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é só sua!
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boa leitura!
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As famosas cataratas e dicas
de atrações para toda a família

João Pessoa

Sossego e lindas praias na capital
onde o sol nasce primeiro
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no Tripadvisor.
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Há 25 anos, a SKY faz parte
da vida dos brasileiros,
ou como diria o comandante:
219 mil horas de muita diversão.
E não é pra qualquer um, né?
A SKY está presente em qualquer
lugar do Brasil, inclusive no céu,
nos aviões da Azul.
Se você ainda não é SKY, aproveite
o mês de aniversário que tem
promoção exclusiva pra você.
Na dúvida, vai de SKY.
Porque a SKY tem tudo
que você gosta.

O tempo voa
quando a
gente se
diverte.
E na SKY tem tudo
que você gosta.
Aponte o seu celular
para o QR Code
e aproveite uma
oferta exclusiva.

VOE A ZUL
COM WI-FI
GRÁTIS
Vo c ê
online
no
modo
avião.

Com o modo avião da Azul,
você viaja conectado à internet
como se estivesse no sofá de
casa. Aproveite o nosso Wi-Fi
grátis, que, literalmente, voa.

modo azul

modo azul

Ve r i f i q u e s e o s e u a v i ã o e s t á o n
e a p r o v e i t e o M o d o A z u l d e v i a j a r.
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BASTIDORES E EXPEDIENTE

CARTA DO PRESIDENTE

Garganta do Diabo,
em Foz do Iguaçu

PARA SE DIVERTIR
E RELAXAR

Pense num destino que reúne
um impressionante cenário
natural, com cataratas, Mata
Atlântica e fauna diversiﬁcada, e ainda oferece opções de
lazer, como museus e parques
para crianças e adultos. Essa
pequena joia turística é Foz do
Iguaçu, nossa reportagem de
capa deste mês. Se você procura
mesmo sol e sossego, conﬁra as dicas e fotos deslumbrantes em nossa matéria sobre João Pessoa.
E por falar em tranquilidade, fomos conferir de perto um oásis a 100 km de São Paulo, o hotel
Fasano Boa Vista, que completa dez anos com novidades e mimos para seus hóspedes. Conheça
também as delícias do restaurante potiguar Camarões, que acaba de chegar à capital paulista.
Na seção Executiva, falamos sobre mercado de moda com Guilherme Weege, CEO do Grupo
Malwee, e contamos a trajetória de sucesso das lojas para pets da rede Cobasi. Boa leitura!
Junior Ferraro
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força das águas p. 26
Segundo o fotógrtafo
paulistano, “revisitar as
cataratas após o período de
restrições foi uma lavada na
alma. Me lembrou que, diante
de toda essa força, somos
apenas uma gotícula d’água!”
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João Pessoa é a capital
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lá, seja bem-vindo!
Neste ano a Azul tem escrito capítulos muito
importantes da sua história. Com muito trabalho e dedicação, retomamos a nossa rota de
crescimento e somos hoje a maior companhia
aérea do Brasil em número de cidades atendidas
e decolagens diárias.
E continuamos empenhados em nosso compromisso de conectar cada vez mais cidades e contribuir
para o desenvolvimento do Brasil. Em agosto, inauguramos oito novas bases no Rio Grande do Sul, além de dois
novos destinos no Amazonas – São Gabriel da Cachoeira
e Parintins. Em setembro é a vez de a Bahia ganhar novas
operações da Azul com voos para Guanambi e Lençóis,
partindo de Belo Horizonte.
A Azul também acaba de firmar um acordo de compartilhamento de voos com a Emirates, principal companhia aérea dos
Emirados Árabes Unidos. A princípio serão oito rotas disponíveis
por meio do codeshare, conectando os Clientes que chegam e
decolam de Guarulhos, em São Paulo, com os aeroportos do Rio
de Janeiro (Santos Dumont), Cuiabá, Belo Horizonte, Curitiba,
Porto Alegre, Recife, Juazeiro do Norte e Belém.

