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Esta revista
é só sua! Ela
foi embalada e
higienizada para
garantir a sua
segurança.
Leve-a com você
após o voo e
boa leitura!

Serra
Catarinense

Curta o inverno entre estradas cênicas,
cânions exuberantes e belas cachoeiras

Sul da Bahia

Um roteiro para relaxar sob o sol, em
Trancoso, Caraíva e Arraial D'Ajuda

Azul.

Eleita a melhor
companhia
aérea do mundo
no Tripadvisor.

A gente se diverte junto.

Você vai amar viver
momentos de diversão
com quem você ama.
Tem coisa melhor que compartilhar
bons momentos com quem você
mais gosta? Por isso, a SKY oferece
milhares de opções para você se divertir.
Tem filmes, séries, documentários
e muito mais para você aproveitar.
Acesse o QR Code ou entre em
assine.sky.com.br e se apaixone
pela diversão.

Assine sky.com.br
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modo azul

Vo c ê
online
no
modo
avião.

C o m o m o d o a v i ã o d a A z u l , você vi aj a
c o n e c t a d o à i n t e r n e t c o m o se est i vesse
n o s o f á d e c a s a . A p ro v e i te o nosso
W i - F i g rá t i s , q u e , l i t e ra l ment e, voa.
Ve r i fi q u e s e o s e u a v i ã o está on

modo azul

e a p ro v e i t e o Mo d o A z u l de viajar.
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BASTIDORES E EXPEDIENTE

CARTA DO PRESIDENTE

VIVA A
DIFERENÇA!
Temos a sorte de viver num
país de dimensões continentais
e poder aproveitar a diversidade de biomas, culturas e climas.
Quem curte o friozinho das
montanhas, por exemplo, vai se
deliciar com nossa reportagem
Morro do Campestre,
sobre as belezas da Serra Catana região serrana de
Santa Catarina
rinense. Já quem prefere o calor
pode mergulhar nas imagens
ensolaradas do especial sobre o Sul da Bahia. Em Estilo de Vida, visitamos um charmoso
hotel campestre no interior do Paraná – com chalés no lago e lareira no quarto! – e mostramos
a rede de restaurantes do chef Jun Sakamoto. Na seção Executiva, confira a entrevista com
a diretora de marketing da Haägen-Dazs e a trajetória de mais de 50 anos da Embelleze.
Esta edição traz uma novidade: a página Espaço Kids, 100% dedicada às crianças – mas
os adultos também podem se divertir com os passatempos. Desejo a você uma ótima leitura!
Junior Ferraro

DIRETOR DE REDAÇÃO
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Bruno Segadilha / Beleza
em um clique p.82
O jornalista ouvia falar dos
alisantes de cabelo Henê
desde criança, mas não sabia
quem os fazia. “A Embelleze
está mais presente no nosso
cotidiano do que eu pensava.
São cerca de 800 produtos!”
Onde encontrá-lo:
@brunosegadilha

OUTROS COLABORADORES

TEXTO Anna Paula Ali, Felipe Sefrim FOTO Angelo Dal Bó

Siga-nos no Instagram:

revista_azul

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

Quer anunciar?

plataformaazul@voeazul.com.br

Azul Linhas Aéreas: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06460-040
A revista da Azul não se responsabiliza pelos conceitos emitidos nos artigos assinados. As pessoas que não constam do expediente
da revista não têm autorização para falar em nome da Azul ou retirar qualquer tipo de material para produção de editorial caso
não tenham em seu poder uma carta atualizada e datada, em papel timbrado, assinada por pessoa que conste do expediente.
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Jazz Comunicações
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Patricia Koops
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FTPI NE
Ivan Feitosa
ivan.nordeste@ftpi.com.br
FTPI RJ
Andrea Medrado
andreamedrado.rio@ftpi.com.br
FTPI BH
Ronaldo Spagnuolo
ronaldo.minas@ftpi.com.br
TIRAGEM
60.000 exemplares
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Foto: Anna Carolina Negri

Anna Carolina Negri / A hora
e a vez da Serra p.24
A fotógrafa paulistana se
encantou com o destino.
“Os cânions de lá são tão
impressionantes quanto a
beleza única das paisagens
nas estradas. É um lugar
surpreendente.”
Onde encontrá-la:
@acnegri

Fotos: Anna Carolina Negri e arquivo pessoal

Giovanna Forcioni / A hora
e a vez da Serra p.24
A repórter já havia visitado
Santa Catarina mais de 15
vezes, mas só foi conhecer
a Serra para escrever essa
matéria. “Urubici e Bom
Jardim entraram para a minha
lista de destinos favoritos.”
Onde encontrá-la:
@giforcioni

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

lá, seja bem-vindo!
O Brasil vem passando por um dos momentos mais
desafiadores desde o início da pandemia, em 2020.
O País ainda enfrenta um grande número de casos
de Covid-19, mas está no caminho para superar a
doença, vacinando cada vez mais pessoas. Nesse
sentido a Azul tem trabalhado incessantemente
para ajudar na campanha nacional de imunização.
Desde janeiro a companhia já transportou dez milhões de
doses de vacina para diversas cidades do País, como Recife,
Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá e Belo Horizonte. Mas não
só isso. Estamos ajudando também no transporte de insumos
e equipamentos médicos que auxiliam no enfrentamento da
pandemia. Desde o fim de março a Azul Cargo Express já
realizou o transporte de dez toneladas de medicamentos para
intubação para todos os estados do País, além do Distrito Federal.
Estamos à disposição de todos os brasileiros para essas e outras
cargas que forem necessárias para ajudar a vencer essa luta.
Estamos empenhados também em outra causa muito importante: a sustentabilidade. Entre as nossas ações para reduzir os
impactos ambientais dos voos está a compensação ambiental de
100% das embalagens dos snacks servidos aos nossos Clientes ao
longo de 2020. Graças à parceria com o selo eureciclo, vamos

garantir que a mesma quantidade de resíduos descartados
após os voos seja reciclada por cooperativas parceiras em
cada estado do Brasil que a Azul voou no ano passado.
Só em São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais, onde
estão os três principais centros de conexão da Azul no
País, serão mais de 52 toneladas de embalagens plásticas
pós-consumo compensadas.
Tenho também uma novidade que me traz muito orgulho:
desde abril, nossa frota já conta com dez aeronaves equipadas
com o Azul WiFi. Trata-se de um produto oferecido de graça
aos nossos Clientes, que vão ter uma experiência a bordo tão
boa quanto navegar na internet no sofá da sua casa. O que
nos dá mais orgulho ainda é que todo o serviço de implementação do wi-fi nas nossas aeronaves, antes realizado fora
do Brasil, agora é feito no Hangar da Azul, em Campinas,
que acaba de completar um ano. Peça-chave na operação da
companhia, este hangar é o maior complexo de manutenção
de aeronaves da América Latina, com 35 mil m² e cerca de
250 Tripulantes, facilitando a logística de manutenção e
gerando mais eficiência para a Azul.
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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Unidos pela Vacina. Unidos pelo Brasil.
Acesse: www.unidospelavacina.org.br
Siga @unidospelavacina
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UM DESTINO,
DOIS ESTILOS
Foto: Ariel Martini

Para que
a vacina chegue
até o seu braço,
é necessário
segurança e rapidez.

A Igrejinha da
Pampulha, um dos marcos
da arquitetura de Belo
Horizonte
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A Azul já tem 10 aviões com
wi-fi gratuito, a internet a bordo
mais rápida do Brasil

A dica do vinho do mês e uma
entrevista com a primeira
brasileira a ir até a estratosfera

Confira nossa nova página
de passatempos dedicada à
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NEWS

RECICLAGEM PARCEIRA
As embalagens de plástico dos snacks distribuídos nos voos da Azul em 2020
serão totalmente compensadas ambientalmente. Por meio de uma parceria
com o selo eureciclo, a companhia vai garantir que a mesma quantidade de
resíduos descartados após os voos seja reciclada por cooperativas parceiras
em cada estado do Brasil para onde a empresa voou no ano passado. Só em
São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais serão mais de 52 toneladas de material
reciclado. “Obter o selo eureciclo ao realizar a compensação ambiental é
um movimento de consciência e de cuidado com nosso planeta e reforça
a posição da Azul de promover ações que preservam o ambiente em que
vivemos. Além de aumentarmos a taxa de reciclagem no País, diminuímos o
impacto do pós-consumo e geramos incentivos para desenvolver a cadeia de
reciclagem”, afirma Danielly Mello Freire, gerente de sustentabilidade da Azul.

O Ararinha Azul, modelo 195-E2 , que já
está voando com internet gratuita a bordo

INTERNET A JATO
A Azul já possui dez aviões com Azul WiFi, internet gratuita com ótima velocidade. Até o fim
do ano, a companhia planeja ter 30 aeronaves com a nova tecnologia
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para instalar o sistema de internet em cada aeronave. A empresa contratou novos funcionários para otimizar o processo.
“Começar esse serviço em nosso hangar de manutenção é um
grande mérito da nossa equipe, que realizou pela primeira vez
um serviço que era feito em outro país. Além de reduzir nossos
custos, essa nova linha de trabalho proporciona a geração de
empregos formais e de mão de obra especializada num momento em que o Brasil precisa de ajuda na retomada econômica. Estamos criando postos de trabalho que vieram para ficar”,
celebra Carlos Naufel, diretor técnico da Azul.
O hangar acaba de completar um ano de operação em Campinas. O espaço é o maior complexo de manutenção de aeronaves da América Latina, com 35 mil m2 de área e uma equipe
de 250 Tripulantes. O centro de manutenção da Azul conta
ainda com pátio de manobras, áreas de lavagem de aeronaves
e mais 14 oficinas de pintura, motores e fuselagem. “O hangar
de Viracopos tem um significado imenso para a Azul. É um
espaço completo e estratégico para a operação da companhia
e a cada dia nos orgulhamos da construção deste complexo e
das tarefas que são realizadas aqui. Além de facilitar a logística
e gerar eficiência para a companhia, o centro está localizado no
nosso principal hub, em Campinas, por onde passam todos os
aviões de nossa frota”, afirma Antônio Eick Augusto, gerente-geral do hangar de manutenção da Azul.

NA LUTA CONTRA A COVID-19

Fotos: Divulgação Azul

A

gora os Clientes da Azul contam com a internet nas
nuvens mais rápida da América do Sul, em alguns de
seus voos. Trata-se do Azul Wifi, rede de internet
gratuita, com 30 Mbps de velocidade e conexão de
qualidade – tão boa como se você estivesse navegando no
sofá da sua casa. Já são dez aeronaves com wi-fi grátis, entre
elas o 195-E2 Ararinha Azul. A meta até o fim do ano é
chegar a 30 aviões com a nova tecnologia (confira na página
ao lado como utilizar a rede Azul Wifi).
A novidade tem agradado os Clientes e tornado ainda melhor a experiência nos voos. Nas redes sociais da companhia,
é possível conferir depoimentos de empresários que fecharam
negócios enquanto voavam com a Azul e Clientes mostrando
ao vivo as belezas do Brasil vistas de cima – ou se conectando
com seus familiares neste momento tão delicado que estamos
vivendo. “As reações positivas mostram que esse importante investimento fortalece a empresa e confirma a vocação
da Azul de sempre oferecer novos produtos e serviços que
contribuem para a experiência do Cliente que voa conosco”,
afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.
A instalação da tecnologia, que antes era feita nos Estados
Unidos, agora é realizada no Hangar da Azul, no Aeroporto
de Viracopos, em Campinas. Para isso a companhia inaugurou duas linhas de montagem, onde os AzulTecs trabalham

Desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Azul trabalha
incessantemente para ajudar o Brasil a vencer a batalha contra a Covid-19.
Desde o fim de março a Azul Cargo Express, unidade de cargas da Azul, já
levou dez toneladas de kits de intubação para todos os estados brasileiros
e o Distrito Federal, com carga transportada no porão das aeronaves em
voos comerciais da Azul. “Essas operações reafirmam o compromisso da Azul
e da Azul Cargo Express de apoiar todos os setores no combate à pandemia.
Vivemos um momento delicado em nosso País e quanto mais pudermos
colaborar, mais ações e transportes logísticos faremos”, afirma Izabel Reis,
diretora da Azul Cargo Express. Além disso, desde janeiro a companhia já
transportou dez milhões de doses de vacina para diversas cidades do País,
como Recife, Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá e Belo Horizonte.
AZUL
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BANRISUL INVESTE EM INOVAÇÃO
COMO ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO

epensar negócios e otimizar processos. O
momento sanitário mundial impôs desafios
significativos para a sociedade e o mercado,
com impactos em todos os setores, principalmente nas instituições financeiras. Diante da
exigência de soluções adaptadas ao distanciamento social, o Banrisul atingiu um apurado
nível de maturidade digital. O capital tecnológico da
empresa, resultado de um largo e constante investimento
na área, garantiu a estabilidade das transações on-line,
que crescem exponencialmente.
Em 2020 foram empregados R$ 336,9 milhões em
modernização tecnológica, ampliação da infraestrutura
de TI e em segurança da informação. “O Banrisul segue
consistente em sua transformação digital e permanece
comprometido em disponibilizar uma experiência cada vez
mais completa e confiável aos seus mais de quatro milhões
de clientes”, salienta o presidente Cláudio Coutinho. Para
o executivo, o amadurecimento em um ano de pandemia
foi equivalente a mais de uma década de evolução. No
ano passado, a média foi de um milhão de acessos por dia
nos canais digitais do Banco.

QUATRO PILARES DE INOVAÇÃO

Lançado em outubro de 2020, o BanriHub está estabelecido com base em quatro pilares de inovação: Hub.
Space, Hub.Startup, Hub.Venture e Hub.Education.
O Hub.Space será um espaço colaborativo que vai
funcionar no Museu de Comunicação Hipólito José da
Costa, no Centro Histórico de Porto Alegre (RS), em
formato de coworking, abrigando as startups selecionadas.
O Hub.Startup promoverá a inovação entre startups, aceleradoras, universidades, centros de pesquisa e parceiros.
Outro pilar de inovação do Banco, o Hub.Venture vai
estimular ações por meio de fundos de investimento ou
mentorias. Um aporte de até R$ 20 milhões no fundo de
coinvestimento Anjo, do BNDES, já foi aprovado pela
instituição financeira.
Já o Hub.Education contará com ações voltadas a
inovação, capacitação, qualificação de processos, pro-

dutos e serviços para a geração de novos negócios, que
agreguem valor ao “ecossistema” do empreendedorismo.
Também auxiliará na conexão de mentores internos do
Banrisul com as empresas incubadas, incentivando a
inovação interna e, em contrapartida, compartilhando
conhecimento sobre áreas temáticas com startups.
A tecnologia tem transformado a economia, criando
novas formas de fazer negócios e de relacionamento com
clientes. De acordo com o presidente Cláudio Coutinho,
com a ascensão das fintechs – startups voltadas ao mercado
financeiro –, pensar na inovação como estratégia de
negócio ganhou senso de urgência. “Se uma empresa
deseja se manter viva neste “ecossistema”, precisa integrar a inovação ao seu DNA. Posto que a perenidade
das instituições depende da capacidade de reinvenção,
seguiremos estimulando o Banrisul para estar cada vez
mais conectado ao universo digital”, assinalou.

