAKE Tudo depende do objetivo e das cargas com que

cada um treina. Além do tônus muscular e da perda de
massa gorda, a modalidade melhora a coordenação motora, o fôlego e a agilidade.
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SONO RENOVADOR

TER CUIDADOS É FUNDAMENTAL PARA MANTER A PELE JOVEM
E BONITA. E FAZER ISSO DURANTE A NOITE É MELHOR AINDA.
CONFIRA AS NOSSAS DICAS por Fernanda Magliari

2

1

3
C

M

Y

7

CM

MY

4

CY

8

CMY

K

5

1. Sérum noturno com ácido lático e esqualano, Biossance – R$ 329 - biossance.com.br
2. Creme ácido glicólico e niacinamida, Creamy – R$ 61 – creamy.com.br
3. Máscara de tratamento noturno Drops Of Youth™, The Body Shop – R$ 159,90 – thebodyshop.com.br
4. Sérum para cabelos So Pure Overnight Repair, Keune – R$ 199,90 – keune.com.br
5. UFO e máscara Call it a Night, Foreo – R$ 1.299 (UFO) e R$ 139 (pack de seis máscaras) – sephora.com.br
6. Gel creme antissinais 30+ noite, Natura Chronos – R$ 109,80 – natura.com.br
7. Ctri-def mousse antiacne, Bel Col Cosméticos – R$ 143,64 – site.belcol.com.br
8. Improve Night Repair, sérum antioxidante noturno, Dermage – R$ 217,90 – dermage.com.br
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A Páscoa está chegando!
Ocasião mais que propícia para
acompanharmos a deliciosa
trajetória de sucesso da
Cacau Show, uma das maiores
fabricantes de chocolates finos
do País
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Sergio Leite, presidente
da Usiminas, fala do setor
siderúrgico no Brasil

Conheça as diversas inovações
tecnológicas da Panasonic para
empresas de vários portes

Henrique Ribeiro, da Sense
Bike, analisa a recente paixão
dos brasileiros pelas bicicletas

ENTREVISTA

A FORÇA DO
AÇO NACIONAL
O mineiro Sergio Leite, diretor-presidente da
Usiminas, conta como um dos principais complexos
siderúrgicos da América Latina superou obstáculos
em plena pandemia e registrou o maior lucro em
mais de uma década por Felipe Seffrin

O

ano de 2020 foi implacável para diversos setores das
economias brasileira e mundial. Mas, entre tantos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus,
uma empresa mineira se superou. Mesmo em meio a
diversos obstáculos, a Usiminas registrou lucro líquido de R$
1,3 bilhão em 2020, melhor resultado da companhia siderúrgica em uma década, e crescimento de 243% em relação a
2019. A empresa fechou o último ano com R$ 3,2 bilhões de
Ebitda Ajustado, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – melhor desempenho desde 2008.
À frente de resultados tão expressivos está o diretor-presidente da Usiminas, Sergio Leite. O belo-horizontino
começou a trabalhar na empresa há 44 anos, como engenheiro pesquisador, se tornou CEO em 2016 e, ao longo
de mais de quatro décadas, ajudou a transformar a antiga
empresa estatal de Ipatinga (MG) em um dos maiores complexos siderúrgicos de aços planos da América Latina. Além
da área de siderurgia, com usinas em Ipatinga e Cubatão
(SP), a companhia atua por meio da Mineração Usiminas,
da Soluções Usiminas, da Unigal e da Usiminas Mecânica,
multiplicando o imenso potencial do aço e dos minérios
de ferro.
“A Usiminas tem um longo histórico de superação. No ano
passado, certamente, tivemos um momento bastante severo
de crise social e econômica sem precedentes. Mas, na Usiminas, enfrentamos grandes desafios”, destaca Sergio Leite. Ele
lembra que o setor automotivo, um dos seus principais clientes, chegou a interromper mais de 90% da produção. “Paralisamos temporariamente a produção de dois altos-fornos
[reatores químicos que produzem ferro-gusa] e de uma aciaria
[unidade onde o ferro-gusa é convertido em aço]. Mas, graças ao
empenho e à mobilização de toda equipe Usiminas, conse-
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guimos consolidar resultados muito positivos.”
Entre os números celebrados estão a venda de 1,1 milhão de
toneladas de aço plano, maior volume desde o último trimestre de 2015, e a venda recorde de 8,7 milhões de toneladas
de minério de ferro, beneficiada pela alta do dólar. Na B3,
os papéis da Usiminas também dispararam: as ações USIM3
e USIM5 valorizaram 59% e 53,6%, respectivamente, em
2020, colocando a companhia siderúrgica entre as dez ações
mais valorizadas valorizadas no Ibovespa. Há ações que não
fazem parte do índice, portanto, não foram consideradas nesse ranking. Tudo isso em um cenário desafiador de pandemia que, com as perspectivas de recuperação econômica, tem
tudo para bater novos recordes.
Qual é o panorama atual do setor siderúrgico nacional?
Depois de um período extremamente desafiador no ano
passado, o cenário atual é de uma trajetória de recuperação.
Segundo dados divulgados recentemente pelo Instituto
Aço Brasil, a indústria do aço no País, que chegou a operar com apenas 45% de sua capacidade instalada no auge
da pandemia, teve um resultado surpreendente, fechando
o ano passado com vendas internas 2,4% superiores às registradas em 2019. No horizonte atual, as expectativas da
indústria são positivas para 2021.
Como a Usiminas se insere nesse contexto?
A Usiminas é líder no mercado brasileiro de aços planos e está
presente em toda a cadeia siderúrgica, com cinco empresas.
Fechamos o ano passado com uma produção de aço bruto de
cerca de 2,7 milhões de toneladas, na Usina de Ipatinga, e 3,6
milhões de toneladas de laminados, produzidos nas usinas de
Ipatinga e Cubatão. Na mineração, tivemos uma produção