Além disso, iniciamos uma parceria estratégica com a
empresa alemã Lilium, fabricante do eVTOL, aeronave
elétrica com zero emissão de carbono, que vai revolucionar a aviação comercial e o conceito de conectividade
nos próximos anos. Pode parecer brincadeira, mas não
é: estamos falando de aeronaves pequenas, que mais se
parecem com os carros voadores que sempre vimos nos
filmes. Como são capazes de pousar em helipontos, elas
podem levar nossos Clientes a destinos normalmente
acessados por estradas, só que em muito menos tempo.
A ideia é oferecer voos nacionais com esses modelos em
meados de 2025. É um projeto grande, com potencial
para aproximadamente 220 aeronaves que ajudarão a
reforçar nossa estratégia de ampliação de rotas no País e
a excelência da Experiência Azul.
Tudo isso nos faz sentir mais orgulho de ser Tripulante
da melhor companhia aérea do mundo. Muito obrigado por
toda dedicação, esforço e comprometimento com a nossa
companhia. É a sua paixão que nos faz voar ainda mais longe!
John Rodgerson
Presidente da Azul

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

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.

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

24
UM DESTINO,
DOIS ESTILOS

Foto: Ariel Martini

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

Dicas para curtir a
natureza e a cultura de
Pirenópolis, em Goiás
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O aniversário da Azul Cargo e a
parceria da Azul com a Lilium,
empresa de aeronaves elétricas

Conﬁra nossa página de
passatempos dedicada à
diversão das crianças

Os 110 anos do Municipal de SP,
o festival gastronômico em Cabo
Frio (RJ) e o vinho do mês
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A empresa, além de oferecer soluções logísticas completas, se vale da
capilaridade da malha aérea da Azul,
que está presente em 120 aeroportos
do País. Cada um deles tem ao menos uma loja própria da Azul Cargo
Express. Essa estratégia também é
fundamental para que o segmento
logístico da empresa possa oferecer
uma linha diversiﬁcada de serviços
com prazos de entrega agressivos
para vários perﬁs de clientes. Outra
grande vantagem em relação aos
concorrentes é a diversidade dos serviços, que vão desde o e-commerce
tradicional até entregas door to door.
A carga transportada varia desde medicamentos, roupas, até frutas.
No momento mais crítico da pandemia, todas as aeronaves da companhia aérea que estavam paradas
acabaram entrando para a operação
de cargas. Numa ação inédita com
esse modelo de aeronave, a empresa converteu os aviões Embraer para
que fossem capazes de levar carga em
todo o charuto (parte interna). “Essa
ação ocorreu alinhada com um dos
nossos principais pilares, que é a inovação. Os Clientes conﬁaram muito
no nosso trabalho. Cada um deles
tem um projeto diferente. Temos

ANIVERSÁRIO EM GRANDE ESTILO

E

m agosto último, a Azul Cargo Express, unidade de
cargas da Azul Linhas Aéreas, completou 12 anos de
atividade em grande estilo. Ao longo de 2020, a empresa assumiu a liderança do mercado de transporte
de cargas no Brasil, desbancando concorrentes de peso.
Durante a pandemia, a Azul Cargo tornou-se uma fonte
de receita ainda mais forte para o grupo. De acordo com
números da Anac, a companhia detém a liderança desse
segmento com 35% de market-share.
A chegada da Azul Cargo Express ao topo desse setor
ocorreu durante a pandemia. Desde o primeiro trimestre
de 2020, a empresa enxergou oportunidades de negócios
em meio à crise que impactou fortemente a aviação comercial. Em maio de 2020, a empresa realizou seu primeiro
voo para Pequim, na China, para trazer um lote de 400
respiradores e 1,6 milhão de testes rápidos para detectar o
novo coronavírus. O avião utilizado nessa primeira missão
para a Ásia foi o modelo Airbus A330-900neo, o maior e
mais moderno da frota da companhia.
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Paralelamente, vieram o crescimento do e-commerce e o aumento da demanda por serviços logísticos. Em dezembro de
2020, considerado um período de alta temporada, houve um
pico de mais de 12.000 toneladas de cargas transportadas. No
último mês de maio, a empresa registrou um novo recorde:
12.600 toneladas. Segundo Abih Shah, vice-presidente da Azul,
a empresa desempenha um papel fundamental para a companhia e para o País. “A Azul Cargo é uma parte extremamente
importante da Azul Linhas Aéreas. Não é só carga, mas também
logística. Transportamos médicos, equipamentos, remédios e
milhões de doses de vacinas para todo o País. Além disso, apoiamos as operações logísticas de alguns dos maiores e-commerce e
empresas. Estamos muito entusiasmados com as oportunidades
futuras e queremos transformar a logística do Brasil”, diz.
No segundo trimestre deste ano, a Azul Cargo Express apresentou mais um recorde, dessa vez na receita: cresceu 137,2%
em comparação ao mesmo período de 2019. No ano passado,
o crescimento dessa unidade de negócios foi de 64% no total,
sendo que 30% deste número foi oriundo do e-commerce.