AVANÇOS NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

O Banrisul tem adotado tecnologias digitais para transformar serviços e negócios no setor financeiro. O processo
pode parecer – e de fato é – desafiador, mas a realidade em
curso está em colocar em prática ações disruptivas, como
o lançamento do BanriTech, programa de aceleração de
startups. Foram selecionadas 30 empresas de todo o País,
com projetos em produtos ou serviços, focadas nas seguintes
áreas de interesse do Banco: agronegócios, serviços financeiros, relacionamento com clientes e empresas, eficiência
operacional, segurança da informação e governos.
De acordo com o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, o programa tem o objetivo de oferecer um ambiente
direcionado ao empreendedorismo. “No espaço, serão
incubadas empresas com potencial de escala. O intuito é
inspirar profissionais com uma metodologia ágil e foco
na jornada do cliente. Queremos propiciar conexões com
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parques tecnológicos e potenciais investidores”, pontua.
Conduzido com a consultoria do Parque Científico e
Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), o BanriTech é uma
das iniciativas do BanriHub, amplo projeto de inovação
do Banrisul.

AZUL
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E S PA ÇO K I D S

VINHO
DO MÊS

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul

A CASA DELA É O MUNDO
Apaixonada por viagens, a jornalista Dina
Barile, 65 anos, já conheceu 140 países e todos
os continentes do planeta. Em 2019 entrou para
o RankBrasil, entidade que homologa recordes nacionais, como a primeira brasileira a ir para a estratosfera a bordo de um caça MIG 29, que decolou de Sokol, na Rússia. Ela conta
esta e suas outras experiências no portal spotlife.com.br.
Como nasceu sua paixão por viajar?
Nasceu aos 21 anos, com a vontade de levar meus pais para a Itália, onde
eles nasceram e de onde saíram fugindo da Segunda Guerra. Eu, que até
então nunca tinha viajado nem pelo Brasil, achei a experiência incrível e
não parei mais. Ali decidi que investiria tudo o que pudesse em viagens.
Para viajar muito é preciso abrir mão de luxo?
No meu caso, que nunca fui rica, sim. Já fui mochileira, tomei banho
em rodoviárias e dormi no trem para economizar com estadia. Hoje
gosto de ter meu próprio quarto com banheiro, mas fico numa boa
em hotéis duas estrelas.

RICHLAND PINOT GRIGIO 2018
CALABRIA FAMILY WINES
Produtor: RICHLAND
Região: Riverina, Austrália
Uva: 100% Pinot Grigio
Preço: R$ 159

Com leve tom amarelo-palha, este
notável vinho mostra sabores de pera e
purê de maçã fresca entrelaçados com
folhas de lima. Paladar sedutor, com
equilíbrio e vigorosa acidez. A textura
macia e rica, em seu final, torna-o ideal
para acompanhar comida. Sirva com
antipasto italiano ou pratos asiáticos.
Ξ tartari.com.br

Que destino ainda quer conhecer?
Faltam alguns países da África, como Senegal, Cabo Verde e Angola. A
África me atrai bastante por ter culturas muito diferentes da nossa, além
de uma biodiversidade que me fascina.

Como foi viajar até a estratosfera?
Realizei um sonho. Desde criança, quando vi o homem pisar na Lua, sonho em ir ao espaço. Há duas empresas que vão realizar viagens espaciais, mas, quando fui me informar, vi que o custo seria de US$ 250 mil.
Não era para mim. Acabei descobrindo esse outro voo, que saía de uma
base aérea em Sokol, na Rússia, e levava os passageiros a 14 km de altura.
Consegui ver a Terra abaloada, suas cores e o contraste entre o azul do
planeta e o espaço, que é preto. Chorei de emoção.
18
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Fotos: Divulgação

Qual foi o destino de que mais gostou?
A Antártica me marcou muito, o cenário gelado, os pinguins... Tanto que
voltei depois. Achei a Islândia um lugar lindo. Adorei a Namíbia, com seu
deserto de dunas enormes e fiquei impressionada com Papua Nova Guiné, que é habitado por 150 tribos e onde se falam cerca de 800 idiomas.
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Tr a n sf o rm a r e x p e r i ê n c i a s e m

via ge ns é inc rív e l, m a s fa z e r i s s o

mais rá p id o d o q ue t o d o s é i n fi n i t o .
_ Validade dos pontos: não expiram.
3 pontos por US$ 1 em compras nacionais.
3,5 pontos por US$ 1 em compras internacionais.
Chegou
Azul Itaucard Visa Infinite.
O melhor é infinito.

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

UM DESTINO, DOIS ESTILOS

DESTINOS

UM GIRO EM BELO HORIZONTE
Que tal um fim de semana na encantadora capital mineira? Selecionamos algumas joias arquitetônicas
de BH, além de endereços imperdíveis para você conferir de perto a culinária regional por Junior Ferraro

GASTRONOMIA

Fotos: Ariel Martini

CULTURA

Também projetada por Niemeyer, a Igreja de
São Francisco de Assis (foto), chamada de Igrejinha da Pampulha, traz uma série de abóbodas de
concreto armado recobertas por pastilhas azuis
e brancas. A obra ainda conta com painéis de
Cândido Portinari, baixos-relevos de bronze de Alfredo Ceschiatti e jardins do paisagista Burle Marx.

Inaugurada em 1898, a Praça da Liberdade é um
dos principais pontos da capital mineira. Ali ficam
edifícios históricos como o Palácio da Liberdade, sede
do governo até 2010, e o Museu Mineiro. Vale passear
por seus exuberantes jardins, com suas palmeiras imperiais, fontes, esculturas, e até um coreto.
Quando visitar a praça citada acima, não deixe
de fazer o Circuito Liberdade, que inclui 15 instituições, como o Centro Cultural Banco do Brasil
e o incrível Memorial Minas Gerais Vale, com 31
salas divididas em três pisos em um lindo edifício
neoclássico do fim do século 19. Confira de perto
também o icônico Edifício Niemeyer (1960).
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Sempre cheque
antes se o
estabelecimento
está pronto para
recebê-lo

BELO HORIZONTE
2 noites no
Nacional Inn
Belo Horizonte, com
café da manhã.
Saída em
27/8/2021
(de Congonhas)

39,90
R$ 399,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a
alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Localizado na Pampulha, o Xapuri é um dos
restaurantes mais tradicionais de Belo Horizonte, aberto há mais de 30 anos. Ali o chef Flavio
Trombino serve clássicos da culinária mineira,
como frango com quiabo, tutu de feijão, pastel de
angu com carne seca e ainda um bufê com mais de
30 variedades de doces.
O melhor jeito de conhecer mais da comida
mineira é desbravar o Mercado Central (foto), no
Centro. São 435 quiosques com produtos como
queijos da Canastra, cachaças artesanais, pimentas e, claro, doce de leite. Vale provar ali mesmo
iguarias como iscas de fígado acebolado, empada
de jiló, broinha de queijo e a tradicional limonada.

No premiado Glouton, o chef Leo Paixão pratica
sua cozinha franco-mineira unindo técnicas de alta
gastronomia em receitas clássicas de Minas Gerais,
valorizando ingredientes regionais. Experimente o
arroz melado de galinha à moda da roça ou a papada
de porco assada com mil-folhas de mandioca.
Quer comer num típico mineiro? O Bar do Antonio,
com duas unidades na cidade, serve petiscos e receitas autorais, como a Costelinha Embriagada, assada
no molho de rapadura com cachaça e servida com
queijo Minas, ou o Boi Doido, carne de lagarto desfiada com azeitonas e alcaparras.
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SERRA
CATARINENSE

Foto: Anna Carolina Negri

Erguido nos anos 1940, o Conjunto Moderno da
Pampulha é um dos maiores símbolos da arquitetura
de Oscar Niemeyer e cartão-postal da capital mineira.
Ali ficam o Museu de Arte da Pampulha (antigo cassino), a Casa de Baile, o Iate Clube, praças projetadas
por Burle Marx e uma pequena igreja (veja abaixo).

Cânions espetaculares,
estradas sinuosas, lindas
cachoeiras e cenários de
cinema. Conheça os encantos
do mais recente hotspot no
turismo de inverno
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Os encantos naturais e as praias
quase intocadas de Trancoso,
Arraial D’Ajuda e Caraíva

Quatro destinos brasileiros para
você curtir uma viagem a dois no
mês mais romântico do ano

Saiba tudo sobre dez dos edifícios
mais icônicos do mundo _ e dois
deles estão em São Paulo!

SERRA CATARINENSE

A HORA E A
VEZ DA SERRA
Ela está com tudo! Região mais fria do País, a
Serra Catarinense abre a temporada de inverno com
novidades para todos os públicos: tem programas
para curtir a dois, contemplar a natureza, se deliciar
com a gastronomia regional....
por Giovanna Forcioni | fotos Anna Carolina Negri

Morro do Campestre;
na pág. anterior, vista do
Cânion das Laranjeiras
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Cânion do Funil, em
Bom Jardim da Serra;
na pág. anterior,
salto de pendulo na
Cascata do Avencal

Fotos: Angelo Maragno e Anna Carolina Negri

la já não é mais a mesma de antes. Quem
visitou a região serrana de Santa Catarina
tempos atrás mal reconhece o que ela se
tornou. Nos últimos dez anos, as cidades
de Urubici, Bom Jardim da Serra e São
Joaquim investiram pesado em infraestrutura para garantir seus postos entre os
melhores destinos de inverno do País. E
conseguiram. Sem exagero nenhum, hoje
podemos dizer que a Serra Catarinense
entrou de vez para o radar dos viajantes
que gostam de subir a montanha e curtir um friozinho. E bota friozinho nisso.
Com sorte, você pode encontrar até neve
e termômetros abaixo de zero enquanto
estiver por lá.
Essa fama, porém, não veio à toa. A natureza também tem sua parcela de culpa
nessa história. A região tem cachoeiras,
estradas cênicas, cânions de tirar o fôlego, mirantes com montanhas a perder
de vista… Tudo isso a apenas 180 km do
Aeroporto Internacional de Florianópolis
(FLN), que recebe voos diretos da Azul a
partir de várias cidades do País.
Assim como muitos outros destinos
turísticos no Brasil, a Serra Catarinense
também sentiu os impactos econômicos
da pandemia e teve de se adaptar às novas
condições impostas pelo novo coronavírus. Os esforços para cumprir os protocolos sanitários e de segurança renderam
até reconhecimento internacional: todo o
estado de Santa Catarina recebeu o selo
Safe Travels, concedido pelo Conselho
Mundial de Viagens e Turismo (WTTC,
sigla em inglês).
Depois de meses e meses de baixa no
movimento de turistas, a região serrana
deu a volta por cima e agora abre a temporada de inverno 2021 cheia de novidades.

Enquanto esperava o momento adequado para retomar as atividades turísticas, a Serra Catarinense fez a lição
de casa. Do ano passado para cá pipocaram inaugurações de mais endereços
gastronômicos, parques e experiências
radicais. Se ainda havia dúvidas de que
a Serra Catarinense é a bola da vez do
próximo inverno, agora não há mais.
Mesmo quem já conhece a região tem
novos motivos para voltar.

OS CLÁSSICOS

Saindo de Florianópolis, existem vários jeitos de se chegar até a Serra Catarinense. O mais famoso deles é pegar
a SC-390 e seguir até a cidade de Lau-

ro Müller. É lá que começa a Serra do Rio do Rastro, um
trecho de 35 km de estrada que vai até Bom Jardim da Serra,
ziguezagueando as montanhas, numa sequência de mais de
200 curvas. Já vá com a câmera a postos e preparado para
controlar o desejo de registrar cada trechozinho da viagem.
A estrada é só o primeiro dos cartões-postais que você vai
encontrar no caminho. Assim que chegar a Bom Jardim, faça
um pit stop na Churrascaria Cascata para esticar as pernas,
provar delícias regionais, como o entreveiro catarinense, e
repor as energias. Acredite: você vai precisar desse descanso.
A cidade reúne alguns dos cânions mais bonitos da região
e, para chegar até eles, uma boa dose de disposição cai bem.
O mais acessível é o Cânion da Ronda, que está só a
15 minutos da churrascaria. Você consegue estacionar o
carro pertinho do mirante e ver do alto uma sequência de
montanhas a perder de vista. É lindo, mas é só um gostinho do que vem pela frente. Na Fazenda Santa Cândida,
AZUL
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a experiência vai a outro patamar. É de lá que guias de
turismo conduzem grupos numa caminhada entre pastos e
descampados até o paredão do Cânion das Laranjeiras. Depois de mais ou menos uma hora andando... Voilà! Todo o
esforço é recompensado quando você se senta na borda do
paredão, respira fundo e contempla, sem pressa, o vaivém
da neblina.
Se ainda sobrar fôlego, você pode (e deve) acrescentar um
terceiro cânion à sua lista. Apesar de o nome prometer algo
parecido, o que você encontra ao se deparar com o Cânion
do Funil é diferente de qualquer outra paisagem da região.
Em meio aos paredões, surgem formações de arenito pontiagudas que dão um toque especial ao visual. Para chegar
lá, precisará caminhar 7 km, ou então combinar com o Seu
Miguel, dono da propriedade, e fazer o trecho de 4x4.