Sergio Leite.
diretor-presidente
da Usiminas
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de 8,7 milhões de toneladas de minério
de ferro, uma alta de mais de 18% em
relação a 2019.

nosso trabalho de arborização. Já plantamos cerca de 3 milhões de árvores,
boa parte delas em Ipatinga. Contamos, ainda, com uma política de patrocínios sociais, culturais, educacionais
e esportivos, realizados diretamente e
por meio do Instituto Usiminas. Outra iniciativa, o Caminhos do Vale,
já contabiliza, entre seus resultados, a
recuperação de mais de 3 mil quilômetros de estradas rurais e a revitalização
de cerca de 4.600 nascentes.
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De que maneira a pandemia afetou
a Usiminas?
A pandemia teve, e continua tendo, um
custo altíssimo para toda a sociedade.
Desde o início, tomamos todas as medidas que pudessem contribuir com a saúde e a segurança de colaboradores, seus
familiares e das comunidades. Por meio
da Fundação São Francisco Xavier, nosso
braço social nas áreas de saúde e educação, investimos cerca de R$ 27 milhões
em iniciativas, como a implantação de
novos leitos de UTI, compra de novos
respiradores e outros equipamentos médico-hospitalares e produção de máscaras. Atualmente, continuamos com parte
do nosso pessoal trabalhando em home
office e as operações permanecem seguindo protocolos de prevenção e segurança.
Em quase cinco anos como CEO da
empresa, qual foi o seu maior desafio?
Tenho mais de 40 anos de vida profissional dedicados à Usiminas. Na função de CEO, participei de importantes
conquistas e na superação de diferentes
obstáculos. Mas, sem dúvida alguma, o
enfrentamento da pandemia foi o mais
desafiador. Envolve medidas relacionadas não só à gestão dos negócios, mas
principalmente à segurança. Temos
cerca de 20 mil pessoas em nossas operações, entre colaboradores diretos e
terceiros. Tivemos que adotar rapidamente medidas como fornecimento de
máscaras, readequação de refeitórios, alterações em escalas de trabalho, aferição
de temperatura, testagem e outras ações
de prevenção. Tem sido um trabalho
que envolve muito esforço, mas também
compensações e aprendizados.

o aço plano. Sempre buscamos trabalhar com inovação, desenvolvimento e
pesquisa. Investimos na customização
cada vez maior dos produtos, visando
auxiliar a diversas demandas dentro
das indústrias que atendemos. Cada
vez mais, temos aços desenvolvidos
para peças específicas de um veículo, por exemplo. No início de 2021,
colocamos no mercado dois novos
produtos que, até então, precisavam
ser importados: aços destinados à fabricação de implementos agrícolas e
rodoviários, que exigem uma grande
resistência mecânica e à abrasão. Em
outra frente, reforçamos nossa atenção
a setores como o das energias limpas e
o agronegócio.

Como a Usiminas ampliou e diversificou sua área de atuação nos últimos anos?
Somos uma indústria de base com
mercados bastante tradicionais, como
o setor automotivo. Nosso produto é

Quais são as principais ações da
empresa em sustentabilidade e responsabilidade social?
Temos um longo histórico de atuação
nessas áreas, com algumas iniciativas
de bastante sucesso. Um exemplo é o

AZUL

LINHA DO TEMPO
1 9 6 2 – Início das operações na Usina de
Ipatinga, com o acendimento do Alto-Forno 1
1 9 7 1 – Inauguração do maior centro de
pesquisa em siderurgia da América Latina
1 9 9 3 – Aquisição de parte do controle
acionário da Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) e criação do Instituto Usiminas
1 9 9 9 – Inauguração da linha de laminação a frio, capaz de produzir 1 milhão de
toneladas de aço laminado por ano
2 0 0 0 – Unigal, joint-venture entre
Usiminas e Nippon Steel Corporation,
é responsável pela primeira linha de galvanização a quente da companhia
2 0 1 0 – Nasce a Mineração Usiminas,
joint-venture com a Sumitomo Corporation
2 0 1 8 – Desenvolvimento do Usi
Solar, aço exclusivo para o mercado de
plataformas fotovoltaicas

De que maneira a Usiminas se faz
presente no dia a dia dos brasileiros?
O aço da Usiminas está em carros, geladeiras, lavadoras de roupas, móveis
e estruturas como plataformas e gasodutos, por exemplo. Isso sem contar a
infraestrutura que provê energia elétrica, água encanada, internet e telefonia, e nos mais diversos veículos de
transporte. O mundo em que vivemos
hoje não seria possível sem o aço. Mas
a Usiminas também se faz presente por
sua atuação ativa na sociedade. Apoiamos dezenas de iniciativas sociais, cul-