Foto: Divulgação

Ao completar 12 anos, a Azul Cargo Express assume a liderança no mercado brasileiro,
amplia seu alcance e brilha no transporte de insumos e vacinas por Eric Adams

um modelo de negócio bem ﬂexível
e isso foi fundamental para o sucesso
da empresa”, aﬁrma Izabel Reis, diretora da Azul Cargo.
Atualmente, boa parte dos terminais de carga da Azul estão passando por reformulação. Além disso, a
empresa tem aprimorado processos
e investido em novas tecnologias, e
outros mercados foram abertos. Até
o ﬁnal do ano, por exemplo, um dos
Airbus A330-900neo da Azul estará
dedicado exclusivamente para um
Cliente, realizando voos para Bruxelas, na Bélgica.
Com entregas em até 24 horas,
a Azul Cargo Express abrange mil
municípios nos 26 estados, mais o
Distrito Federal. Hoje, os serviços
da Azul Cargo Express chegam a
mais de 4.100 cidades em todo o
País, levando produtos a 96% da população brasileira por meio da rede
de representantes. A meta para 2022
é audaciosa: atingir 5.300 munícipios. Além disso, a empresa ampliou
o número de lojas e pontos de atendimento no interior do Amazonas
e do Rio Grande do Sul. Agora, já
são mais de 260 lojas espalhadas no
Brasil. Para a Azul Cargo Express, o
céu é o limite.

Em 2020, a Azul Cargo foi
autorizada a transportar carga
nos assentos das aeronaves

AZUL
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E S PA ÇO K I D S

Desembaralhe as letras e descubra
no que o Azulzinho está pensando.

NOVOS VOOS
PARA BAHIA
A Azul inaugura voos para dois destinos na
Bahia: Guanambi e Lençóis. As operações
nas duas cidades têm ligação direta com o
Aeroporto de Belo Horizonte e consolidam
a companhia como a maior empresa aérea
do País em número de operações diárias
e cidades servidas. São duas frequências
semanais de Lençóis para Belo Horizonte,
às quintas e aos sábados, e quatro entre
a capital mineira e Guanambi, segundas,
quartas, sextas e domingos. “Vai ﬁcar
mais fácil curtir os encantos da Chapada
Diamantina (foto) com a reativação
dos voos para Lençóis e os Clientes de
Guanambi poderão experimentar nosso
serviço diferenciado”, diz Vitor Silva, gerente
de Planejamento de Malha da Azul.

18

AZUL

exclusiva conectividade e nosso programa de ﬁdelidade nos
permitem criar demanda para introduzirmos essa nova operação com os jatos eVTOL da Lilium no Brasil. Como ﬁzemos
no mercado doméstico brasileiro desde a nossa fundação, estamos ansiosos para, novamente, criar um mercado totalmente
inovador nos próximos anos”, diz John Rodgerson, presidente
da Azul. “O Brasil é um dos maiores mercados do mundo para
helicópteros e acreditamos que esse projeto possa revolucionar
esse segmento e a mobilidade no Brasil num futuro bem próximo”, completa Rodgerson.

Ajude a Rosinha a encontrar
seu próximo destino.