AS NOVIDADES

Fotos: Anna Carolina Negri e Divulgação

A melhor cidade onde se hospedar na Serra Catarinense
é, sem dúvidas, Urubici. Ela é charmosa, pequenininha na
medida e reúne várias boas opções de hospedagem e restaurantes – além de estar só a cerca de 65 km de Bom Jardim
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Serra do Rio do Rastro; ao lado,
Morro do Parapente

AZUL
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Cascata do Avencal;
abaixo vegetação de Bom
Jardim da Serra

Morro do
Campestre
AZUL
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e de São Joaquim. Nos entornos da
avenida principal, você pode provar
as receitas à base de pinhão do Manali Bistrô, experimentar a boa carta
de vinhos e drinques do Montês ou se
deliciar com a sequência de fondues
do Château du Valle.
Em agosto do ano passado, a lista
de endereços gastronômicos da cidade ganhou mais um reforço. O Paradouro do Morro do Campestre veio
para reafirmar a fama que Urubici tem
de servir bem, sempre com uma bela
paisagem de pano de fundo. Como o
próprio nome já entrega, o restaurante fica aos pés do Morro do Campestre, um dos melhores pontos da cidade
para se assistir ao pôr do sol. Com o
perdão do trocadilho agora a vista do
vale do Rio Canoas ganhou um gostinho especial com os pães italianos,
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os cremes de queijo, a bruschetta de linguiça blumenau
com chutney de manga… Outra opção para curtir o fim
de tarde em alto estilo é o recém-inaugurado Morro do
Parapente. O espaço ganhou uma estrutura para receber
grupos que queiram fazer um piquenique, enquanto petiscam, degustam um vinho e apreciam Urubici do alto. Mas
a grande atração são os dois balanços que parecem “voar”
sobre a cidade e servem como cenário perfeito para fotos
do Instagram.
Por incrível que pareça, até as cachoeiras da cidade estão de cara nova. A Papuã agora está aberta ao público em
um esquema 100% acessível. No complexo foram construídas passarelas de mais de 300 metros, que levam até uma
plataforma de vidro na beira do paredão, a 120 metros de
altura, de onde dá para avistar duas impressionantes quedas-d’água.
Pertinho dali, a menos de 3 km, fica a Cascata do Avencal,
figurinha carimbada nos roteiros da região. Antes, existiam
duas maneiras de conhecê-la. Por baixo, seguindo uma trilha de pedras que leva até os pés da cachoeira, ou por cima,
caminhando sobre uma passarela de vidro que avança em

Vista do Cânion das
Laranjeiras; ao lado,
Cascata da Barrinha,
aos fundos da
Churrascaria Cascata

AZUL
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Talharim
com molho de
gorgonzola e
pinhão, do Manali
Bistrô; acima,
Parador Morro do
Campestre; abaixo,
filé com espinafre
e crispy de alhoporó do Montês
Restaurante
Trilha no Cânion
do Funil; abaixo, o
hotel Serra Bela

AZUL

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

COMO IR

A Azul leva você até Florianópolis, a 170 km
de Urubici, com voos diretos a partir de
várias cidades. Consulte as opções no site
ou por telefone. MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

Fotos: Anna Carolina Negri e Levi Alves

TIM-TIM
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ONDE FICAR
Ξ SERRA BELA HOSPEDARIA RURAL
serrabela.com.br
ONDE COMER
Ξ CHÂTEAU DU VALLE
chateauduvalle.com.br
Ξ CHURRASCARIA CASCATA
churrascariacascata.com.br
Ξ MANALI BISTRÔ
facebook.com/manalibistro
Ξ MONTÊS RESTAURANTE
@montesrestaurante
PASSEIOS
Ξ SANTA & BELLA
santaebella.com.br
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sentido à queda-d’água. Agora, com agendamento prévio,
os turistas também têm a oportunidade de curtir o visual
sob outra perspectiva. No Salto de Pêndulo, a graça é ir até
a beira do paredão e contemplar a cascata num pulo de 100
metros em queda livre. Definitivamente, as definições de
friozinho na barriga foram atualizadas.
Uma vez na Serra Catarinense, não deixe de experimentar
os vinhos locais. A grande maioria dos restaurantes e hotéis
sempre tem à mão bons rótulos para servir. Mas, se quiser
provar direto da fonte, o segredo é estender um pouquinho
a viagem e fazer um bate e volta até São Joaquim, a 60 km
de Urubici. A cidade, que ganhou fama nos telejornais por
causa das temperaturas abaixo de zero, hoje reúne boa parte
das vinícolas da Rota dos Vinhos de Altitude. Agendando
com antecedência, dá para visitar as propriedades, conhecer
os bastidores da produção e ainda participar de rodadas de
degustação. Na Villa Francioni, uma das maiores e mais
famosas da região, por exemplo, o tour guiado acontece de
segunda a segunda.

SERVIÇOS

165,00
R$ 1.650,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa

SERRA
CATARINENSE
4 noites no
Serra Bela
Hospedaria Rural,
com café da manhã.
Saída em
12/8/2021
(de Confins)

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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DESTINO

APRESENTADO POR:

Vista aérea das piscinas,
coqueirais e praia do resort

COMANDATUBA AO SEU ALCANCE

Suíte Premium; acima, Restaurante Giardino;
à dir., atividade náutica boia cross

A

paradisíaca Ilha de Comandatuba está mais próxima do
que nunca. A partir de 26 de junho, a Azul inicia voos
diretos para Una, município baiano onde está a ilha, com
saídas de São Paulo (aeroporto de Congonhas) e de Belo
Horizonte (Confins). O destino é um verdadeiro oásis
tropical: de um lado estão 21 km de praias exclusivas, adornadas
por 25 mil pés de coqueiros; do outro, um rico manguezal, reunindo diversos biomas e exemplos da fauna brasileira.
Em meio a esse magnífico cenário natural está um dos melhores resorts do Brasil, o Transamerica Resort Comandatuba. A experiência faz jus ao paraíso tropical ao redor: fundado
em 1989, o empreendimento possui 62 mil m2 e tornou-se
referência entre os resorts no País. Atualmente possui 111
bangalôs espalhados nos jardins ornamentais, entre os coqueiros, as praças e a praia, além de 252 apartamentos e suítes
nos blocos centrais do resort, em diversas categorias.
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Por sua localização privilegiada e sua infraestrutura hoteleira,
acabou se tornando uma boa opção para home office e home
schooling à distância, com possibilidade de a criança ter aula
em locais abertos. Há inclusive pacotes long stay para quem
quer passar uma temporada mais longa, com benefícios como
massagens, snacks no quarto e serviços de lavanderia. O resort
também adotou todos os protocolos de segurança e higiene
desde sua reabertura, em julho de 2020, após breve hiato no
início da pandemia de covid-19, certificado pelo Bureau Veritas. Entre as medidas estão o uso obrigatório de máscaras em
áreas comuns, horário estendido nos restaurantes e uso de luvas
no bufê, check-in antecipado e despacho de bagagem no aeroporto diretamente para a porta do seu apartamento.
O Transamerica Comandatuba é all inclusive, com todas as
refeições, do café da manhã ao almoço e jantar, além de petiscos
na praia e bufê de chá da tarde. São seis restaurantes – quatro

Foto: Divulgação

A partir de junho, voos especiais da Azul aproximam seus Clientes da encantadora
ilha baiana, um paraíso tropical com praias intocadas, rico manguezal e infinitos coqueirais,
onde está localizado o badalado Transamerica Resort Comandatuba

gião, como tour de lancha para a Barra Norte, onde o manguezal encontra o mar. Quer apenas pura diversão? Uma
das modalidades que se tornou uma febre entre as crianças
– e também entre os adultos – é o boia cross. Por falar nos
pequenos, o Transamerica Comandatuba tem uma equipe
própria de recreação infantil na Casa da Criança, com monitores e atividades divididas em três grupos etários.
O contato com a natureza é outro atributo marcante do
destino. Além dos 4 km de praia exclusiva, o hóspede tem
a seu dispor toda a área de mangue, do outro lado da ilha.
Desde 2010, o Transamerica Comandatuba trabalha com
um biólogo da ilha junto à comunidade local em um projeto de preservação dos biomas locais, como uma espécie
rara de caranguejo.
A sustentabilidade, aliás, não é um conceito recente no
Transamerica Comandatuba. Desde sua inauguração, em
1989, o resort adotou medidas de responsabilidade socioambiental, como captação da água no continente, tratamento do esgoto por processo aeróbico e cuidado com os
resíduos. O lixo orgânico, por exemplo, é tratado na usina
de compostagem e transformado em adubo. O resort também mantém um programa de educação ambiental, em que
hóspedes podem participar do plantio de árvores nativas,
como janaúba e cajueiro, que são monitoradas pela equipe
do resort. Uma maneira simpática e consciente de desfrutar
do paraíso e ajudar a preservá-lo para as próximas gerações.

com menus temáticos de culinárias baiana, japonesa, mediterrânea e uma pizzaria – e quatro bares. A diária inclui refrigerantes, sucos, água de coco, água mineral, vinho branco e tinto
importado, espumante nacional, chope, coquetéis e vasta carta
de destilados, como whisky e gins.
A estrutura de lazer do Transamerica Comandatuba é
impressionante, com mais de 80 opções de atividades para
todas as idades. Ou seja, o destino ideal para viajar em casal,
família ou com amigos. Um dos destaques é o complexo
aquático, com duas piscinas entre os jardins, uma delas com
toboágua, além de piscinas infantil e de bebês. O resort disponibiliza quadras de beach tênis, tênis e squash, além de
campos de futebol e vôlei de praia, ciclovia e academia, bem
como salão de beleza e spa (leia mais na pág. 72).
Os esportes aquáticos também são um ponto forte do resort,
que vão desde atividades como stand up paddle, wakeboard e
esqui aquático até aulas de surfe, passeios de caiaque, lancha e jet
ski e pesca esportiva. O resort também oferece passeios na re-
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FÉRIAS EM
TRÊS ATOS
A Costa do Descobrimento, a partir de
Porto Seguro, guarda três joias turísticas,
onde a natureza rima com o charme e o
lazer ganha nova dimensão. Bem-vindos a
Arraial D’Ajuda, Trancoso e Caraíva!

Foto: Anna Carolina Negri

por Junior Ferraro fotos Anna Carolina Negri e Angelo Dal Bó

A Praia das Tartarugas, em
Trancoso, fica dentro do
Complexo Terravista Brasil e é
um dos trechos mais tranquilos
da região _ mas tem de reservar
com antecedência

SUL DA BAHIA

O voo de parapente decola de uma falésia
da Praia da Pitinga, vizinha de Taípe. Dá para
chegar ali de carro ou pela praia, subindo a
falésia por uma trilha razoavelmente tranquila.
O voo, feito com um instrutor credenciado,
dura 15 minutos e é deslumbrante, revelando
detalhes incríveis da costa baiana

Foto: Angelo Dal Bó

C

onhece a velha frase “Sorria, você está na Bahia”?
Se seu destino for o Sul
do estado, pode multiplicar esse sorriso por três.
O litoral da Costa do
Descobrimento, a partir
de Porto Seguro, guarda
joias turísticas para todo
tipo de viajante. Em cerca de 100 km
você encontra três vilarejos charmosos, com praias incríveis, natureza
exuberante, passeios emocionantes e
ruas históricas.
A primeira parada é Arraial D’Ajuda,
distrito a 8 km do Centro de Porto Seguro. A vila nasceu com a chegada dos
jesuítas, em 1549, e hoje é um dos destinos mais procurados da região, com seu
colorido casario histórico e a animada
Rua do Mucugê. Arraial tem cerca de 20
km de litoral, com algumas praias mais
frequentadas e outras tranquilas, além de
falésias coloridas e atividades como tours
de quadriciclo e voos de parapente.
A vizinha próxima é Trancoso, point
mais glamoroso da região, com hotéis
e restaurantes sofisticados e beach clubes
badalados. Tudo começa no Quadrado,
um espaço aberto no Centro, cercado
de casas coloridas, árvores e uma singela igreja branca, que dá fundos para um
mirante. O destino possui praias multicoloridas, com mar azul, areias douradas, falésias rosadas e um cinturão verde
de coqueiros.
A 80 km de Porto Seguro está
Caraíva, vila de pescadores com ruas
de areia, fiação subterrânea e onde carros não entram. Um dos pontos mais
frequentados é a Praia da Barra, onde
ocorre o encontro do rio com o mar, e
a Praia de Caraíva, com longos trechos
planos. Quer mais sossego? Vá à Praia
do Satu, que tem duas lagoas – uma de
água doce! Confira a seguir os destaques desse paraíso.
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Igreja de Nossa Senhora
D’Ajuda, no Centro de Arraial

Fotos: Anna Carolina Negri e Angelo Dal Bó

A Praia do Rio da Barra, em Trancoso, é um belo
trecho isolado, cercado de vegetação nativa, falésias
avermelhadas e mar límpido; abaixo, grade atrás da
igreja em Arraial D’Ajuda, onde os visitantes amarram
fitinhas do Senhor do Bonfim e fazem pedidos

42

AZUL

SUL DA BAHIA
Escadaria que leva à Praia do Espelho,
entre Trancoso e Caraíva. O lindo trecho
litorâneo é protegido por um paredão de
falésias e um belo coqueiral, com mar de
tons azuis e verdes e piscinas naturais
que surgem na maré baixa

O casario colorido e o chão de areia da vila de Caraíva,
onde a energia elétrica chegou apenas em 2007 e, por
pressão dos moradores, todos os fios foram aterrados
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Fotos: Anna Carolina Negri

A linda Praia do Satu fica
entre Caraíva e a Praia
do Espelho. Praticamente
intocada, tem uma lagoa de
água doce e uma de água
salgada; á esq., travessia de
barco no Rio Caraíva

AZUL
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A Praia de Taipe é a mais afastada
de Arraial D’Ajuda, quase divisa
com Trancoso, com natureza bem
preservada e mar azulzinho

Rochas durante a caminhada para a Praia do Satu;
acima, Igreja de São Sebastião, no vilarejo de Caraíva

COMO IR

A Azul leva você até a Bahia 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

349,90
R$ 3.499,00

Fotos: Anna Carolina Negri

10x de
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R$
ou

sem juros

à vista
por pessoa

ARRAIAL
D’AJUDA
4 noites no
Hotel Kuara,
com café da
manhã.
Saída em
15/9/2021
(de Santos
Dumont)

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Se você ainda
não conhece Caldas
Novas, está na hora
de conhecer.
Mas se já conhece,
esta é a sua chance
de matar a saudade.

MACEIÓ

BONITO
5 dias/4 noites

Saída: 09/08/2021

4 dias/3 noites

(Viracopos)

10x sem juros de

à vista

R$

R$

86,40

864,00

Saída: 11/08/2021

Hospedagem com café da manhã l
Passagem aérea l Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto

Hospedagem com café da manhã l
Passagem aérea l Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto | City tour com Litoral Sul

Hospedagem com café da manhã l
Passagem aérea l Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto

Origem: Viracopos
10x sem juros de

R$

78,70

Origem: Viracopos

Origem: Guarulhos

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

787,00

Saída: 07/08/2021

136,00

NATAL

8 dias/7 noites

1.360,00

Saída: 21/08/2021

86,10

861,00

PORTO DE GALINHAS
7 dias/6 noites

Saída: 08/08/2021

Iguassu Express Hotel

Esmeralda Praia Hotel

Jardins Premium

Hospedagem com café da manhã l
Passagem aérea l Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto

Hospedagem com meia pensão l
Passagem aérea l Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto | City tour

Hospedagem com café da manhã l
Passagem aérea l Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto

Origem: Confins

Origem: Ribeirão Preto

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

102,80

1.028,00

COSTA DO SAUIPE

Saída: 12/08/2021

5 dias/4 noites

Hotel Estrelas da Serra

Origem: Viracopos

Hospedagem com café da manhã l
Passagem aérea l Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto

SERRA GAÚCHA

Hotel Praia Bonita Jatiúca

8 dias/7 noites

Atrium Hotel

Saída: 14/08/2021

Hotel Refúgio

FOZ DO IGUAÇU

CALDAS NOVAS

8 dias/7 noites

8 dias/7 noites

Saída: 07/08/2021

234,30

2.343,00

PORTO SEGURO
8 dias/7 noites

Saída: 07/08/2021

123,00

1.230,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
5 dias/4 noites

Saída: 11/08/2021

Sauípe Premium Sol

Praia Mar Hotel

Hotel dos Açores

Hospedagem all-inclusive l Passagem
aérea l Traslado aeroporto/hotel/aeroporto

Hospedagem com café da manhã l
Passagem aérea l Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto

Hospedagem com café da manhã l
Passagem aérea l Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto

Origem: Confins
10x sem juros de

R$

371,40

Origem: Viracopos

Origem: Confins

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

3.714,00

93,10

931,00

114,80

1.148,00

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

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
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), Ribeirão
Preto (RAO), Confins (CNF) e Guarulhos (GRU) com eventual conexão. Condições válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 07/08/2021 e completadas
até 28/08/2021. 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 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.