243 %

foi o crescimento do lucro
líquido da empresa em 2020

1,1 milhão

de toneladas de aço plano foram
vendidas no quarto trimestre do
ano passado

8,7 milhões

de toneladas de minério
de ferro vendidas

Fornos da Usina de Ipatinga (MG);
abaixo, centro de pesquisa da Usiminas

turais e esportivas. Mantemos o Instituto Usiminas, com mais de 25 anos
de atuação na promoção da cultura,
da educação e do desenvolvimento
social, e somos instituidores da Fundação São Francisco Xavier, que gere
cinco hospitais, mais um em fase de
implantação, todos com atendimento
pelo SUS.
Quais foram os investimentos recentes em segurança?
Segurança é um valor da Usiminas e
trabalhamos diariamente para alcançarmos nossa meta de zero acidente.
Para este ano, temos um orçamento de
R$ 1,5 bilhão para diversos investimentos. O valor é quase o dobro do registrado em 2020 e tem a segurança entre
as principais áreas beneficiadas. Além do
aporte direto para esse fim, há ainda um
ganho importante de segurança a partir da modernização de equipamentos
e melhorias operacionais. Como exemplo, devemos inaugurar ainda neste

primeiro semestre o projeto de Empilhamento a Seco de Rejeitos, tecnologia
que vai permitir que a nossa mineração
opere sem o uso de barragens de rejeitos convencionais.
Quais as perspectivas da Usiminas
para o futuro?
As expectativas da indústria brasileira
do aço, conforme projeções do Instituto
Aço Brasil, são positivas para 2021. Prevê-se que a produção de aço bruto cresça acima de 6% e que as vendas internas
tenham alta de cerca de 5%. A Usiminas
é uma empresa de capital aberto e não
pode fazer projeções. Mas eu diria que
somos otimistas com relação à retomada definitiva do crescimento econômico do País e o consequente crescimento
da indústria como um todo. Uma perspectiva que está atrelada, naturalmente,
à vacinação, ao controle da pandemia e
também ao encaminhamento de questões urgentes como as reformas tributária e administrativa.
AZUL
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Doces da linha Montebello; abaixo,
uma das lojas da Cacau Show; ao lado,
o empresário Alexandre Costa

A FANTÁSTICA
FÁBRICA DE CHOCOLATE

Como o empresário paulistano Alexandre Costa transformou a Cacau Show,
inaugurada na pequena cozinha de uma amiga, na maior rede de chocolates finos
do mundo por Bruno Segadilha

T

udo começou a partir de um pequeno engano. O ano
era 1988 e Alexandre Costa, na época um adolescente de 17 anos, decidiu retomar a venda de chocolates
dos pais. Anos antes, os comerciantes tinham desistido
do doce por dificuldades logísticas na venda, mas o jovem
Alexandre achava que aquele mercado ainda podia render.
Com a lista de contatos deles, realizou um feito e tanto:
conseguiu um pedido de 2 mil ovos de Páscoa de 50 g. Só
faltou avisar ao cliente que não produzia aquele tamanho
de ovo. Sem o produto e com uma enorme encomenda
para honrar, Alexandre encontrou ajuda nas mãos de Cleusa
76
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Trentin, doceira com experiência na iguaria. E os dois trabalharam três dias para dar conta do pedido. “Comecei com
um investimento de 500 dólares, que peguei emprestado
com meu tio. Minha mãe, Dona Vilma, sempre foi empreendedora e trabalhou com venda direta, então essa sempre
foi a minha inspiração e a minha referência de vida”, lembra
o empresário. A empreitada gerou um lucro de US$ 500,
que Alexandre decidiu reinvestir. Nascia, assim, a Cacau
Show. Hoje, a maior rede de chocolates finos do mundo.
A expansão foi rápida desde o começo. Da cozinha de
Dona Cleusa, no bairro da Casa Verde, em São Paulo,

Alexandre se mudou para um espaço na empresa dos pais,
onde fabricava chocolates por catálogo e saía para vender
em um fusca branco 78. As iguarias fizeram sucesso e, em
poucos anos, começaram a chamar a atenção de redes varejistas. Ali ele viu que era hora de se aperfeiçoar. Embarcou
para a Bélgica em 1996, onde foi aprendeu técnicas de produção de chocolate. Dois anos depois, a Cacau Show bateu
recorde de vendas na Páscoa impulsionada pelo contrato
com a antiga loja de departamentos Mappin. “Encontrei
uma oportunidade em um nicho de mercado que ainda não
tínhamos naquela época, o de chocolates refinados, mas
com preços democráticos”, diz Alexandre.
O negócio estava indo tão bem que um casal que revendia
seus chocolates teve problemas de espaço para armazenamento em casa. O empresário viu que, de novo, era hora e dar
um salto. Alugou um ponto, que se tornou a primeira loja da
marca, inaugurada em 2001, em Piracicaba, no interior de São
Paulo. Cinco anos depois, abriu uma fábrica em Itapevi, a 40
quilômetros da capital paulista. A aposta deu certo. Hoje são
três unidades fabris – duas em Itapevi (SP) e uma em Campos

do Jordão –, 2.300 franquias no País e 241 lojas próprias.
Um dos segredos do sucesso, Alexandre diz, é entender o
gosto do consumidor brasileiro, bastante peculiar, segundo
ele. “Uma característica forte do consumidor brasileiro é
a preferência por chocolates mais ao leite e cremosos. Por
isso uma das nossas linhas favoritas do público é a LaCreme”. O outro ponto é manter a variedade e inovar sempre.
Não à toa, a marca conta com mais de 200 itens em sua
linha de produtos, desde bombons e barras de chocolate até
panetones e sorvetes.
A trajetória vitoriosa, no entanto, não livrou a Cacau
Show dos impactos da crise econômica causada pela panAZUL
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3,5