VOANDO ALÉM
A Azul assinou um acordo de compartilhamento de voos com a Emirates.
São oito rotas disponíveis por meio
do codeshare, conectando os Clientes
que chegam e decolam de Guarulhos
com destino a Cuiabá, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Juazeiro do Norte e Belém. O Cliente pode realizar um único check-in e despachar sua bagagem
na origem até o destino ﬁnal. “Este
acordo com a Emirates proporcionará
excelentes benefícios e comodidades
para nossos Clientes, além de acesso
a uma ampla malha nacional e internacional”, aﬁrma o vice-presidente de
Receitas da Azul, Abhi Shah.

Fotos: Divulgação Azul e Shuterstock

A Azul assinou uma parceria estratégica com a empresa alemã
Lilium, fabricante de aeronaves eVTOL (electric vertical take-oﬀ
and landing). São modelos elétricos, com zero emissão de carbono, que vão revolucionar a aviação comercial e o conceito de
conectividade nos próximos anos, já que eles têm capacidade de
pousar em helipontos e são indicados para percorrer distâncias
de até 250 km. A parceria prevê a compra de 220 aeronaves
para operar voos nacionais em meados de 2025. “Somos hoje a
maior companhia aérea doméstica em termos de cidades atendidas e voos diários. Nossa presença de marca, nossa malha com

R.: Horizonte.

O FUTURO CHEGOU

Projeção de um eVTOL
sobrevoando o Rio

AZUL
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APRESENTADO POR:

NATIVITATEN

Decoração do Natal Luz
nas ruas de Gramado;
abaixo, o Grande Desfile

Sobre as águas do Lago Joaquina Rita Bier acontecerá
o esperado Nativitaten, com direção de Linus Lerner. A
exibição terá início em 30 de outubro, sempre às terças,
às quintas e aos sábados, às 21h, a atração nos conduz à
história da Criação segundo o cristianismo. Para o Natal
Mágico, o lago ganha contornos de árvore natalinas e os
enfeites abrigam os artistas, que ﬂutuam sobre as águas.
Grandes intérpretes são um ponto alto da apresentação,
que se inicia com a voz de Deus anunciando a criação
do mundo, seguido de momentos como o voo do anjo
Gabriel sobre Maria noticiando a chegada do Salvador;
a montagem em tempo real do Presépio; a jornada dos
Reis Magos seguindo a estrela-guia; e a Grande Festa
de Natal.

O GRANDE DESFILE DE NATAL – CELEBRANDO TRADIÇÕES

NATAL LUZ GANHA NOVAS ATRAÇÕES

NATAL LUZ EM
GRAMADO
4 noites no Colina
Lagos Hotel, com
café da manhã,
traslados de
chegada e saída
e ingresso para o
espetáculo O Reino
de Natal (5/11)
Saída em
4/11/2021
(de Ribeirão Preto)

Um dos maiores eventos de Gramado, a 36ª edição do Natal Luz terá cinco grandes atrações, além
da tradicional Vila de Natal, e ofertas especiais da Azul Viagens com ingressos incluídos

20
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do Menino Jesus e O Reino do Natal , além da Vila de
Natal, na Praça das Etnias, reunindo expositores locais com
produtos artesanais natalinos e a Casa do Papai Noel. Conﬁra a seguir a programação do Natal Luz 2021 e programe
sua viagem.

O PRIMEIRO MILAGRE DO MENINO JESUS

Sob direção de Linus Lerner, a obra escrita por Gian Carlo Menotti deu vida às suas memórias infantis, baseada na
peregrinação dos Reis Magos seguindo a estrela-guia. No
enredo, os reis avistam um vilarejo e decidem bater à porta
do menino Amahl e de sua mãe, para um breve descanso. O
drama tem uma linda mensagem de fé e de amor. A exibição terá início em 26 de novembro, no Centro de Eventos
Expogramado, sempre às quartas, às sextas e aos domingos,
às 19h. Imperdível!