DESTINOS

EM CLIMA DE ROMANCE

TI RADENTES
MINAS GERAIS

As ruas históricas, as charmosas pousadas e
o friozinho durante o outono e o inverno são
alguns dos atrativos que fazem de Tiradentes
um lugar perfeito para o romance. Os becos
estreitos com calçamento de pedra passam
pelo casario colonial e levam a igrejas como as
de São Francisco de Paula e Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos, dois símbolos da arquitetura
barroca no Brasil. A Igreja Matriz de Santo
Antônio impressiona por sua riqueza e pela
quantidade de ouro: são 482 quilos do metal
enfeitando seus seis altares. De manhã a dica
é conhecer as lojas de artesanato do distrito
de Bichinho, bem próximo a Tiradentes. Se
você gosta de natureza, não deixe de fazer as
trilhas na Serra de São José, mas se não está
sobrando tanta energia embarque no passeio de
trem a São João del-Rei, que passa pelas lindas
paisagens dessa região mineira.

Em 12 de junho se comemora o Dia dos Namorados. Selecionamos quatro destinos
nacionais para os casais celebrarem o mês mais romântico do ano por Bruno Segadilha

FERNANDO DE NORONHA
PERNAMBUCO

Mar cristalino, pores do sol inesquecíveis e
cenários que mais parecem pinturas. Esses são
alguns dos elementos que fazem do arquipélago
pernambucano um dos destinos mais procurados
por casais apaixonados. As belas e intocadas
praias são um convite para um passeio nas areias
de mãos dadas, a exemplo da Praia do Cachorro
e da Baía dos Porcos. Considerada uma das mais
bonitas do mundo, a Praia do Sancho é outro
passeio imperdível, mas é preciso se programar,
já que o acesso é mais difícil. Para chegar lá é
preciso pegar uma embarcação ou descer uma
escada vertical de 208 degraus. Entre os meses de
março e julho, as águas das chuvas despencam
dos paredões da Baía do Sancho e formam
uma queda-d’água, um espetáculo natural que
impressiona pela grandiosidade. Noronha conta
ainda com ótimos bares e restaurantes e cartõespostais que são parada quase obrigatória para
quem quer fazer aquela selfie, a exemplo dos
morros Dois Irmãos e do Pico, conhecido também
como Dedo de Deus.

FLORIANÓPOLIS
SANTA CATARINA

Reza a lenda que o casal que contornar três vezes a
centenária figueira da Praça 15, no Centro Histórico da
cidade, consegue se casar em poucos dias. Quem quiser
reforçar o pedido basta atravessar a rua e visitar a Catedral
Metropolitana. Verdade ou não, Florianópolis tornou-se um
dos lugares mais populares entre casais em busca de dias
românticos. Programas para fazer a dois não faltam.
A começar por passeios de barco como o que vai até a Ilha
do Campeche, local onde a água é a mais transparente da
cidade. Outra dica é subir o Morro da Cruz para aproveitar
e observar a ilha do alto e uma visita a Lagoa da Conceição,
um dos bairros mais famosos da cidade. O entardecer na
beira do lago é inesquecível. Para os mais aventureiros
a dica é seguir as trilhas da ilha que levam às praias da
Lagoinha do Leste e Naufragados, que impressionam pela
beleza quase intocada.

CAM P O S D O J O R D Ã O
Se é verdade que o amor é feito de clichês, a
cidade, localizada no interior de São Paulo, é
um festival de maravilhosos lugares-comuns. O
clima ameno, a arquitetura alpina e as ótimas
opções gastronômicas fazem do destino o
lugar ideal para se curtir um descanso a
dois. Boa parte dos restaurantes oferece uma
atmosfera aconchegante – alguns com direito
a luz de velas e lareira – e pratos especiais
para as noites frias, como o tradicional fondue.
Para quem prefere programas ao ar livre a dica
é um piquenique no Horto Florestal, que conta
com algumas trilhas e riachos. Perto dali,
o Parque Tarundu oferece atividades como
passeios a cavalo, patinação no gelo e um tour
de balão. Quer ver a cidade do alto? Não deixe
de subir no teleférico que leva ao topo do
Morro do Elefante, de onde se tem uma visão
privilegiada do Centro turístico, com a Serra da
Mantiqueira ao fundo.
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Fotos: Shutterstock

SÃO PAULO

Consulte o site da Azul Viagens e confira ofertas para todos esses destinos. azulviagens.com.br / 4003 1181
AZUL
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DEZ ÍCONES
NAS ALTURAS
por Bruno Segadilha

Prédios e arranha-céus compõem
de forma majestosa a paisagem
das grandes metrópoles. Conheça
alguns dos edifícios mais belos e
simbólicos do mundo

EDIFÍCIO COPAN
SÃO PAULO // BRASIL
Suas curvas são inconfundíveis. Concebido por Oscar
Niemeyer para as comemorações do quarto centenário de
São Paulo, celebrado em 1954, o edifício foi inaugurado
apenas em 1966, depois de alguns atrasos na obra. O plano
inicial era construir um centro urbanístico no modelo do
Rockfeller Center, em Nova York, com residências, comércio,
teatro e um hotel, mas nem todas essas ideias saíram do
papel. Ao todo são 1.160 apartamentos distribuídos em
seis blocos e 32 andares, o que faz dele o maior prédio
habitacional do mundo. O andar térreo abriga uma área
comercial com 72 lojas. Sua geometria sinuosa, criada para
servir de contraponto aos edifícios quadrados de São Paulo,
assim como a fachada, composta de frisos de concreto, fez
dele símbolo da arquitetura modernista brasileira e um dos
principais cartões-postais da cidade.

BURJ KHALIFA
DUBAI // EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Erguido entre setembro de 2004 e janeiro de 2010, o edifício
tem 160 andares e 828 metros, o que faz dele o mais alto do
mundo. Tão grande, que pode ser visto a 95 km de distância.
O arquiteto estadunidense Adrian Smith, idealizador do
projeto, precisou criar um tipo de concreto que não secasse
muito rapidamente e nem rachasse no clima quente e seco
da região. A substância deveria ser capaz, ainda, de suportar
a pressão gerada pela enorme quantidade de andares do
empreendimento, que abriga escritórios, apartamentos
residenciais e a primeira unidade do Armani Hotel, além
do deque de observação At the Top, no 124º andar. De lá é
possível admirar as grandes construções da cidade, o mar
do Golfo Pérsico e o deserto. O desenho do arranha-céu,
revestido com alumínio e painéis de vidro, também levou
em consideração as fortes correntes de vento a que a torre
seria submetida. Assim o Burj Khalifa tornou-se um dos
principais símbolos da arquitetura neofuturista.

TORRES PETRONAS

Fotos: Unsplash e Shutterstock

KUALA LUMPUR // MALÁSIA
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Obra do arquiteto argentino César Pelli, as torres foram
inauguradas em 1998 e são a 14º construção mais alta
do mundo, com 88 andares e 452 metros de altura. Elas
foram desenhadas na forma de uma estrela de oito pontas,
representando os pilares do islamismo, e fazem parte do
complexo KLCC (Kuala Lumpur City Center). O conjunto
conta ainda com mais um edifício, escritórios, um shopping,
salas de cinema e um aquário. A visita guiada dá acesso a
dois pontos importantes da construção: a ponte Skybridge,
que liga as torres, a 170 m de altura, coberta de vidro, e o
Observation Deck, no 86º andar, que propicia uma vista
ainda mais impressionante. Dali o visitante tem a impressão
de estar no topo de uma montanha, vendo os imensos
arranha-céus da metrópole em tamanho diminuto.

AZUL
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Fotos: Shutterstock
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TOKYO SKYTREE

THE GHERKIN

TÓQUIO // JAPÃO

LONDRES // INGLATERRA

Em 2011, com o fim da TV analógica no Japão, os japoneses perceberam que sua antiga torre de transmissão, uma
construção de 1958 inspirada na Torre Eiffel, estava obsoleta. Para substituí-la construíram a Tokyo Skytree, a segunda
maior estrutura do planeta, depois do Burj Khalifa, de Dubai. Com 634 metros de altura, ela forma uma enorme
sombra no bairro Musashi (uma das maneiras de se pronunciar o número 634 em japonês) e é usada por rádios,
serviços de internet e canais de televisão, incluindo a famosa NHK. A torre, triangular em sua base e circular na ponta,
para resistir aos ventos e tufões da região, tem duas plataformas de observação, situadas a 350 e 450 metros de
altura, para que os visitantes possam contemplar a capital de cima.

Há quem o ame e quem o odeie. O fato é que, desde sua inauguração, em abril de 2004, o 30 St. Mary
Axe, apelidado carinhosamente de The Gherkin (o pepino, em inglês) mudou definitivamente a paisagem
de Londres. Idealizado pelo arquiteto britânico Norman Foster, o prédio fica bem no centro comercial da
cidade e foi projetado para ser sustentável. Sua fachada de vidro, por exemplo, permite uma iluminação
natural durante boa parte do dia e sua estrutura de metal possui poços que funcionam como um sistema
de ventilação. No terraço, localizado no 40º andar, funciona o Helix, um restaurante que oferece vista
panorâmica de Londres.

AZUL
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FREEDOM TOWER
NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

Fotos: Shutterstock

Batizado oficialmente como One World Trade
Center, é um projeto do arquiteto estadunidense
David Childs, construído no terreno onde ficavam
as torres gêmeas do World Trade Center, destruídas
em 2001. Tem 104 andares e 541 metros de altura,
sendo o 3º prédio mais alto do mundo. Suas
bordas chanfradas para trás formam oito triângulos
isósceles, cuja base é um octógono perfeito no
centro. A superfície da base é revestida com mais
de 2 mil peças de vidro prismático brilhante. Do
100º ao 102º andar fica o One World Observatory,
que oferece uma vista panorâmica de Manhattan.
Subir até lá, aliás, é também uma atração
imperdível. Cinco elevadores levam os visitantes
ao 102º andar em apenas um minuto e, durante o
trajeto, telões exibem um filme sobre a construção
de Nova York, desde os tempos da colonização até
o surgimento dos imensos arranha-céus.

F&F TOWER
CIDADE DO PANAMÁ // PANAMÁ
Localizada no distrito financeiro da capital, a torre tem 52
andares que formam uma espiral de 233 metros de altura.
Não à toa, a construção, visível em toda a cidade, ganhou
o apelido de Tornillo, que significa espiral, em espanhol,
mas há quem a chame também de Torre da Revolução, por
causa do seu desenho revolucionário. A torre foi construída
pelo escritório panamenho de arquitetura Pinzón Lozano
y Asociados e concluída em 2011 pela F&F Properties. No
mesmo ano o projeto venceu o Emporis Skyscraper Award,
maior premiação da arquitetura mundial, tornando-se um
marco para o setor da construção não apenas no Panamá,
mas também na América Latina.
56

AZUL

EDIFÍCIO ALTINO ARANTES
SÃO PAULO // BRASIL
Um dos principais cartões-postais da capital paulista, o prédio foi inaugurado em junho de 1947 para abrigar o
antigo Banco Banespa. Possui 161 metros de altura e é o terceiro arranha-céu mais alto da cidade. A construção foi
concebida pelo arquiteto Plínio Botelho do Amaral, mas seu projeto inicial foi adaptado pela construtora Camargo &
Mesquita para que lembrasse o Empire State Building, de Nova York. Desde 2018 o edifício abriga o Farol Santander
SP, que possui atrações culturais em 18 de seus 35 andares, um café e um mirante. Dali de cima é possível avistar
toda a cidade, incluindo pontos como a Avenida Paulista, várias construções famosas do Centro, além da Serra do
Mar e do Pico do Jaraguá.
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EMPIRE STATE BUILDING

PALÁCIO BAROLO

NOVA YORK // ESTADOS UNIDOS

BUENOS AIRES // ARGENTINA

Menos de um mês antes da quebra da Bolsa de Valores de 1929, o então governador de Nova York, Alfred E. Smith, e seu
parceiro financeiro, John Jakob Raskob, convocaram uma reunião com ricos empresários da cidade. Buscavam uma solução
para o desastre financeiro que se aproximava: uma torre de escritórios que serviria de estímulo aos americanos e geraria
muitos empregos. Surgiu assim o Empire State Building, com 102 andares e 381 metros de altura, cujo estilo art déco
inspirou arquitetos do mundo inteiro. A construção durou só um ano e 45 dias, graças aos 3.500 trabalhadores da obra,
que erguiam quatro andares por semana. Seus dois observatórios (no 86º e no 102º andar) oferecem uma panorâmica da
ilha de Manhattan e até mesmo de Nova Jersey. Não à toa, o edifício atrai cerca de 4 milhões de visitantes por ano.

Em 1919, o empresário Luis Barolo encomendou ao arquiteto argentino Mario Palanti um edifício inspirado em A Divina
Comédia, de Dante Alighieri. Inaugurado em 1924, o Palácio Barolo tem de 100 metros de altura, o mesmo número de
cantos do livro, e 22 andares, a exata quantidade de estrofes da obra. Assim como a criação de Alighieri, o prédio é
dividido em três partes – inferno, purgatório e céu – e possui um farol que representa os nove coros angelicais criados
pelo escritor italiano. Sua arquitetura não segue um estilo único. Ela sofreu influência dos gêneros europeus da época,
como o neogótico e o neorromântico. A cúpula no alto foi inspirada no templo indiano de Rajarani Bhubaneshvar, do
século 12. O Palácio Barolo tem programa de visitação guiada e o bar Salón 1923, com jazz ao vivo, no 16º andar.
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ESTI LO
DE VIDA

>tudoazul.voeazul.com.br

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

66
GASTRONOMIA
Foto: Divulgação

TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.

Tartare de salmão sobre
ovas, entrada do J1, um
dos restaurantes do chef
Jun Sakamoto

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.