R$
bilhões

foi o faturamento da
empresa em 2019

20

mil

12

mil

O creme Bendito Cacao
Slack; acima, as trufas,
itens mais vendidos da
marca; ao lado, fábrica
em Itapevi, São Paulo

toneladas de chocolates
são produzidas pela
Cacau Show por ano

pessoas fazem parte
do quadro de
funcionários da
empresa

2.300

Fotos: Divulgação

é o número de
franquias da marca
espalhadas no País. São
241 lojas próprias
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demia. Foram três meses de fábricas e lojas fechadas e mais
de mil funcionários demitidos. A solução foi apostar no
e-commerce, canal que tinha baixa representatividade antes,
e rever o modelo de negócio. As vendas diárias no comércio eletrônico passaram de 40 para 6 mil. “A pandemia
começou na Páscoa, um dos períodos mais importantes do
ano para a Cacau Show. Com o fechamento de todas as
lojas, tivemos um grande impacto nas vendas. Migramos
para o comércio on-line, um canal que não era muito explorado pelos clientes. Mas, por causa de a marca ser tão
querida por nossos consumidores, continuamos com um
alto número de vendas.”
O grande volume de pedidos on-line traz também enormes desafios logísticos, que incluem o transporte para as
diferentes regiões do País. “Sofremos grandes impactos
logísticos devido à alta demanda de pedidos a partir do
e-commerce que não tínhamos antes da pandemia. Acredito
que o maior desafio sempre vai ser entregar no menor tempo possível, os produtos em lugares mais distantes do Brasil,
uma vez que nosso principal centro de distribuição fica em

São Paulo”, diz Alexandre.
Apesar do ano turbulento, o empresário continua otimista. Ele pretende fechar 2021 com uma receita de R$ 3,9
bilhões, atingir a marca de 2.800 mil lojas no Brasil e investir no mercado internacional. “Passamos por turbulências sempre, mas nenhuma que fosse o suficiente para abalar
as estruturas da Cacau Show, porém sempre importantes
para o crescimento da marca e de todos aqueles que sempre
cresceram com ela”, afirma.
cacaushow.com.br
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APRESENTADO POR:

A Panasonic oferece o serviço de eficiência energética
de ponta a ponta, da consultoria e do projeto à instalação, realizando manutenções periódicas e garantindo o
funcionamento perfeito dos equipamentos. É uma solução completa para segurança, redução de custos e sustentabilidade, aplicada em diversos tipos de empresas.

SOLUÇÕES DIGITAIS

INOVAÇÃO A
SERVIÇO DO B2B
Líder mundial no desenvolvimento

oucas marcas estrangeiras
Em um cenário de pandemia,
de tecnologias e soluções eletrônicas,
estão tão presentes no dia
que
mudou a forma como cona Panasonic também tem se destacado
a dia dos brasileiros há
sumidores e empresas se relaciocom um amplo portfólio de produtos
tanto tempo, e de formas
nam, forçando muitos negócios
e serviços para empresas de todos os
tão diferentes, quanto a Panasoa se reinventarem, a Panasonic
portes por Felipe Seffrin
nic. A multinacional centenáaposta em criatividade, eficiênria, fundada em 1918 na cidade
cia e inovação. A líder mundial
de Osaka, no Japão, desembarcou no Brasil há 54 anos e, em no desenvolvimento de tecnologias e soluções eletrônicas
meio século, transformou nossas vidas com uma variedade enxerga o Brasil como um mercado estratégico e vem amde soluções tecnológicas: de pilhas alcalinas a geladeiras, de pliando, cada vez mais, o cardápio de soluções para compaaparadores de barba a televisores 4K. Mas o que muitas pes- nhias de todos os portes.
soas ainda desconhecem é a versatilidade da marca japonesa
no segmento de soluções tecnológicas para empresas. “A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Panasonic Business oferece um portfólio completo, justaO consumidor final talvez não saiba, mas a Panasonic é
mente com a intenção de ser uma grande parceira das em- referência mundial no segmento de eficiência energética para
presas brasileiras neste momento de recuperação e de novas empresas. São 26 anos de atuação no mercado de geração,
oportunidades”, destaca Kenji Suzuki, diretor de B2B da refrigeração e gestão de energia. A empresa é líder na utiliPanasonic Brasil.
zação de soluções com gás natural no Brasil e conta com en-
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P

Comunicação visual em shopping center,
à esq, câmera de produção 4K

genheiros e profissionais de grande experiência no mercado
energético brasileiro.
E, em tempos de crise e recuperação econômica, esse tipo
de tecnologia ganhou ainda mais relevância. “Cortar custos
sempre foi fundamental para as empresas. Os altos valores em
energia elétrica são um entrave para a recuperação das mesmas
e nossas soluções de climatização a gás natural, além de muito
mais sustentáveis, ajudam as empresas a diminuírem em até
90% seus gastos com ar-condicionado”, destaca Suzuki.
A Panasonic Business desenvolve soluções em climatização e
eficiência energética de última geração para edifícios de médio
e grande portes. Um dos destaques é a tecnologia Gas Heat
Pump (GHP), sistema de climatização a gás natural perfeito
para escritórios, hospitais, redes de ensino, shoppings e prédios
comerciais. Além da redução significativa na conta de energia elétrica, o GHP não sofre interrupções, tem baixo custo de
manutenção e representa um impacto ambiental muito menor.