10x de

Fotos: Cleiton Thiele/SerraPress

C

om o seu charme europeu, Gramado é um dos destinos
de inverno mais procurados do Brasil. A encantadora cidade gaúcha, porém, também se tornou famosa por um
evento que toma grande parte da primavera e do verão,
atraindo turistas de todas as regiões do País. Trata-se do
aclamado Natal Luz, festival com tema natalino, que nesta edição ocorrerá entre 28 de outubro de 2021 e 30 de janeiro de
2022. Uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da
Gramadotur, o festival conta este ano com uma parceria com
a Azul Viagens, que já está proporcionando ofertas de viagens
para Gramado com ingressos para os eventos do Natal Luz.
Ainda mais emocionante, a 36ª edição marca a retomada
gradativa e presencial dos grandes encontros neste período pandêmico, fazendo renascer a esperança de que dias
melhores ﬁnalmente virão. No total, serão cinco atrações
principais, entre elas duas novidades: O Primeiro Milagre

R$

280,00

R$

2.800,00

sem juros

à vista por pessoa
em apto. duplo

*valores sujeitos a
alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br
4003 1181

O REINO DO NATAL

Apresentado no Centro de Eventos
Expogramado, O Reino do Natal
conta com quase 3.000 m2 e formato circular, onde haverá mais de
60 sessões diárias, sempre das 10h às
20h. No primeiro ambiente (interativo), Jardim do Reino, a diversão
são os guardiões da muralha em um
vibrante show musical. O segundo
ambiente é o Vilarejo do Reino,
com danças e uma mistura de costumes. No terceiro ambiente, no Ateliê do Reino, guloseimas, brinquedos e presentes ganham vida com
acrobacias, cor e ação... Por último,
ao atravessar a Floresta do Reino,
você será guiado por personagens
em meio a performances aéreas e,
ﬁnalmente, chegará à Vila Branca
do Reino, no momento em que as
“renas” deslizam e ensaiam seus passos para o longo voo que virá.

Danças coreografadas acompanhadas de uma trilha sonora original e de personagens tradicionais do Natal são
a aposta para tocar no imaginário de cada um. Toda
estruturada em alas, a atração terá início em 29 de outubro, sempre aos domingos, às quartas e às sextas, às 21h,
no Centro de Eventos Expogramado. O desﬁle é aberto
com a ala Luz Sagrada, que representa o nascimento do
menino Jesus, seguida da ala Celebrações Natalinas e
da ala Doces Enfeites, que resgata a memória afetiva do
sabor das guloseimas e presentes da ceia de Natal. Já a
ala Branca se destaca com a corte da Rainha da Neve
preparando a chegada da ala do Papai Noel, ponto mais
alto dessa noite mágica.

NATALIS, A CRIAÇÃO

Com direção de Sérgio Korsakoﬀ, Natalis reforça as antigas tradições de Natal e humaniza o roteiro com nova
tecnologia de projeção a laser, que traz maior deﬁnição nas telas de águas, as chamadas water screen. O Lago
Joaquina Rita Bier será o palco para os fogos sincronizados, e haverá a participação de oito performáticos,
quatro cantores, 16 bailarinos, além de interações ao
vivo e produção com resolução 4K (usada em cinema
digital). A voz de Cid Moreira dará início ao espetáculo
com a narração de Gênesis (Cap.1) – A Criação e destaca
os grandes acontecimentos bíblicos até o nascimento de
Cristo. Serão 45 minutos com belas canções e o grande
ﬁnal emocionante com o Papai Noel. Sempre às quartas,
às sextas e aos domingos, às 20h. As apresentações têm
início em 31 de outubro, com exibições extras nos dias
20 e 27 de dezembro (segundas-feiras).
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VARIEDADES

SABORES DO MUNDO
Um dos principais eventos gastronômicos da Região dos Lagos, no
Rio, o Festival Sabores de Cabo Frio chega à sua sétima edição,
entre os dias 3 de setembro e 3 de outubro. Com o tema Uma
Viagem pelo Mundo, o evento reúne mais de 60 estabelecimentos
que criaram receitas exclusivas inspiradas nos cinco continentes.
Na parte dedicada às Américas, destaque para as gastronomias do
Amazonas e do Pará, com quitutes como o Manaós, do restaurante
Limoeiro, feito com banana-pacová, recheado com peixe assado
e acompanhado de vinagrete de pimenta-de-cheiro. Já a Europa
se faz presente em receitas como a do Delírios Restaurante, com
toques alemães e franceses: um ﬁlé suíno com bacon e mostarda de
Dijon envolto em massa folhada e crosta de ragu de cogumelos. Em
homenagem ao país da pâtisserie, a Brigaderia da Vovó criou o
Petit Paris, que combina três clássicos franceses: crème brûlée, musse
de chocolate e macaron. Ξ saboresdecabofrio.com.br