62
HOTELARIA

70
BEM-ESTAR

O Virá Charme Resort, numa
fazenda no Paraná, é o refúgio
ideal para escapar da rotina

Saiba quais são os alimentos
mais indicados para uma dieta
com menor índice de açúcar

75
VITRINE
Dicas de ferramentas e itens de
marcenaria para você aproveitar o
distanciamento e reformar sua casa

HOTELARIA

Vista interna e externa de
um dos bangalôs do lago;
abaixo, a piscina coberta da
Casa de Banhos

A recém-inaugurada piscina
aberta, com vista dos chalés, do
lago e da floresta

REFÚGIO À BEIRA DO LAGO

Entre eles espalham-se os jardins bem cuidados e as áreas
comuns amplas e charmosas, como o restaurante circular, onde
são servidos o caprichado café da manhã, o almoço e o jantar, com alguns toques da culinária polonesa, como o pastel
Pierogi. A antiga sede da fazenda, que recebia os hóspedes,
hoje abriga o spa L’Occitane, com terapias relaxantes, massagens e banhos aromáticos. O hóspede também pode reservar
um horário no ofurô externo no meio da vegetação do jardim. Outro ponto alto é a Casa de Banhos, onde fica a piscina coberta climatizada, com bar molhado, onde você pode
pegar um drinque sem sair da água, e sauna. Em fevereiro, foi
inaugurada a piscina externa, no deque de madeira, com borda
infinita e uma incrível vista do lago e do bosque.
O hotel também oferece várias experiências de interação com
a natureza, como cavalgadas ao pôr do sol, passeios de caiaque
ou stand up paddle no lago, trilhas de bicicleta e até visita à horta orgânica e ao pomar – com a possibilidade de colher algumas
frutas direto do pé. As crianças também podem passear de pônei
e conhecer de perto os bichinhos da fazenda. Quer maneira
mais divertida de se isolar um pouquinho do mundo?

E

m tempos de pandemia, o chamado turismo de isolamento tem ganhado força com quem quer fugir da
rotina e ainda assim manter o distanciamento social
sem tanto esforço. Afinal, é muito melhor trabalhar da
varanda de um chalé com vista da natureza do que se resignar a passar mais uma semana no seu manjado home office.
A bola da vez dessas escapadas são os hotéis de experiência
campestre, com acomodações aconchegantes, boa comida,
isolamento na medida e cenários relaxantes.
Um desses refúgios encantadores está no interior do Paraná, no município de Teixeira Soares, a 154 km de Curitiba. Trata-se do Virá Charme Resort, localizado em uma
propriedade rural com mais de 170 hectares e à beira de um
lago impressionante – o empreendimento faz divisa com
áreas de mata preservada, como a Floresta Nacional de Irati
e a Reserva Biológica das Araucárias. Não é raro, pois, o
hóspede avistar alguma capivara, um tamanduá ou mesmo
um virá, cervo da região que dá nome ao resort.
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O empreendimento foi fundado em 1988 pelo casal Ieda e
David Gryczynski como Pousada Fazenda Virá, um lugar para
receber familiares, amigos e visitantes. Conforme a procura foi
aumentando, o casal construiu mais chalés e passou a receber
turistas de outros estados. O Virá cresceu, tornou-se um resort
e passou por uma reformulação de marca, executada por uma
das filhas do casal, Marina Gryczynski.
Hoje o hotel conta com 38 chalés, com bem-vindos 50 metros de distância entre cada unidade. As acomodações mais
procuradas são os quatro Bangalôs no Lago, chalés românticos
construídos com toras de madeira ecológica, deque privativo
com acesso direto ao lago, lareira no quarto e um trecho do
piso de vidro, com vista da água. Já os Bangalôs do Bosque são
mais espaçosos, com cama king-size, lareira, chuveiro duplo e
banheira de hidromassagem com vista do jardim, varanda com
rede e uma panorâmica incrível do lago e da floresta. Além disso, há chalés e suítes em meio às árvores, alguns com mezanino.
Em todas a acomodações, os amenities são da marca L’Occitane.

Fotos: Divulgação

Situado em uma fabulosa fazenda no interior do Paraná, o Virá Charme Resort é o destino
ideal para buscar sossego na natureza, hospedado em chalés aconchegantes por Junior Ferraro

!

Ξ VIRÁ CHARME RESORT 42 3459 1177 // viracharmeresort.com.br

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

DIVERSÃO E ARTE
JUAZEIRO DO NORTE Rede hoteleira fundada na

Paraíba, a Nord acaba de inaugurar a primeira
unidade no Ceará. Trata-se do Nord Luxxor Juazeiro.
O hotel conta com 88 apartamentos, sendo quatro
suítes presidenciais, piscina, espaço fitness e um centro
de convenções para 400 pessoas, além de uma praça
de alimentação e um teatro. O empreendimento abriga
também a Galeria de Artes do Cariri, um espaço
para exposição dos trabalhos dos artistas da terra. No
local serão exibidas criações dos artesãos de cidades
como Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha.
Ξ nordhoteis.com.br

Fotos: Hatyia e Divulgação

Piscina do Canto do Irerê; abaixo, um dos chalés
e a varanda com vista da Mata Altântica

DESIGN À
BEIRA-MAR

FLORIANÓPOLIS Resultado de um
projeto do grupo Atrio Hotel Management e da construtora WKoerich, o WK
Design Hotel, é o novo hotel catarinense
que une uma bela arquitetura e luxuosas acomodações. O projeto tem estrutura imponente, com arquitetura
cosmopolita e arrojada desenvolvida pelo Studio Methafora, combinando madeira, vidro, concreto e aço aparentes. São 170 quartos e seis espaços para eventos, que comportam até 330 pessoas.
Para quem viaja a trabalho, as suítes contam com uma pequena
estação de trabalho, com conexões USB e internet de banda larga.
O empreendimento conta também com uma bem equipada academia, um restaurante e um bar, localizados no hall. Da piscina,
que fica no rooftop, no 16º andar do prédio, os hóspedes têm uma
vista panorâmica da ilha. Ξ wkdesignhotel.com.br

FÉRIAS SEM AS CRIANÇAS

ATIBAIA Varandas amplas, com vista de imensos bosques e
da Mata Atlântica. Acredite: trata-se de um refúgio a poucos quilômetros de São Paulo. O Canto do Irerê Hotel
Boutique, em Atibaia, é uma ótima opção para quem quer
dar uma escapada rápida da cidade e procura um turismo
de isolamento. O empreendimento é dos mesmos donos do
Hotel Estância Atibainha. Mas, diferentemente do famoso
resort voltado para famílias com filhos, o Canto do Irerê tem
como foco casais que valorizam novas experiências e serviços
personalizados. Por isso só aceita maiores de 18 anos. Ao todo
são apenas oito chalés, com tamanhos a partir de 80 m², todos
envoltos pela bela vegetação da Serra da Mantiqueira. Bela
e intocada. Por se tratar de uma área de proteção ambiental,
nenhuma árvore pôde ser arrancada durante a construção.
Espaçosas, as acomodações mais parecem apartamentos residenciais, com living, lareira, banheira de hidromassagem e
varandas para que os hóspedes possam aproveitar momentos
de ócio observando a natureza nativa. Para quem quiser estender a estada, há também espaço para montar um pequeno
escritório com uma potente internet. Gosta de passeios ao
ar livre? A região conta com algumas trilhas de diferentes
dificuldades, sendo que as mais longas levam a lagos onde é
possível tomar banho. Se a disposição não for tão grande assim, a dica é mergulhar na piscina comum, que fica em frente
à casa-sede, onde funciona um
minispa que atende apenas um
Sempre cheque antes se o
hóspede ou chalé por vez.
estabelecimento está pronto
Ξ cantodoirere.com.br
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DIA DA NOIVA Hotéis que oferecem dias de total relax e conforto antes do seu casamento

BELMOND COPACABANA PALACE
RIO DE JANEIRO

O Pacote Núpcias inclui um espumante,
decoração especial de núpcias e duas massagens relaxantes, no spa, de 50 minutos,
além de café da manhã, servido na suíte ou
no restaurante Pérgula. Ξ belmond.com

HILTON
SÃO PAULO

O quarto reservado para a noite de
núpcias pode ser usado no dia da noiva.
O hotel tem salão Jacques Janine, mas a
noiva pode levar seu próprio cabeleireiro
e seu maquiador. Ξ hiltonhotels.com

SHERATON PORTO ALEGRE
BELO HORIZONTE

A noiva tem acesso livre a saunas,
academia e piscina, roupões para uso nas
dependências e desconto nas massagens.
O hotel oferece ainda espumante, doces especiais e um buquê de flores. Ξ marriott.com
AZUL
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GASTRONOMIA

IMPÉRIO
DO SUSHI
O chef Jun Sakamoto abre
sua terceira casa, desta vez
em João Pessoa, e dá mais um
passo para montar uma rede
de culinária japonesa no País

Combinados e pratos do menu do J1, no
Shopping Villa-Lobos, em São Paulo; abaixo,
panelinha de cogumelos na manteiga

por Junior Ferraro

H
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Salão da nova unidade, em João Pessoa;
abaixo, o chef Jun Sakamoto e uma das
panelas de arroz trazidas do Japão

Fotos: Divulgação

á mais de 20 anos, os aficionados
à culinária japonesa disputam um
dos oito lugares no balcão do restaurante Jun Sakamoto, no bairro Pinheiros, em São Paulo. Não se trata
apenas de um jantar. É praticamente uma
cerimônia gastronômica numa casa com
uma estrela Michelin. É também a oportunidade de ver de pertinho o chef Jun
preparar o omakasê (menu degustação)
de 16 etapas – quase todas de sushi. Sim,
a iguaria é a grande protagonista da casa
e os peixes, sempre frescos, mudam conforme a oferta do dia. Entre as opções,
podem surgir sushis de toro, vieiras maçaricadas ou peixe-serra. O arroz vem de
uma fazenda na Califórnia, cozido em
uma panela de ferro trazida do Japão e
temperado com vinagres japoneses.
Jun Sakamoto prepara cada sushi na
frente do cliente, montando as porções
individuais em louças de ceramistas renomados, como Shugo Izumi. Os sushis,
já besuntados com a medida correta de
shoyu, são servidos aos clientes na mesma
sequência. A experiência – que termina
com um surpreendente sorvete de maçã
verde com cubos de gelatina de saquê – é
tão inesquecível quanto valiosa: o famoso
omakasê da Rua Lisboa custa R$ 395 por
pessoa, com bebidas e serviço à parte.
Não cabe no seu bolso? Uma boa notícia: há dois anos, Jun Sakamoto abriu o
restaurante J1, no Shopping Villa-Lobos,
em São Paulo, com preços muito mais
acessíveis e uma grande variedade de itens
da culinária japonesa. Além dos aclama-

dos sushis, há combinado, baterás (sushis prensados) de Unagui
(enguia) ou Spicy Tuna, e uma steakhouse de onde saem cortes
como Porter House, assado de tira e Prime-Rib. Atenção para
as entradas, como o ninho de tempurá de ovo de cordona e
a irresistível panela de pedra de cogumelos shimeji, shiitake e
heringue refogados na manteiga com alho, servida no fogo. “A
unidade do Villa-Lobos mira a expansão de qualidade”, diz Jun,
que já havia tido um restaurante no Shopping Iguatemi, o Junji,
anos antes e resolveu investir nesse modelo. “Fiz um estudo do
mercado de culinária japonesa e verifiquei que há poucas redes.
Quase todas sobrevivem à base de rodizíos de baixa qualidade.”
Segundo o chef, há um grande mercado para quem consegue
oferecer gastronomia de qualidade com bom custo. “O processo
rigoroso de produção garante o padrão dos pratos. Estudei muito gestão e logística e hoje sei que dá para montar várias casas
com comida japonesa bem feita”, afirma.

Dois sushis de
toro (lombo de
atum) montados
pelo próprio chef
no restaurante
da Rua Lisboa;
acima, salão do
J1, em São Paulo

Em fevereiro, o chef inaugurou o Jun Sakamoto em João
Pessoa. Com projeto moderno e despojado, o restaurante fica
no Shopping Manaíra e tem o menu bastante parecido com
o do J1 de São Paulo. “Cerca de 55% do faturamento vêm do
sushi, e 45% divididos entre cozinha quente e bebidas”, calcula
Jun. “Acreditamos muito no potencial gastronômico de João
Pessoa, que está se tornando uma joia do Nordeste.” O chef está
em negociações para abrir sua terceira unidade, em Goiânia,
e tem planos para casas no Rio e em Curitiba. “Estamos construindo uma rede baseada em qualidade de gestão, mirando um
nicho para fidelizar o cliente. Não é um sonho; é um investimento”, diz o mestre dos sushis. Preparem seus hashis.
Ξ JUN SAKAMOTO RUA LISBOA 11 3088 6019 / junsakamoto.com.br
Ξ J1 VILLA-LOBOS 11 3588 8778 / @j1restaurante
Ξ JUN SAKAMOTO JOÃO PESSOA 83 3142 0963 / @junsakamotobrasil
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Sempre cheque antes se o
estabelecimento está pronto para recebê-lo
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CAJU É SUCESSO

BELO HORIZONTE Inaugurado em um prédio

de três andares na esquina das ruas Contorno
e Prudente de Morais, no bairro Santo Antônio,
o Quina BH lança um olhar cosmopolita sobre a
tradicional culinária mineira. Da cozinha do chef
Uamiri Menezes saem itens como o Croquete
de Tropeiro (foto), feito com feijão-tropeiro,
empanado na farinha de torresmo e servido com
vinagrete de couve e ovo de codorna confitado,
uma das entradas mais interessantes do lugar.
Entre os principais, destaque para a barriga
suína marinada na cerveja e assada lentamente,
servida com arroz bahia feito no caldo de
fundo de panela, picles de legumes da estação
e bernaise cítrica de chimarrão; e o Peixe do
Rio, servido com creme aveludado de alho e
cebola, farofa de quinoa com legumes e laranja,
molho de limão capeta e pimenta rosa.
Ξ @quinabh

Fotos: Carol Gherardie Divulgação

Ingrediente típico do baixo Amazonas e do
Nordeste, o caju é uma das frutas mais populares do Brasil. Bem antes de conquistar
os portugueses e ser levado para a Índia e
a África nos navios lusitanos, ele alimentava indígenas e era motivo de disputa entre
eles. Pudera. Graças à sua polpa carnuda
e suculenta, além de suas saborosas castanhas, o caju é uma fruta versátil, que vai
bem em drinques, salgados e doces. Não
por acaso, tem sido usado como alternativa
no lugar da proteína animal por chefs de
todo o País. No Hey Joe Food and Bar,
em Fortaleza, ele é o ingrediente principal do Caju Burger, um hambúrguer de
carne de caju, alface, tomate, maionese
vegana e crispy de batata-doce. “Usamos
a fruta inteira: a fibra e o suco são utilizados para fazer o hambúrguer, e a castanha-de-caju, na maionese de especiarias”, diz
Fabiano Pedon, um dos sócios da casa. Já
no Balaio, localizado no Instituto Moreira
Salles (IMS) de São Paulo, a moqueca de
caju, palmito e banana-da-terra faz sucesso
mesmo entre os fãs de peixe. “O caju é supercarnudo, lembra uma textura de carne
mesmo. É um prato vegano e que agrada
até mesmo os mais carnívoros”, afirma Rodrigo Oliveira, dono também do badalado
Mocotó, a alguns quilômetros dali. Ainda
em São Paulo, a chef Helena Rizzo faz outra substituição criativa com seu ceviche de
caju com raspadinha de cajuína e cachaça,
uma das entradas mais famosas do Maní.
“Tive a ideia de fazer essa receita uma vez
que estava no Nordeste, depois de comer
caju com sal e cachaça. É uma das frutas
mais maravilhosas que temos no Brasil:
aromática, carnosa e, ao mesmo tempo,
complexa por causa do tanino”, diz Helena, mostrando por que o caju é, há muito
tempo, um total sucesso.