Em um mundo cada vez mais tecnológico, as soluções digitais da Panasonic para empresas se destacam. A
companhia oferece um dos portfólios mais completos do
mercado, incluindo soluções de comunicação digital para
pontos de vendas com foco em shoppings e varejo. São
softwares e serviços avançados, como sistemas de comunicação via painéis informativos eletrônicos, que levam
a comunicação entre clientes e marcas a um novo patamar. “Apostamos em soluções de alta tecnologia, como
o Digital Signage. Ajudamos empresas a atraírem novos
clientes por meio de totens de comunicação digital e
autoatendimento, videowalls e painéis de led”, destaca
Kenji Suzuki, diretor de B2B. “Assim, trabalhamos a experiência do consumidor dentro do PDV e, consequentemente, aumentamos as vendas de empresas com uma
comunicação muito mais dinâmica e assertiva.”
A Panasonic possui mais de 3 mil pontos instalados e
10 mil telas, além de produzir mais de 2 mil vinhetas por
ano com o objetivo de orientar, divulgar e informar.
Entre os clientes estão as maiores redes de shoppings
centers e fast-food do mercado brasileiro, além de diversas empresas do setor alimentício, fabricantes de sorvetes
e de refrigerantes, redes de lanchonetes e restaurantes.
Entre as vantagens do Digital Signage da Panasonic
estão o serviço de ponta a ponta (instalação, manutenção, criação e gerenciamento de conteúdo), a comunicação digital personalizada de alto impacto, a redução
de custos de produção e impressão e a velocidade na
atualização da informação. A tecnologia dá aos clientes
a oportunidade de aumentar receitas vendendo mídia
sem intermediários. Tudo isso com impacto significativo na conversão das vendas.

BROADCAST E PROJETORES

A excelência da Panasonic em equipamentos eletrônicos de áudio, foto e vídeo o consumidor já conhece. Mas
a multinacional japonesa vai além, sendo uma das marcas
líderes no mercado de câmeras filmadoras profissionais e
projetores. Não é à toa que é a patrocinadora oficial de
áudio e vídeo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos desde
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1984, fornecendo câmeras e projetores de última geração, por
exemplo, para as festas de abertura e encerramento.
Kenji Suzuki lembra que o mundo vive mudanças e avanços nos mercados de entretenimento e educação diante da
pandemia, “fazendo com que a qualidade e a tecnologia dos
projetores e câmeras profissionais da Panasonic Business
ganhassem ainda mais destaque”. Lives, aulas EAD, streaming e o encantamento por meio de projeções mapeadas
ganharam um protagonismo ainda maior e são ferramentas
muito importantes para que não se perca essa conexão entre
empresa e cliente”, afirma.
Entre as soluções estão câmeras de estúdio, camcorders
de jornalismo, câmeras de produção 4K, câmeras Pan
Tilt, switchers, controladores e projetores portáteis ou para
grandes ambientes. Este segmento da Panasonic Business
tem foco em entretenimento, mídia e empresas do setor
educacional ou corporativo, atendendo às principais emissoras de televisão do País, agências de publicidade, universidades e produtoras de conteúdo audiovisual, como
serviços de streaming.

2
1

Soluções para
audiovisuais: câmera
Pan Tilt 4K, projetor e
câmera de produção 4K

COTIDIANO HIGH-TECH
CONFIRA SUGESTÕES DE GADGETS
INOVADORES PARA QUEM NÃO
ABRE MÃO DA ALTA TECNOLOGIA
PARA DEIXAR A VIDA MAIS FÁCIL
E PRÁTICA por Anna Paula Ali

A Panasonic ocupa a segunda posição no market share do
segmento SMB. A empresa possui um portfólio completo
com várias soluções de comunicação empresarial, como servidores, aparelhos de telefone e acessórios, aplicativos para
dispositivos móveis e softwares de comunicação em nuvem.
São mais de 2.500 parceiros espalhados em todo o território
nacional e clientes como bancos, redes hoteleiras, locadoras
de veículos, universidades e grandes instituições de ensino.
Entre as vantagens dos serviços de comunicação corporativa da Panasonic estão a unificação da comunicação,
a redução de custos e a eficiência operacional. Tudo isso
customizado e aplicado à realidade de empresas de diferentes portes, em distintos segmentos, mas que entendem

igualmente a necessidade de uma comunicação integrada,
segura e eficaz na obtenção de melhores resultados.
São 103 anos de história e 56 anos de Panasonic Brasil,
desenvolvendo soluções inovadoras para o consumidor final e para empresas. Mais de meio século de tecnologias
criadas para todos os momentos de nossas vidas e customizáveis para qualquer negócio. Como diz a mais recente
campanha publicitária da empresa: “Para você ir mais longe, viver o amanhã, cuidar do planeta. Criado para você e
para o futuro da sua empresa.”

3

Fotos: Divulgação

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

SOLUÇÕES CRIADAS

PRO SEU NEGÓCIO

CHEGOU A HORA DE INOVAR.
LEVE O MÁXIMO EM TECNOLOGIA
E RESULTADOS PRO SEU NEGÓCIO.