VINHO
DO MÊS

ARTE PLURAL
Artistas de origem indígena serão os protagonistas da 34ª Bienal de
São Paulo, realizada entre 4 de setembro e 5 de dezembro. Intitulado
Faz Escuro Mas Eu Canto, o evento reúne 91 nomes de 39 países, entre
eles alguns dos artistas mais importantes do Brasil, como Antonio
Dias (1944-2018), Carmela Gross, Lygia Pape (1927-2004) e Lasar Segall
(1889-1957). A arte indígena será representada por cinco brasileiros
– a exemplo da fotógrafa mineira Sueli Maxakali e de Uýra, entidade
artística não binária, de Santarém (PA) – e quatro de povos originários de Chile, Colômbia, Estados Unidos e Groenlândia. Ξ bienal.org.br

110 ANOS DE HISTÓRIA
Para comemorar seus 110 anos de existência, o Theatro Municipal de São Paulo
preparou uma programação especial que
se estende até o ﬁnal do ano. As festividades começam no dia 10 de setembro
com a estreia de María de Buenos Aires,
de Astor Piazzolla. A ópera-tango terá
oito récitas, até 19 de setembro. A partir
de 12 de setembro, a instalação Fantasmagoria (foto) levará o público a uma
experiência sensorial que percorre os
diversos espaços do Municipal. Entre 20
e 24 de setembro, é a vez de os projetos
Carroças Líricas e Cine-Ópera levarem a
ópera para as ruas da cidade, com intervenções como projeções em edifícios. Já
no dia 23 de setembro estreia a websérie
Theatro Municipal - Memória Viva de São
Paulo, sobre a trajetória do lugar, com
episódios mensais até o ﬁnal do ano.
Ξ theatromunicipal.org.br
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por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
Flores Negras Pinot Noir 2020

Produtor: Bodega Santa Julia
Região: Valle de Uco, Mendoza - Argentina
Preço: R$ 99

Este Flores Negras provém de parcelas
selecionadas do Valle de Uco,
conseguindo, ao mesmo tempo, um vinho
fresco, complexo e delicado. Um tinto
de corpo médio que explode ao nariz e
excita a boca. Apresenta cor vermelha
rubi brilhante de média intensidade. Ao
nariz revela aroma de um tinto selvagem,
com notas minerais e um sutil toque
de madeira. À boca é de médio volume,
sabor ﬁrme e fresco, frutado, complexo e
acidez equilibrada com taninos jovens e
presentes.
Ξ www.loja.tartari.com.br

Fotos: Keila Serruya; Jhony Bianchi; Rafael Salvador; William Praxedes; Divulgação

Foto de Urýa, da série
Elementar (Lama)

SÃO PAULO
NAS ALTURAS
Prédio mais alto de São Paulo, o
Mirante do Vale acaba de inaugurar
o Sampa Sky, espaço localizado no
42º andar. São dois deques de vidro
retráteis: um voltado para a face Sul,
com vista do Vale do Anhangabaú e do
Viaduto Santa Iﬁgênia; e outro para a
Zona Leste, que ﬁca sobre a Av. Prestes
Maia. O projeto tem em sua base
quatro camadas de vidros de 10 mm e
três camadas de película de polivinil
butiral, que assegura alta resistência
ao material e garante que ele aguente
mais de 30 toneladas com segurança.
O espaço, com o total de 700 m²,
acomoda até 400 pessoas e conta com
um café logo na entrada, de onde é
possível apreciar a vista saboreando
a bebida ou tomando um lanche. Ξ
sympla.com.br
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UM DESTINO, DOIS ESTILOS

DESTINOS

TESOURO DO CERRADO
Famosa por suas cachoeiras caudalosas e experiências radicais, Pirenópolis (GO) também surpreende
com um Centro Histórico charmoso e uma rica tradição gastronômica por Giovanna Forcioni

CULTURA

Fotos: Ariel Martini

NATUREZA

O Santuário de Vida Silvestre Vagafogo é para
quem quer um pouquinho de tudo em um só lugar e,
não à toa, é uma das paradas preferidas dos turistas.
Lá dá para fazer trilha, arvorismo, rapel, tirolesa, se
arriscar num pêndulo e ainda terminar a experiência
provando um brunch preparado a partir de frutas do
cerrado e lacticínios produzidos na fazenda.