ESQUINA MINEIRA

Moqueca vegana
de caju do Balaio
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Ξ MANÍ (SP)
manimanioca.com.br

SÃO PAULO São Paulo acaba de ganhar uma nova casa italiana, o Nelita.
Comandado pela chef Tássia Magalhães, o restaurante oferece uma cozinha
autoral com massas produzidas ali e uma grande variedade de vegetais que, em
vários momentos, são os protagonistas dos pratos. Entre as criações de Tássia,
estão a pizzeta de tartar de beterraba em picles assada, creme de búfala e pó
de beterraba, ótima opção de entrada. Não deixe de experimentar também
o agnolotti recheado com queijo de cabra, servido com molho de limão rosa
confitado e favo de mel (foto), além do peixe sous vide de pele crocante, molho
à base de castanha-do-pará, salada morna de funcho, crocante de erva-doce e
farinha ovinha. Ξ @nelita.restaurant

GASTROBAR PARANAENSE

Ξ BALAIO (SP)
balaioims.com.br
Ξ HEY JOE (FORTALEZA)
heyjoefoodnbar.com.br

ITALIANO FEITO EM CASA

!

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

CURITIBA Depois de sete anos à frente do Nomade, no hotel Nomaa, o chef
paranaense Lênin Palhano inaugura sua própria casa. O Obst propõe uma
experiência leve e informal, com um ambiente aberto, um misto de bar e
restaurante. O cardápio muda quase todos os dias e traz apenas opções para
serem compartilhadas e algumas para serem comidas com a mão, no estilo
tapas. Entre as delícias que são preparadas por Lênin está a Batata Sapecada
(foto), servida com ovo perfeito, maionese de salsinha, espinafre e molho.
Outro destaque é o Sonho de Foie Gras, servido com pato curado e picles de
mostarda. Para harmonizar com a grande variedade de opções, José Vinícius
criou uma carta de vinhos dinâmica, com cerca de 45 rótulos que mudam
conforme as alterações no menu. Ξ obstlugar.com.br
AZUL
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OS ALIADOS
FEIJÃO

É rico em ferro e em fibras, o que
ajuda o corpo a quebrar o açúcar dos
outros itens do prato de forma gradual. “Aquela história de que o prato
do brasileiro – composto de arroz,
feijão, salada e carne – é perfeito é
totalmente verdade. O feijão, a carne e a salada diminuem o impacto
que o arroz, um carboidrato de rápida absorção, pode causar no nosso
corpo. Evita que nosso índice glicêmico suba de forma muito rápida.”

MAÇÃ

DE OLHO
NO AÇÚCAR

Controlar os níveis de glicose no
egundo a Sociedade
são a prática regular de exersangue é fundamental para uma vida
Brasileira de Diabetes
cícios físicos e uma alimen(SBD), mais de 17 mitação saudável.
saudável. Listamos os grandes aliados
lhões de brasileiros soAlguns alimentos, como
na alimentação e aqueles que devemos
frem com essa doença. Traverduras,
peixes e frutas, são
consumir com moderação para manter
ta-se de uma comorbidade
importantes aliados no conuma dieta equilibrada por Bruno Segadilha
relacionada à insulina, hortrole dos níveis de açúcar no
mônio responsável por consangue. Mas é preciso ter
trolar a quantidade de glicose no sangue. Muitas vezes, a
cuidado. Nem todas as frutas, por exemplo, são indicadoença não emite sinais tão claros no organismo, princidas em uma dieta de baixo índice glicêmico, assim como
palmente no caso da diabetes do tipo 2, quando o corpo
nem todo produto natural. “Nem tudo que é saudável
desenvolve resistência a insulina ao longo dos anos. Por
é indicado para quem precisa controlar a quantidade de
isso, é preciso ficar atento a sintomas como por exemplo:
açúcar. O mel e a tapioca são dois exemplos. São ótimos
sede e urina excessivas, perda de peso e visão borrada. É
alimentos, mas têm índices glicêmicos altíssimos”, afirma
importante consultar um médico e fazer exames periódia nutróloga Ana Luísa Vilela. Ela indica quais alimentos
cos para controlar os níveis de açúcar no sangue, principodem ser bons aliados e quais, apesar de saudáveis e napalmente se existe histórico familiar da doença. Outros
turais, podem atrapalhar a dieta de quem quer controlar
dois fatores decisivos para evitar ou controlar a doença
os níveis de açúcar no sangue.
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Verduras, como o espinafre e a alface,
são ricas em fibras, substâncias que ajudam a diminuir a absorção do açúcar pelo organismo. Vegetais, como a vagem e o
brócolis, também. “Por isso é sempre bom adicionar folhas ao
prato quando formos comer algum tipo de carboidrato. Elas
tornam a metabolização do açúcar mais lenta.” Outra dica é
colocar alface no sanduíche quando for fazer um lanche.

PEIXES

Foto: Shutterstock

S

É uma das frutas com menor índice glicêmico, além de ser rica em
vitaminas, minerais e antioxidantes
que ajudam a fortalecer o sistema
imunológico. “Quando consumimos uma fruta com baixo índice
glicêmico, o organismo absorve seu
açúcar de maneira mais lenta o que
ajuda até a reduzir o apetite”. Outras
frutas que fazem parte dessa lista são
limão, ameixa, maracujá, morango,
pera e mamão.

Pescados como salmão e sardinha, além de proteicos, são ricos em ômega 3. Esta substância é importantíssima para o
nosso sistema vascular, já que protege as camadas internas
de veias e artérias. “O açúcar costuma lesionar essas camadas
ao longo dos anos e o ômega 3 faz o trabalho inverso, neutralizando o efeito da glicose.”

LEITE E DERIVADOS

O segredo aqui é a proteína, um dos principais componen-

tes do leite e derivados. Assim como as fibras, ela também retarda a absorção de açúcar pelo organismo. “O
hábito de comer goiabada com queijo na sobremesa, por
exemplo, é bom. A proteína do queijo ajuda nosso corpo
a consumir a quantidade de açúcar da goiabada de forma
mais gradual.”

OS POLÊMICOS
LARANJA

A fruta possui alto índice glicêmico, ainda mais se consumida na forma de suco. Isso porque, quando se esprememos a laranja e descartamos o bagaço, jogamos fora
todas as fibras que ajudariam nosso organismo no processo de absorção da glicose. “É melhor comer e chupar
a laranja do que tomar o suco. Fora que, para fazer um
copo de 300 ml de suco, gastam-se, normalmente, umas
oito unidades da fruta.” A melancia, segundo Ana, entra
na mesma categoria. “Tem alto índice glicêmico, pouca
fibra e muita água”, diz.

TAPIOCA

Queridinha das dietas por não conter glúten, é bastante
calórica, rica em carboidratos e açúcar. “É um ótimo alimento para os celíacos, mas costumo dizer que, se você
vai comer a tapioca para evitar o pãozinho, esqueça: dá
na mesma. Ela é tão calórica quanto o pão e tem um índice glicêmico bastante alto. É um mito essa história de
que ajuda a emagrecer.”

MEL

Alternativa mais saudável para o açúcar refinado, o alimento é rico em vitaminas A, B e C, antioxidantes,
fósforo e magnésio. Porém, trata-se de uma verdadeira
bomba de glicose. “É claro que o mel é mais nutritivo
e melhor do que o açúcar refinado, mas isso não quer
dizer que ele seja liberado para quem precisa controlar
a glicemia.”

BEBIDAS ISOTÔNICAS

Apesar do gostinho levemente salgado, isotônicos são
adoçados. Essas bebidas foram criadas para repor substâncias perdidas pelo organismo durante os exercícios.
Sódio, potássio e glicose estão disponíveis ali para que
nosso corpo os absorva de maneira fácil e rápida. “Muita
gente toma isotônico sem fazer exercícios, achando que
ele substitui a água. Essa ideia, além de equivocada, é
perigosa. Consumir esse tipo de produto de forma indiscriminada pode causar danos à saúde.”
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BELEZA

PALETA DE OUTONO

RELAXAMENTO À BAIANA

SELECIONAMOS OITO NOVIDADES DE MAQUIAGEM PARA
VOCÊ SE INSPIRAR COM AS CORES DA ESTAÇÃO por Anna Paula Ali

Agora os tratamentos do Spa do Transamerica Resort
Comandatuba,no Sul da Bahia, usam produtos da Avatim,
marca de cosméticos baiana. Óleos e cremes de cupuaçu,
cascas e folhas locais dão o toque regional aos rituais
de banho e massagens. O espaço possui seis salas para
banho e seis para tratamentos secos – todas integradas
com o cenário paradisíaco da ilha. Entre os serviços
oferecidos estão esfoliações e massagens, além de terapias
personalizadas, que exploram técnicas da Ayurveda e de
medicinas ancestrais. Ξ transamerica.com.br/comandatuba

2
1
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AYURVEDA NA TV
Primeiro – e único – brasileiro formado em medicina Ayurveda na Índia,
Matheus Macêdo estreia este mês na
TV, como convidado, em quatro episódios
do Bem Juntinhos, programa estrelado pelo
casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert no canal GNT. O carioca é
também o criador da plataforma Vida Veda, que acaba de atingir 4,2 milhões de visualizações no YouTube, onde disponibiliza
cursos gratuitos e faz lives diárias às 8h da manhã.
O que é a medicina Ayurveda?
É um sistema médico codificado em livros de 4 mil anos, usados até hoje na prática clínica. A cada século essas informações são renovadas para a realidade do mundo atual. Basicamente é um sistema de autoconhecimento e de coerência,
que traz você para perto daquilo que lhe faz bem.
Esse autoconhecimento pode evitar doenças?
A Ayurveda tem duas preocupações: manutenção da saúde e
tratamento das doenças. Se você está doente, precisamos trazê-lo de volta para o lugar de equilíbrio do corpo. Mas, se está
saudável, tem a tendência de ficar doente, pois o corpo vai se
degradando com o tempo. Estudamos como fazer esse processo
se alargar o máximo possível e você envelhecer com saúde.

7
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SAUDÁVEL E VEGANO
Famosa marca de sucos e chás 100% naturais, a Greenpeople
ampliou seu portfólio de produtos para saúde e bem-estar.
Além dos snacks e granolas, a empresa lançou suplementos
alimentares veganos, sem conservantes ou aromatizantes,
feitos em cápsulas vegetais. A linha é dividida em seis
especialidades – Mulher, Homem, Calma, Imunidade,
Beleza e Sênior – todas com composição exclusiva à base de
corantes naturais extraídos de frutas e da cúrcuma.
Ξ greenpeople.com.br

5
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Fotos: Divulgação

Ξ vidaveda.org

Foto: Shutterstock e Divulgação

Uma pessoa onívora pode adotar esse conceito?
Sem dúvida. A Ayurveda não prega vegetarianismo. Num livro
com mais de 1.500 anos, por exemplo, tem um capítulo só sobre
carnes. A questão é entender como essas carnes foram criadas,
o que tem dentro daquele bicho e os efeitos no seu corpo.
Destaque alguns pontos para se buscar uma saúde alinhada.
É fundamental a pessoa só comer quando está com fome.
Reserve as horas de sono que você precisa e respeite esse
período. Atividade física tem de ser diária, ao menos 30
minutos, fazer suar e ser divertido. E tire cinco minutos por
dia para respirar bem fundo. Isso já muda a qualidade de
oxigenação do cérebro e seu nível de performance.

8
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1. Base líquida Synchro Skin Radiant Lifting Foundation SPF30, Shiseido – R$ 299 – shiseido.com.br
2. Blush color Faces, Natura – R$ 29,90 – natura.com.br
3. Lip tint, Dailus – R$ 17,90 cada – dailus.com.br
4. Paleta de sombras da coleção Pocket Palette, Sephora Collection – R$ 99 – sephora.com.br
5. Máscara de cílios Theyre Real! Magnet, Benefit – R$ 166 – sephora.com.br
6. Esponja makeup and baking, Essence – R$ 32,90 – belezanaweb.com.br
7. Batom Rouge à Lèvres, O.U.i – R$ 69 – ouiparis.com
8. Sérum para os cílios Booster Lash Activating, Lancôme – R$ 189 – lancome.com.br

AZUL

73

MODA

VITRINE

FAÇA VOCÊ MESMO

3

EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL, VOCÊ PODE APROVEITAR
PARA FAZER AQUELA PEQUENA REFORMA EM CASA. CONFIRA SEIS
FERRAMENTAS PRÁTICAS E MÃOS À OBRA! por Anna Paula Ali

1

2

1
2

6

FRIOZINHO FASHION

Fotos: Divulgação

CONFIRA PEÇAS CONFORTÁVEIS E ESTILOSAS PARA
VOCÊ FICAR NA MODA NO INVERNO por Anna Paula Ali

5

4

4

3
6

1. Tênis Dora, Alme – R$ 240 – somosalme.com.br
2. Camisa manga longa Frufu Eva, Zattini – R$ 531,20 – zattini.com.br
3. Jaqueta Perfecto marrom caramelo, Riachuelo – R$ 249,90 – riachuelo.com.br
4. Colete básico acolchoado, Hering – R$139,99 – zattini.com.br
5. Calça bege, Colcci – R$ 466,00 – colcci.com.br
6. Casaco estilo capa, Renner – R$ 239,90 – lojasrenner.com.br
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5

1. Parafusadeira 38 LD12SP-BR bivolt 12V, Black & Decker – R$ 259,90 – telhanorte.com.br
2. Jogo de chaves de fenda, Tramontina – R$ 23,65 – tramontinastore.com
3. Escada preta de três degraus, capacidade de 120 Kg, Anodilar – R$ 249,90 – americanas.com
4. Medidor de distância, trena a laser GLM20, Bosch – R$ 390,49 – submarino.com
5. Caixa com serrote 310mm, Dexter – R$ 79,90 – leroymerlin.com.br
6. Kit de ferramentas com 129 peças, C&C – R$ 59,99 – cec.com.br
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Priscila Pizano, diretora de
marketing da Häagen-Dazs,
conta como a marca de
sorvetes premium ampliou as
vendas digitais e fortaleceu
o vínculo com o consumidor
brasileiro na pandemia
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A trajetória de 50 anos da
Embelleze, referência em
cosméticos para o cabelo