5

Escaneie o QR Code e conheça
todas as nossas soluções.
anuncio_b2b_rodape_170x60mm.indd 1
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1. Geladeira frost free BB71 black glass, Panasonic – R$ 5.899 – loja.panasonic.com.br
2. Android TV 4k ultra hd led tc-55hx550b, Panasonic – R$ 4.049 – loja.panasonic.com.br
3. Irrigador oral, Panasonic – R$ 199 – loja.panasonic.com.br
4. Máquina de lavar 17kg titânio, Panasonic – R$ 2.299 – loja.panasonic.com.br
5. Torre de som UA7, Panasonic – R$ 2.299 – loja.panasonic.com.br
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SE O SEU NEGÓCIO BUSCA
A TECNOLOGIA PARA:
COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

Facilitar o workflow da sua equipe, tornando
sua rotina mais produtiva e eficiente;

CÂMERAS
PROFISSIONAIS

Captar e transmitir suas melhores ideias
com emoção, altíssima definição de
imagem com um workflow prático;

PROJETORES

DIGITAL SIGNAGE

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Projetar suas melhores ideias com a
qualidade de imagem impactante;

A solução está em um só lugar:

NA PANASONIC
BUSINESS
SOLUÇÕES CRIADAS

PRO SEU NEGÓCIO

Encantar seu público com uma experiência
inovadora e aumentar as vendas por impulso;

Adotar a energia sustentável, economizando
gastos e tornando o mundo um lugar melhor;

Escaneie o QR Code e saiba como, juntos, vamos
criar os melhores resultados pro seu negócio.

5 PERGUNTAS

PAIXÃO SOBRE DUAS RODAS

Henrique Ribeiro, CEO da Sense Bike, empresa que apoiou o Desafio Azul 2020, conta
como as bicicletas têm conquistado um espaço definitivo na vida dos brasileiros, tanto como
atividade esportiva quanto como meio de transporte urbano por Bruno Segadilha

H
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Henrique Ribeiro,
CEO da Sense Bike

55 mil

bicicletas foram
produzidas pela S2 Bicycle
Industries em 2020

3. Você acha que o brasileiro tem ado-

1. Quando nasceu essa sua paixão por

duas rodas?
Meu pai e minha mãe sempre foram apaixonados por motos. Então, nasci nesse
meio. Minha mãe participava de enduros,
meu irmão também, nossa família sempre
respirou isso. Por iss, meu pai foi trabalhar
como revendedor das motos Yamaha e depois fundou a Lagoa Participações, em 1981,
especializada em motocicletas e acessórios
para bicicletas. Trabalhei lá por anos.

2. Por que decidiu sair da empresa da
família para fundar a Sense Bike?

Em 2009, numa feira de bicicletas, tive contato com uma bike elétrica, com bateria de
lítio, e me apaixonei. Depois de ter contribuído para os negócios da família, decidi
que era hora de investir em um projeto disruptivo. Percebi que as bicicletas no Brasil
não eram tão boas. Não contavam com um
desenho adequado, eram desconfortáveis.
As de qualidade eram caras, longe da nossa
realidade. Hoje temos orgulho de desenvolver produtos brasileiros com padrão internacional. Fabricamos bicicletas para quatro
segmentos: as de montanha, as de estrada,
as urbanas e as do tipo gravel, feitas para
asfalto e para trilhas leves.

tado cada vez mais a bicicleta?
Sim. Nós tivemos dois momentos. Um
na década de 90, quando surgiram as
mountain bikes e houve um boom nas
vendas, mas a moda passou. Acho que
ainda não estávamos preparados para
adotar a bicicleta. Hoje criamos a real
consciência de que não dá para ficar o
dia inteiro diante de uma tela sem uma
atividade outdoor porque precisamos
de saúde e estabilidade emocional. A
bicicleta é uma solução ótima porque
oferece a oportunidade de fazermos um
exercício físico de menos impacto e bastante prazeroso.
Fotos: Divulgação

á 11 anos o empresário Henrique
Ribeiro, de 38 anos, teve uma experiência que mudou sua vida e
seus rumos profissionais. Durante
uma feira na Europa, ele conheceu uma
bicicleta elétrica com bateria de lítio. Foi
paixão à primeira vista. Ali percebeu
que o mercado brasileiro de bikes ainda
engatinhava e era carente de bons produtos. “As bicicletas, em geral, não eram
boas. Não contavam com um desenho
adequado, eram desconfortáveis. As
de qualidade eram muito caras, longe
da nossa realidade”, conta. Henrique
decidiu, então, usar a experiência acumulada na Lagoa Participações, empresa
de sua família que comercializa motos
Yamaha, entre outros produtos, para
inaugurar a Sense Bike, em 2009. De
lá para cá, a empresa, sediada em Belo
Horizonte, já desenvolveu mais de 50
tipos de bicicleta, comprou a Swift
Carbon, fabricante sul-africana especializada em fibra de carbono, e está
presente em países como Reino Unido e
Portugal. “Temos orgulho de desenvolver produtos brasileiros com padrão internacional”, diz o CEO da companhia.
O prazer de brilhar em outros países
com um produto e um serviço genuinamente nacionais, aliás, aproximou
Henrique da Azul. No final do ano
passado, a Sense Bike forneceu, por meio
do projeto S2 Experience, bicicletas e
suporte logístico para a realização do
Desafio Azul. Tripulantes percorreram o Caminho Religioso da Estrada
Real, entre a Basílica de Nossa Senhora
Aparecida, em Aparecida do Norte
(SP), e o Santuário de Nossa Senhora da
Piedade, em Caeté (MG). “A brasilidade,
o orgulho e a vontade de ajudar o País
nos alinham com a Azul”, afirma.