Para chegar a algumas das cachoeiras, as grandes
atrações de Pirenópolis, é preciso colocar o pé na estrada. A do Rosário, por exemplo, ﬁca a 35 km do
Centro, mas surpreende com uma impressionante queda-d’água (foto) de 42 metros. Uma vez por lá, não
deixe de provar os pratos regionais, como a galinha
caipira e o arroz com pequi, servidos na propriedade.
Na Fazenda Bonsucesso, mais próxima do centrinho, as trilhas são fáceis e levam até seis cachoeiras, como a de Santa Maria, a do Lázaro e a
do Abade, que têm até faixa de areia para estender a canga e curtir o sol.
24
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PIRENÓPOLIS
2 noites na Pousada
Villa das Pedras,
com café da manhã.
Saída em
26/11/2021
(de Guarulhos)

87,00
R$ 870,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a
alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Os museus, apesar de modestos, não podem ﬁcar
de fora da lista. Se tiver de priorizar, vá direto ao
Museu do Divino, que funciona na Casa de Câmara,
e ao Museu das Cavalhadas. Os dois contam as origens da Festa do Divino, a celebração religiosa mais
tradicional da cidade.

Visitar a Fazenda Babilônia é como fazer uma viagem para Goiás do século 18. Hoje, lá são oferecidos
passeios guiados para conhecer a história e as construções da propriedade, como a capela, o engenho e o
casarão. Mas o que vale a pena mesmo é provar o café
sertanejo (foto) que é servido ali, com mais de 40 quitutes típicos, preparados com ingredientes fresquinhos.
Todo o burburinho de Pirenópolis acontece na
região da Rua do Lazer. Locais e turistas se juntam
para comer, beber e aproveitar o clima descontraído
de ﬁm de tarde. As casas em estilo colonial foram
repaginadas e hoje são ocupadas por bares, cafés e
restaurantes, com mesinhas espalhadas na calçada.
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Foto: Alexandre Avilla

Se quer ver a região do alto, a dica é encarar a
subida até o Pico dos Pireneus, que ﬁca a 20 km do
Centro. A caminhada não é das mais fáceis, mas o
visual compensa, especialmente no ﬁm de tarde: do
topo, dá para ter uma panorâmica do sol se pondo
entre as cadeias montanhosas do Parque Estadual
da Serra dos Pireneus.

Para saber mais da história da cidade, não deixe
de fazer um city tour no Centro Histórico. O casario
colonial e as ruas de pedra são a cara de Pirenópolis.
Comece o passeio pela Igreja Matriz, para aproveitar
a vista privilegiada, e depois siga para as outras ruas,
passando por prédios de estilo art déco, como o Cine
Pireneus e o antigo Theatro de Pirenópolis.

Conhecida por suas incríveis
cataratas (foto), a cidade
paranaense tem atrações para
surpreender vários estilos de
visitantes
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50
CHECKLIST

As belezas naturais, as praias
tranquilas e a rica cultura
da capital da Paraíba

A primavera chegou! Conheça dez
dos mais belos e impressionantes
jardins do mundo
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FOZ DO IGUAÇU
Garganta do Diabo, a
queda mais famosa
das cataratas, vista a
partir de dois pontos

SOB A FORÇA
DAS ÁGUAS
De longe já é possível sentir as gotículas que emanam das cataratas.
Sua beleza e sua grandiosidade fazem de Foz do Iguaçu um dos destinos
mais procurados do País, atraindo desde visitantes em busca de
conexão com a natureza até quem está atrás de boas compras
por Bruno Segadilha | fotos Alexandre Avilla