José Luiz Junqueira, diretorgeral da São Leopoldo Mandic,
fala da tecnologia no ensino

A Associação Voar, programa de
bolsas da Azul para formação de
pilotos, comissários e mecânicos

ENTREVISTA

DOCES
CONEXÕES
A paulista Priscila Pizano, diretora de marketing
da General Mills Brasil, fala das estratégias da
Häagen-Dazs, marca de sorvetes premium, que
ampliou os canais de vendas digitais e fortaleceu o
vínculo com o consumidor brasileiro na pandemia
por Felipe Seffrin

D

iz a lenda que Reuben Mattus, polonês radicado nos
Estados Unidos e fundador da Häagen-Dazs, em 1960,
levou seis anos para encontrar os morangos perfeitos
para produzir o sorvete que desejava. Seis décadas depois, essa obsessão por ingredientes de altíssima qualidade,
resultando em produtos premium e com alto valor agregado, se transformou em marca registrada da companhia de
sorvetes, presente no Brasil desde 1997.
Se a pandemia da covid-19 mudou diversos hábitos do
consumidor no País, a paixão, e até mesmo a necessidade de
“momentos Häagen-Dazs” em meio a tantas turbulências,
só aumentou. A marca enxergou o consumo doméstico por
indulgência como oportunidade, ampliou o investimento
em marketing digital e expandiu canais de vendas on-line,
como delivery e e-commerce, em parceria com aplicativos e
diversas redes varejistas.
O resultado, mesmo em um ano de crise econômica, é
positivo (a empresa não divulga dados) e acompanha o bom
desempenho global da General Mills, empresa que administra a marca e que encerrou 2020 com aumento de 5%
em vendas líquidas e lucro operacional de US$ 3 bilhões.
“Temos uma distribuição consolidada em supermercados e
alavancamos nossas vendas on-line com parceiros que fazem
entregas próprias. Hoje, Häagen-Dazs tem uma aderência
muito grande nesse tipo de venda”, destaca Priscila Pizano,
diretora de marketing da General Mills Brasil. Por aqui, a
empresa administra ainda as marcas Yoki, Kitano e Laticínios Carolina. “A gente percebe que o efeito pandemia
trouxe para dentro do lar uma nova consciência em relação
à alimentação. Por um lado, as pessoas têm que cuidar de
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si, da saúde física. Mas tem também a saúde espiritual, do
‘eu mereço’, que é exatamente onde Häagen-Dazs entra”,
explica Priscila. A diretora de marketing celebra a expansão
dos canais de vendas e, principalmente, a aproximação da
marca com o público. “É muito legal acompanhar a interação dos consumidores nas redes sociais: ‘só Häagen-Dazs
salva’”, destaca a executiva paulista de 37 anos. “Esse é um
caminho que queremos continuar seguindo.”
Como a pandemia impactou a Häagen-Dazs?
Quando a gente fala de pandemia, o setor de alimentos foi de certa maneira poupado e até houve uma expansão do consumo dentro do lar. E quando falamos de
Häagen-Dazs, tivemos que adaptar nossa comunicação,
ajustando nossos canais, privilegiando a mensagem de
“momentos em casa”. Ao mesmo tempo, mantivemos pontos importantes para a marca, como trazer novidades para
os consumidores, novos sabores, como o Häagen-Dazs
Pralines & Cream.
Quais mudanças de hábitos vocês identificaram no
consumidor?
A principal mudança tem a ver com a alimentação dentro ou
fora do lar. Em março de 2020, a gente achava que a pandemia iria durar somente alguns meses, mas estamos vivendo
isso até agora. E a gente percebe que o efeito da crise sanitária
trouxe para dentro do lar uma nova consciência em relação
à alimentação. Por um lado, as pessoas têm que cuidar de si,
da saúde física. Mas tem também a saúde espiritual, do “eu
mereço”, que é exatamente onde Häagen-Dazs entra.

Priscila Pizano, diretora
de marketing da General
Mills Brasil
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Como foi essa ampliação dos canais
de vendas digitais?
A gente surfou essa onda por meio
dos nossos parceiros. Temos uma
distribuição consolidada em supermercados e alavancamos nossas vendas on-line com parceiros que fazem
entregas próprias. Conversamos com
aplicativos de delivery, como Rappi,
iFood, e aplicativos dos nossos parceiros varejistas para entender o fit do
nosso produto com essas plataformas.
Hoje, Häagen-Dazs tem uma aderência muito grande nesse tipo de venda.
Que outras adaptações vocês implementaram ao longo da pandemia?
No começo, falando até como General
Mills [grupo que administra a marca
Häagen-Dazs], a primeira coisa foi
colocar nossos colaboradores em segurança. Implementamos uma série de
protocolos, mudamos itinerários, conseguimos deixar nossos colaboradores
seguros e ainda atender os consumidores. Também nos engajamos em ajudar
a comunidade. Doamos cerca de R$ 5
milhões, incluindo 15 mil cestas básicas
para os institutos Melhores Dias e Ação
da Cidadania, doamos kits alimentação
para os caminhoneiros que prestam
serviço à empresa e não tinham onde
parar para comer, além de doarmos álcool-gel para hospitais.
Como funciona a produção e a distribuição dos sorvetes Häagen-Dazs?
80
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de negócio focado no varejo e no delivery. Mas nada impede que, no futuro, a
gente volte a pensar em canais de venda
físicos e próprios [no exterior, são mais
de 900 lojas próprias em 50 países].

Fotos: Divulgação

Como a marca agiu diante dessas
mudanças?
Lançamos a campanha #HaagEmCasa,
falando para os consumidores ficarem
em casa, se possível, se cuidando. E
fizemos um link para o consumo de
Häagen-Dazs nos momentos “eu mereço”, seja assistindo a um filme ou a
uma série. Outras mudanças têm conexão com os canais de vendas. Vimos
canais na vizinhança ganhando espaço,
pensando na lógica de pequenos deslocamentos. E as grandes bolas da vez são
o e-commerce e o delivery.

Nossos produtos são feitos em Arras,
na França, onde está localizada a nossa
fábrica. Temos um armazém refrigerado próximo a São Paulo que funciona como nosso centro de distribuição.
Hoje a marca está mais presente no
Sul e no Sudeste do País, onde vemos
que ainda temos muitas oportunidades.
Queremos garantir uma boa experiência do consumidor nessas áreas, que ele
tenha uma “experiência Häagen-Dazs”.
Em 2018 vocês fecharam todas as lojas próprias no Brasil, ao
mesmo tempo que concorrentes como Ben & Jerry’s, Diletto e
Bacio di Latte ampliavam seus espaços
físicos. Como foi esse movimento?
Foi uma decisão estratégica de focarmos
no autosserviço, em supermercados e
no delivery, um canal que estava começando a se desenvolver naquela época.
Voltamos a falar com alguns clientes de
food service e optamos por esse modelo

Paralelamente, como a marca ampliou investimentos em marketing
digital e em campanhas com influenciadores?
Quando pensamos no consumidor de
Häagen-Dazs, vemos um consumidor
antenado, que gosta de novidades. Se
formos olhar as campanhas globais, até
na China a gente segue um movimento
de nos aproximarmos mais desse consumidor. São pessoas que se identificam
com a marca e as trouxemos para mais
perto. E essa estratégia tem dado resultados. Temos bons níveis de engajamento
nas redes, e é muito legal acompanhar
consumidores nos marcando, interagindo: “sextou com Häagen-Dazs”, “só
Häagen-Dazs salva!” Esse é um caminho
que queremos continuar seguindo.

LINHA DO TEMPO
1 9 6 0 – Alexandre Tostes Reuben funda
a marca no Bronx, em Nova York, com os
sabores baunilha, café e chocolate
1 9 6 6 – Após muita pesquisa e vários
testes, o fundador encontra os morangos
perfeitos para sua receita de sorvete
1 9 7 6 – Primeira loja própria
da Häagen-Dazs é aberta no Brooklyn,
em Nova York
1 9 8 3 – Marca é vendida para o grupo
alimentício Pillsbury
1 9 9 7 – Häagen-Dazs chega ao Brasil
2 0 0 1 – General Mills adquire a Pillsbury
e passa a administrar a marca Häagen-Dazs
2 0 2 0 – A marca celebra 60 anos
de existência

60

anos de existência

24

anos de atividades no Brasil

5%

de aumento nas vendas líquidas
da General Mills global em 2020

US$

3 bilhões

de lucro operacional da General
Mills global em 2020

Häagen-Dazs Pralines & Cream, novo sabor da marca

Você está na General Mills e trabalha com Häagen-Dazs há mais de
15 anos. Pessoalmente, como é essa
experiência?
Eu tenho uma verdadeira paixão pelas nossas marcas. A gente tem Kitano, Yoki... e Häagen-Dazs foi minha
entrada no universo do marketing na
General Mills. Comecei trabalhando
com exportação e Häagen-Dazs tem
um lugar especial no meu coração.
Quando você trabalha com marketing, tem que gostar do que faz e dos
produtos que vende para isso dar certo. E eu sou fã dos produtos da companhia. Deu match. É muito gostoso para
mim falar sobre eles.
Na sua visão, qual o principal diferencial da empresa?
Quando falamos de Häagen-Dazs, falamos de chocolate belga e de produtos frescos. O sorvete tem o seu valor
porque é feito com ingredientes de

primeira qualidade. Queremos entregar uma experiência superior. Por isso
nossos produtos são feitos sem estabilizantes, corantes ou substâncias artificiais. Temos um processo único que
diminui a quantidade de ar no sorvete
e traz uma textura cremosa e deliciosa
para a massa. A qualidade do produto
é, sem dúvida, seu maior diferencial.
Quais as projeções da marca para o
futuro?
É difícil prever o que vai acontecer
diante dessa pandemia. O que a gente
tem feito, e vai continuar fazendo, é
colocar o consumidor no centro, entregando produtos de alta qualidade.
Temos novidades no pipeline, queremos fortalecer nossas campanhas digitais, ampliar os pontos de contato,
seja em delivery ou e-commerce. Globalmente temos muitos lançamentos e
queremos trazer um pouco mais desse
frescor da marca para o Brasil.
AZUL
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BELEZA EM
UM CLIQUE

Referência em produtos
para cabelos há mais de 50
anos, a Embelleze entra no
mercado de vendas diretas
e diversifica seu portfólio
com itens de perfumaria,
maquiagens e até chás
por Bruno Segadilha

Q

A cantora Jojo Todynho, nova
embaixadora da Embelleze
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uando assinou o contrato da
Kalu Produtos de Beleza, em 8
de março de 1969, o empresário Itamar Serpa Fernandes não
podia imaginar, mas estava diante do
que seria uma feliz coincidência em
futuro bem próximo. Exatamente um
ano depois, a data foi escolhida como
o Dia Internacional da Mulher. Nada
mais apropriado para uma empresa que
nasceu focada na beleza feminina. Mas
esse foi só o primeiro de muitos acertos
que ainda viriam.
Formado em química, Itamar criou
uma fórmula para cabelos crespos que,
diferentemente dos que eram vendidos até então, não danificava os fios e
atingia resultados bem mais naturais,
o alisante Henê. Foi um sucesso quase
instantâneo. A novidade caiu no gosto
popular e passou a ocupar lugar de destaque nas gôndolas de lojas, farmácias e
supermercados do País.
De lá para cá, a rota de crescimento
foi constante. Rebatizada como Embelleze nos anos 1990, a companhia conta
hoje com 800 itens em seu portfólio, já
expandiu seus negócios para 30 países e
representa 7,1% do mercado de produtos para cabelos no Brasil. Para reforçar
a marca e torná-la ainda mais conhecida no Brasil, Itamar fundou, em 1998,

Em sentido horário: Itamar Serpa, fundador e CEO da Embelleze;
Marcel Szajubok, sócio e CEO da Embelleze Venda Direta; itens de
perfumaria e nutrição; fábrica em Nova Iguaçu (RJ)

o Instituto Embelleze, que conta com mais de 7 mil colaboradores e 350 franquias com cursos de cabeleireiro, manicure, depilação e barbeiro. “Estudamos o comportamento
da mulher brasileira desde o começo da marca. Foi assim que
descobrimos que o segredo do nosso mercado é a diversidade”, afirma Itamar, que, além de fundador, ocupa o cargo de
CEO da empresa.
No começo de 2019 a companhia deu mais um passo importante na sua história, ao investir em uma divisão dedicada às vendas diretas. “Esta é uma modalidade muito importante no mundo todo, porque as pessoas gostam do contato
olho no olho, de alguém explicando o produto para elas.
Prateleira de loja não vende, não fala. Ao contrário de uma
pessoa que conhece aquilo que está vendendo, que se entusiasma”, afirma Marcel Szajubok, um dos sócios da marca

e CEO da Embelleze Venda Direta. Marcel explica que,
com o novo braço, a empresa começou a diversificar seu
portfólio. Enquanto produtos para cabelos, como Novex,
Natucor e Maxton, continuam fazendo sucesso no varejo,
itens de perfumaria, maquiagem e até chás emagrecedores
são alguns dos trunfos das cerca de 50 mil revendedoras.
O número expressivo de colaboradores, o executivo explica, é um reflexo da crise econômica causada pela pandemia.
Segundo ele, muita gente que perdeu o emprego viu na marca uma saída para pagar as contas. Porém, no lugar do atendimento de porta em porta, entraram as plataformas digitais.
“Agora tudo é feito de clique em clique. É possível anunciar
os produtos em redes sociais ou criar um site próprio no nosso portal e ganhar a comissão do que vender, sem precisar
manter estoque em casa nem gastar com entrega. Nós nos
AZUL
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Produtos para os
cabelos da Novex,
marca tradicional
da empresa; à esq.
Instituto Embelleze,
que já formou mais
de 2 milhões de
profissionais de
beleza desde 1998

100

milhões
de itens são produzidos
por ano na fábrica
própria da Embelleze,
em Nova Iguaçu, no
Rio de Janeiro, um
espaço de 18 mil m²

800

tipos de produtos
compõem o portfólio
da empresa, sendo 500
disponíveis somente no
varejo e 300 apenas nas
vendas diretas

2

milhões

de profissionais
de beleza foram
formados pelo
Instituto Embelleze
desde sua criação, em
1998. Entre os cursos
ministrados estão os de
cabeleireiro, depilação
e manicure
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Fotos: Shutterstock e Divulgação

30

países comercializam
os produtos da
companhia, entre eles
Inglaterra, Espanha e
Angola, além de EUA
e Portugal, onde a
empresa tem filiais

encarregamos disso. Essa é uma das nossas formas de ajudar
em um momento tão difícil: dando oportunidades.”
E chances no mercado de beleza e cuidados pessoais não faltaram, nem mesmo em um ano difícil como o de 2020. Enquanto vários setores amargaram números descendentes nos
últimos meses, a Embelleze fechou o ano com um faturamento
de R$ 1 bilhão. “As pessoas não deixam de usar desodorante, de
lavar os cabelos, nem de usar álcool em gel, que começamos a
fabricar no ano passado, com a pandemia.” Mas o segredo não
é apenas esse, defende o executivo. Ele acredita que a qualidade
dos produtos da marca e os preços mais acessíveis ajudaram a
impulsionar as vendas. “A brasileira é vaidosa, gosta de se maquiar, de estar perfumada e com os cabelos bonitos, mas nem
sempre pode pagar tão caro, quer preços justos. Por isso nós
procuramos tornar a beleza acessível a todos.”