4. As bikes são a solução para a mobilida-

de urbana nas grandes cidades?
Elas já são uma realidade nas grandes
cidades. A iniciativa pública está de braços abertos para elas. Basta lembrar que

todas a capitais brasileiras investem em
ciclofaixas e fecham vias nos fins de semana para atividade recreacional, para
que as pessoas andem de bicicleta. A iniciativa privada também se interessa por
elas, já criou vários pontos de aluguel de
bikes. O maior desafio, talvez, seja Belo
Horizonte, por sua geografia montanhosa
e vias mais desafiadoras para os ciclistas.

5. O que é o projeto S2 Experiencie?

Ela é um braço da Sense Bike que promove experiências e desafios. A gente entende que nosso propósito é colocar mais
sentido na vida das pessoas por meio
das bikes. Quem se torna ciclista acaba
tendo uma vida com mais sentido. No
ano passado fizemos uma parceria com
a Azul para promover o Desafio Azul, porque entendemos que existe entre as duas
empresas uma sinergia. A brasilidade, o
orgulho e a vontade de ajudar o País nos
alinham com a Azul.

350

colaboradores compõem
o quadro de funcionários da
companhia, entre os
que trabalham na sede,
em Belo Horizonte, e
nas fábricas de Manaus e do
Porto, em Portugal

6 kg

é o peso do modelo mais leve,
feito para estrada.
As de montanha pesam entre
10 e 15 kg

10

É a quantidade de franquias
da empresa, que também
vende suas bicicletas em bike
shops e lojas multimarcas

AZUL
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NOVAS TECNOLOGIAS:
O DILEMA DA INOVAÇÃO
Não foi “má gestão” a causa do fracasso, mas sim a boa gestão.
Por que os mais astutos e preparados gestores tomam sequências
de decisões erradas e levam grandes corporações à falência?

ram participação significativa de mercado. Quem culpar? Absolutamente ninguém, pois todos os relatórios estavam
perfeitos, de acordo com a visão estratégica e das boas práticas da empresa.
A frase que resume o livro do prof.
Clayton Christensen é de Cristina Junqueira, uma das fundadoras do
Nubank: “Primeiro eles te ignoram,
depois riem de você, depois brigam, e
então você vence”.
O Dilema da Inovação já influenciou
líderes como Steve Jobs e Andy Grove,
da Intel. Foi escrito em 1997, continua
mais atual do que nunca e é leitura obrigatória para líderes que querem se manter relevantes nas próximas décadas.
Você pode também escutar o episódio T3#038 O Dilema da Inovação do
ResumoCast.
O DILEMA DA
INOVAÇÃO
Editora M.Books
320 págs.
R$ 99,00

Este 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
O ALGORÍTMO DA VITÓRIA
O que realmente é vitória?
Existe alguma fórmula
mágica para um time ser
campeão? Por cinco anos,
José Salibi Neto e Adriana
Salles Gomes investigaram
o que há em comum entre
os técnicos mais vencedores,
dentro e fora do campo.
LIDERANÇA
O futebol é uma atividade
humana desafiadora, que
recompensa os vencedores e
rebaixa os medíocres, como
acontece no empreendedorismo. Aqui o premiado técnico
Alex Ferguson revela como
ele construiu, liderou e administrou o Manchester United
por 27 anos, explicando o que
funcionou ou não para o clube
durante esse período.
THE ART OF INNOVATION
A maioria das empresas
querem ser criativas, desenvolver produtos diferenciados
e melhorar seus processos
internos. Mas, afinal, o que
é inovação? Qual é o passo
a passo para inovar? No
livro The Art of Innovation, o
fundador da renomada IDEO,
Tom Kelley, revela como fazer
isso na prática.
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
Vista da Ilha de Santorini,
um dos lugares que mais
impressionaram o comissário
Rafael Arruda em sua viagem
para a Grécia

Foto: Shutterstock

egundo o prof. Clayton
Christensen, os líderes de
mercado estão submetidos a
um dilema. É um ponto de
inflexão no qual precisam tomar a decisão entre alocar recursos para produtos com alta
margem de lucro e com grande aceitação
do mercado ou utilizar seus recursos em
produtos com pouca margem de lucro e
pouco promissores. A decisão parece fácil, não? Pois esse é o dilema.
Acontece que os produtos disruptivos, quando primeiramente se apresentam como oportunidade, possuem pouca margem de lucro e não são atrativos.
Em 2013, quando foi fundado, o
Nubank não era nada atrativo e a margem não poderia ser das piores. Quem
seria maluco de investir em uma startup
que queria servir os “desbancarizados”?
Oito anos depois, debaixo dos narizes dos mais renomados e bem pagos
líderes de grandes bancos brasileiros, o
Nubank atinge um valor de mercado
de 25 bilhões de dólares.
O Dilema da Inovação veio para cobrar o seu preço, pois todas as decisões
da gestão tradicional foram perfeitas. E,
mesmo assim, os grandes players perde-

Fotos: Divulgação
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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

Fatos e curiosidades sobre
a icônica estufa do Jardim
Botânico de Curitiba

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

EXPERIÊNCIA AZUL

C H EC K -IN

GRÉCIA ENTRE AMIGOS
Uma viagem para Atenas e as ilhas Santorini e Zakynthos

App check-in

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

Web check-in

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

Aeroporto

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

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

Ilha Zakynthos
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Outro local que destacaria é a ilha Santorini, que tem
alguns dos lugares mais bonitos que já vi na vida. Lembro da sensação de contemplar o pôr do sol em suas pequenas ruas, cheias de casinhas e construções brancas,
exatamente como vemos nos cartões-postais. É algo
muito marcante.
Para ser gentil com as pessoas, tentei aprender um
pouco do idioma grego, mas não foi preciso. A Grécia é
um país extremamente turístico e por isso quase todos os
seus habitantes falam bem o inglês. A dificuldade maior,
talvez, tenha sido me adaptar à gastronomia local, bastante condimentada. Para não ficar com fome, recorri
a lanches rápidos e baratos, embora alguns amigos não
gostassem muito dessa minha opção. Viagem em grupo
tem dessas coisas: algumas brigas e confusões, mas também muitas risadas e momentos divertidos.
Rafael Arruda
Comissário de voo da base Rio de Janeiro

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: Arquivo pessoal e shutterstock

C

onhecer a Grécia, com suas lindas ilhas, era um sonho
antigo. Tinha alguns conhecidos que já haviam ido
e sempre via as fotos deles aproveitando o verão em
Mykonos e pensava que um dia ainda iria conhecer
todas aquelas praias e aquele mar deslumbrante. Em 2009,
consegui reunir uma turma de amigos e embarcamos para
Atenas. O que posso dizer é que as pessoas têm toda a razão
de adorar o país porque, realmente, não tem como não se
apaixonar por lá.
Um dos primeiros lugares que conheci foi a Navagio Beach, na ilha Zakynthos. Esta praia fica entre rochedos, tem
uma areia branquinha e o mar possui uma tonalidade de
um azul tão intenso que chega a parecer de mentira. Um
passeio que me impressionou demais também foi a ida até
a Acrópole, em Atenas. É uma visão surreal. É engraçado
pensar que toda aquela estrutura de mármore foi construída
há tantos anos, com uma arquitetura impecável. Fiquei impressionado em observar como aquele monumento se mantém de pé até hoje, de uma forma imponente e exuberante.

App 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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ENTRETENIMENTO A BORDO

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

108

150

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

GRAMMY AWARDS, DIA 14/03, ÀS 21H AO VIVO NA TNT

3ª TEMPORADA DE 4 BLOCKS,
TODA SEXTA, 23H30 NA TNT SÉRIES

60

108

NOVOS EPISÓDIOS DE ANYMALU SHOW,
TODA TERÇA, 17H45 NO CARTOON NETWORK

OITAVAS DE FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
DIAS 09,10,16 E 17/03, ÀS 15H30 AO VIVO NA TNT

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

JARDIM BOTÂNICO
DE CURITIBA

GRAÇAS À IMPONENTE ESTUFA E AOS
JARDINS GEOMÉTRICOS, O LOCAL VIROU
UM BELO CARTÃO-POSTAL DA CIDADE
por Junior Ferraro

Com o nome oficial de Jardim Botânico
Francisca Richbieter, o local foi inaugurado em
5 de outubro de 1991, ocupando uma área total
de 278 mil m², incluindo um bosque.

Com área de 458 m², a estufa climatizada tem
passarelas para a observação de espécies
botânicas típicas da Mata Atlântica, como
caraguatá, caetê e palmito. Do lado de fora
fica o jardim em estilo francês, com canteiros
geométricos, chafarizes e a estátua Amor
Materno, do artista polonês João Zaco Paraná.

Eleita a melhor
companhia aérea
do mundo
no Tripadvisor.

Em 2008, foi aberto ali o Jardim das Sensações,
uma trilha de 200 metros que o visitante
pode percorrer de olhos vendados. O objetivo
é despertar o olfato e o tato por meio do
contato direto com plantas de diferentes
formas, texturas e aromas.

Foto: Shutterstock

O ponto mais visitado é sua estufa de ferro e
vidro. O projeto é do arquiteto Abrão Assad,

inspirado no Palácio de Cristal de Londres,
erguido no séc. 19. A impressionante estrutura
possui três abóbodas em estilo art nouveau.
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SE O SEU NEGÓCIO BUSCA
A TECNOLOGIA PARA:
COMUNICAÇÃO
CORPORATIVA

Facilitar o workflow da sua equipe, tornando
sua rotina mais produtiva e eficiente;

CÂMERAS
PROFISSIONAIS

Captar e transmitir suas melhores ideias com
emoção, altíssima definição de imagem com
um workflow prático;

PROJETORES

DIGITAL SIGNAGE

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Projetar suas melhores ideias com a
qualidade de imagem impactante;

Encantar seu público com uma experiência
inovadora e aumentar as vendas por impulso;

Adotar a energia sustentável, economizando
gastos e tornando o mundo um lugar melhor;

A solução está em um só lugar:
NA PANASONIC BUSINESS

Escaneie o QR Code e saiba como, juntos, vamos
criar os melhores resultados pro seu negócio.
SOLUÇÕES CRIADAS

PRO SEU NEGÓCIO