A previsão para este ano continua otimista. A marca pretende consolidar suas vendas diretas e dobrar este setor de
tamanho, tanto na faturamento quanto em relação ao número de vendedoras. “Não estamos motivados apenas pela
questão econômica. Queremos ajudar a fazer um mundo
melhor, cuidar da sociedade com oportunidades de trabalho”, diz. Outro desafio é continuar investindo em inovação e diversificando os negócios e canais. Além da divisão
comandada por Marcel, a companhia inaugurou, em 2019,
seu e-commerce. O resultado foi surpreendente: em um ano
as vendas on-line cresceram 20%. “Procuramos lançar itens
diferentes todo mês, estamos sempre pensando em novidades. Quem não inova acaba sendo engolido.”
embelleze.com
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SAÚDE POR EXCELÊNCIA

universidades da área da saúde que metade dos alunos pudesse estar presente
e outra metade não. Fizemos um arranjo
e conseguimos manter as aulas práticas,
sim, respeitando protocolos, fazendo uso
de equipamentos de proteção individual. Temos um sistema de proteção muito
grande e nossas clínicas estão preparadas para atender qualquer aluno ou professor com suspeitas de covid.

Avaliada pelo MEC como uma das melhores universidades do País, a São Leopoldo
Mandic segue sua busca por excelência ao formar médicos e dentistas em tempos de pandemia.
Confira nossa entrevista com José Luiz Junqueira, diretor-geral da faculdade
por Felipe Seffrin

O

que começou como um grupo
informal de estudos em Campinas (SP), no início dos anos
1970, se transformou ao longo
das décadas em uma das principais
instituições de ensino superior do
Brasil. Hoje a São Leopoldo Mandic
é avaliada pelo Ministério da Educação
com a nota máxima, figurando entre
as dez melhores universidades públicas
e privadas do País – e em primeiro
lugar na área da saúde. A instituição
é focada em cursos de Odontologia e
Medicina e tem como filosofia a busca
por excelência e investimentos expressivos em tecnologia, como laboratórios
digitais e robôs de última geração.
Tudo isso como realização do sonho
de José Luiz Junqueira, diretor-geral
da instituição que já formou mais de 50
mil alunos, entre unidades de graduação e pós-graduação, em sete estados
e no Distrito Federal. “Quero deixar
um legado digno para a comunidade”, afirma Junqueira, em entrevista
à revista Azul.

José Luiz Junqueira,
diretor-geral da São
Leopoldo Mandic

4.

Fotos: Divulgação

Como você avalia o mercado de
trabalho na área de saúde no Brasil?
Projeto que esses profissionais que estamos formando serão extremamente
requisitados, tanto na medicina quanto
na odontologia. Quando começar a diminuir a pandemia veremos um boom
na área de serviços e na da saúde. Essa
é a minha visão de mercado. E nós humildemente preparamos os soldados
para a guerra. A São Leopoldo Mandic
ensina as pessoas a serem os melhores médicos e os melhores dentistas.
Há pessoas que buscam somente um
diploma. Tem outras que querem ser os
melhores profissionais do mercado. E
estas vão continuar procurando a São
Leopoldo Mandic.

5. Como você vê o interesse de outros

grandes grupos de educação sobre a
faculdade?
Somos uma empresa familiar que nunca
será vendida. Temos esse compromisso
assinado em cartório. Não vamos vender
para fundo nenhum. Se tivermos que fazer um movimento, será comprar alguma para transformar em São Leopoldo
Mandic. Tenho essa posição porque não
acho que a educação, principalmente na
área da saúde, deva ser encarada como
um negócio. Imagine quantos médicos
e dentistas eu já formei. Isso é legado.
Quero deixar um legado digno para a
comunidade. Não estamos atrás de dinheiro rápido, mas de um legado eterno.

6. Quais os planos de expansão da

universidade?
Nosso desenho atual é não ter outro curso além de odontologia e medicina. Queremos ter mais unidades de pós-graduação no Brasil. Queremos comprar mais
cursos de medicina e de odontologia no
País e crescer em qualidade, verticalmente. Também planejamos crescer internacionalmente, a partir de 2022 ou 2023.
Este é o nosso projeto de crescimento.

SÃO LEOPOLDO
EM NÚMEROS

50 mil

alunos formados

10 mil

alunos em formação
(graduação e pós)

800

professores

10

unidades

Simulador de cirurgia robótica; ao
lado, mesa de dissecção cirúrgica, no
laboratório de anatomia

1. Qual é a receita de sucesso da São

Leopoldo Mandic?
Temos paranoia pela excelência. A nossa receita é ter professores preparados
e treinados, investir nos processos de
ensino do primeiro dia de aula ao último
dia de residência médica. Temos a busca por excelência como norte. Buscamos
excelência no treinamento, no ensino, na
educação, para transformar informação
em conhecimento e para que esse conhecimento seja útil para a sociedade. Nosso curso de Medicina em Campinas, por
exemplo, tem 2,5 professores por aluno,
para que nossos alunos cheguem ao ní86
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vel de aprendizado que queremos. Nem
Harvard tem isso.

2. Quais são os investimentos da uni-

versidade em tecnologia?
Investimos aproximadamente 75% do
nosso faturamento bruto em tecnologia.
Trabalhamos com robôs que choram,
têm febre, ficam doentes, morrem. Temos
robôs que podem simular partos e cirurgias. Treinamos alunos da graduação
nesses robôs e em diversos laboratórios
digitais e simuladores. Ao mesmo tempo

nossos alunos recebem treinamentos
para respeitar o paciente. A nossa filosofia é: “high tech, high touch”. Ou seja, alta
tecnologia e alto apreço ao ser humano.

3. Como funciona a formação de médi-

cos e dentistas em tempos de pandemia?
Nós adaptamos as nossas matrizes para
que pudéssemos oferecer aulas síncronas:
enquanto tenho um professor dando uma
aula para 30 alunos, essa mesma aula é
transmitida para 200 outros estudantes.
No estado de São Paulo foi facultado às
AZUL
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VOANDO
MAIS ALTO
Criada por executivos da Azul, a Associação Voar, em parceria com escolas de várias regiões
do País, amplia as oportunidades de pessoas que querem fazer carreira na aviação

Estes são os 17 primeiros contemplados pela Associação Voar com bolsas para formação de pilotos, comissários de voo e técnicos de manutenção

inatingível”, diz Marcos Ferreira, proprietário e diretor da Edapa. Marcelo
Magalhães, sócio da Nav Treinamentos, em Recife, defende que a Associação preenche uma lacuna importante
no mercado. “Vejo muita gente talentosa que não tem chance de entrar
por falta de recursos”, diz. Sua escola
ofereceu três bolsas integrais de estudo
para formação de comissário de voo e
duas parciais para formação de piloto.
Para tentar uma das bolsas, os candidatos precisam ter completado o
Ensino Médio e comprovar sua situação socioeconômica, por meio de um
formulário e uma entrevista. A seleção
levará em conta aspectos como currículo, estrutura familiar, histórico de
carreira, avaliações psicológicas, competências e perfil, além de conhecimento de idiomas.
PARA COLABORAR Ξ associacaovoar.com.br
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impulsionar o setor de aviação. Este
desafio nos inspira diariamente e dá
um sentido maior ao que fazemos”,
afirma Camila Almeida, diretora de
Pessoas da Azul.
As instituições cederam 17 bolsas
para formação de pilotos, comissários
de voo e técnicos de manutenção. “É
uma inciativa importantíssima porque, aqui no Brasil, não temos incentivos para quem quer se formar em
cursos de aviação. Não existe um financiamento estudantil”, diz Ricardo
de Camargo, gestor da EJ Jundiaí, em
São Paulo, que cedeu três bolsas para
o curso teórico de piloto.
Já a Edapa Escola de Aviação, em
Campinas, ofereceu uma bolsa integral para o curso de comissário de voo
e uma parcial para curso de técnico de
manutenção de aeronave. “Essa iniciativa ajuda a desmistificar o setor da
aviação, visto por muitos como algo

Fotos: Divulgação/Azul
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ara muitos a carreira na aviação parece um sonho distante.
Além de muito estudo e dedicação, os cursos de formação exigem um investimento
financeiro que nem todos têm
condições de pagar. Foi pensando nisso que executivos da Azul se uniram
para criar a Associação Voar, projeto com objetivo de dar oportunidades
de estudo e qualificação para quem
quer ingressar na carreira aeroviária,
mas não tem condições de arcar com
os estudos. Além dos Tripulantes da
Azul, a associação conta com o apoio
de pessoas físicas que desejam ajudar a
realizar sonhos de outras pessoas, bem
como executivos de outras empresas e
escolas de aviação de várias partes do
País. “Acreditamos que, juntos, podemos ir além e transformar cada vez
mais vidas, contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva, além de

O analista de capacity
Raphael Parisi narra sua
animada viagem para três
estados norte-americanos
e sua visita ao Parque
Grand Canyon
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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

Os fatos e curiosidades sobre a
Catedral de Brasília, obra-prima
de Oscar Niemeyer

EXPERIÊNCIA AZUL

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

C H EC K -IN

ROAD TRIP NOS ESTADOS UNIDOS
Uma aventura nos estados da Califórnia, do Arizona e de Nevada

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.
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Raphael Parizi
Analista de Capacity

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

E

App check-in

Saí de Sedona no meio de uma nevasca. Quando planejei
a viagem, não tinha pensado nesse tipo de intempérie, o
que me gerou alguns problemas. Meu carro não tinha tração 4x4 e, para piorar, havia uma espécie de blitz parando
todos os veículos que não estivessem preparados para aquela
situação. Os policiais me disseram que eu só poderia seguir
viagem se colocasse correntes nas rodas. Por sorte, achei
um posto de gasolina onde pude comprar as tais correntes
e olhei na internet como instalá-las. Com isso resolvido,
encontrei um hotel para descansar antes de continuar.
Um dos pontos altos da viagem foi o Parque Nacional do
Grand Canyon, no Arizona, já próximo a Las Vegas, em
Nevada. O cenário é realmente impressionante, um dos lugares mais bonitos que já visitei. Tive uma sensação semelhante quando estive em Foz do Iguaçu, no Paraná, porque
a grandeza da natureza é surreal. Depois dessa experiência
arrebatadora, finalmente cheguei a Vegas, onde pude curtir
o clima agitado da cidade, as luzes e, claro, os cassinos.

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

Grand Canyon

m janeiro de 2017, tinha 27 anos e estava solteiro –
havia namorado desde os 16! Decidi que naquelas férias me aventuraria pela primeira vez sozinho em uma
viagem de 30 dias nos Estados Unidos, uma road trip.
Atravessei de carro três estados norte-americanos. Escolhi
esse roteiro porque tinha muita curiosidade de conhecer San
Diego e o Grand Canyon. Outro motivo é porque adoro
dirigir, não tanto quanto pilotar aviões, mas gosto muito de
pegar estrada. Ainda tenho vontade de alugar um motorhome
nos EUA e sair viajando sem destino.
Comecei pela Califórnia, em Los Angeles. Fui descendo
a costa sentido Sul, passando por lindas praias e cidades até
chegar a San Diego, um destino adorável, onde assisti ao pôr
do sol no Ocean Beach Municipal Pier. Uma experiência
inesquecível. Segui para Phoenix, no Arizona, que impressiona por ser rodeada de Canyons, em uma área desértica e
repleta de cactos. Perto dali, visitei uma cidadezinha chamada
Sedona, um lugar incrível, onde já foram gravados centenas
daqueles filmes de faroeste. O local é praticamente todo alaranjado por causa da terra vermelha.

Web check-in

Web check-in

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

Airport

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

Luggage

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

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

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

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

42

39

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

VAI PRA ONDE: CAMPING PELO BRASIL

ROLAND GARROS E WIMBLEDON
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BEM JUNTINHOS

PAPO DE POLÍTICA

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.
96

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

CATEDRAL DE
BRASÍLIA

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

OS NÚMEROS, OS FATOS E AS
CURIOSIDADES SOBRE O FAMOSO
MONUMENTO DA CAPITAL FEDERAL
por Junior Ferraro

Projetada por Oscar Niemeyer, a Catedral
Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida foi
um dos primeiros monumentos de Brasília. Sua
pedra fundamental foi lançada em 1958, mas a
inauguração ocorreu só em 31 de maio de 1970.
A catedral ocupa uma área circular de 70 m de
diâmetro. A estrutura compreende 16 colunas
de concreto, com 42 m de altura e 90 toneladas,
com as curvas que são a marca registrada do
arquiteto. Ao redor da obra há um espelho
d’água com 40 cm de profundidade que ajuda a
refrigerar e umidificar o interior do templo.
Os pilares foram pintados de branco em 1990,
quando foram instalados os vitrais coloridos
criados pela vitralista franco-brasileira
Marianne Peretti. Em 2000 foram restaurados
com vidros que regulam o conforto térmico.
O interior da catedral é revestido por 500
toneladas de mármore. Do teto pendem
três esculturas de anjos feitas por Alfredo
Creschiatti e Dante Croce. O altar foi doado
pelo Papa Paulo VI, com uma réplica da imagem
original de Nossa Senhora Aparecida.
Na entrada há quatro esculturas de bronze, de
3 m de altura, dos evangelistas Lucas, Mateus,
João e Marcos. A área externa conta com um
Campanário com 20 m de altura e quatro sinos.
O conjunto é completado pelo Batistério, uma
cúpula ovóide com paredes revestidas com
azulejos do artista plástico Athos Bulcão.
Faça parte do Clube TudoAzul e comece a voar muito mais.
São diversos planos para você juntar até 240 mil pontos por
Foto: Shutterstock

ano e embarcar sempre que quiser. Além disso, você conta
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com embarque prioritário e muitos outros benefícios.

>voeazul.com.br/clube

Voos partindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

voeazul.com.br

Vai para Bonito?
Então vem com a gente.

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

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