FOZ DO IGUAÇU

Vista panorâmica das
cataratas; na foto
menor, Macuco Safari
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imponência impressiona. Os sons também. Impossível esquecer o chuvisco no rosto metros antes
de chegarmos às primeiras cachoeiras. Eleitas uma
das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e reconhecidas como patrimônio natural da humanidade
pela Unesco, as Cataratas do Iguaçu são o tipo de
experiência inesquecível. Pudera. São 275 quedas-d’água e
1,5 milhão de litros jorrando a cada segundo, uma grandiosa demonstração da força do Rio Iguaçu, na fronteira entre
Brasil e Argentina. Sim, dividimos esse privilégio com os
hermanos do outro lado da margem e ainda compartilhamos
outras belezas com o Paraguai. Isso porque Foz do Iguaçu,
cidade a 640 km de Curitiba, que abriga o Parque Nacional
do Iguaçu, ﬁca na fronteira entre os três países.
O município, que recebe voos diretos da Azul, é um dos
destinos nacionais mais procurados, agradando a visitantes que
procuram conexão com a natureza e turistas que querem fazer
compras no território paraguaio. Mas não só. A cidade vem
ganhando mais atrações para férias com a família, a exemplo
dos parques temáticos e da quantidade cada vez maior de resorts com estrutura para receber crianças. Por isso, reserve alguns dias a mais e deixe Foz do Iguaçu te surpreender.

AZUL
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FOZ DO IGUAÇU
Vista do Parque
Nacional do Iguaçu a
partir de um voo de
helicóptero

AS CATARATAS

Na língua tupi, iguaçu signiﬁca muita
água. Nada mais apropriado para deﬁnir um
rio de 1.320 km de extensão, que liga a Serra
do Mar ao extremo Oeste do Paraná e forma o maior conjunto de quedas-d’água, em
extensão, do mundo. Uma parte delas está
no Brasil e outra, na Argentina. A porção
brasileira das cataratas – única aberta para
visitação no momento – ﬁca dentro do
Parque Nacional do Iguaçu, a 14 km do
Centro de Foz. Os automóveis não entram
nesta unidade de conservação ambiental: o
visitante deixa o veículo no estacionamento,
pega um dos ônibus circulares e desembarca
em frente às trilhas que levam às cachoeiras.
Deu preguiça só de ler "trilha"? Não se
preocupe. Estamos falando de um trajeto
calçado de 1.300 metros de extensão, com
uma lanchonete no meio e vários mirantes, pontos estratégicos para fazer aquela
selﬁe e brilhar nas redes sociais. Portanto,
o esforço físico ali é mínimo. Seguindo
o caminho, chegamos até a passarela que
leva à Garganta do Diabo, a mais famosa
e maior do lugar, com 150 metros de largura e 80 metros de altura. Em dias de sol
é bem provável que um arco-íris embeleze ainda mais essa panorâmica. Leve uma
capa de chuva e proteja sua câmera porque você vai se molhar. A força das águas
é tão grande que, de longe, já é possível
sentir as gotículas no rosto. Imagine, então, na pontinha do mirante que ﬁca bem
na beira da cascata.
O passeio termina em um dos elevadores que nos levam de volta à parte superior
do parque. A alguns metros da saída já é
possível ver a entrada do restaurante Porto
Canoas. A casa, que no almoço funciona
no esquema de bufê, oferece uma vista privilegiada das cascatas. É uma chance de assistir ao espetáculo natural de outro ângulo.
Para os fãs de uma boa aventura, a dica é
conhecer as cataratas bem de pertinho no
Macuco Safari. É um dos melhores passeios da região. Começa com um tour de
jipe elétrico selva adentro e chega a um cais
no Rio Iguaçu. Dali, todos partem em barcos bimotores rio acima, vencendo as fortes
corredeiras, observando as quedas-d’água
– e até passando debaixo de uma delas.
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Araras e tucanos são
algumas das espécies
encontradas no Parque
das Aves
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FOZ DO IGUAÇU

Ice Bar, Vale dos
Dinossauros e Motor
Show, atrações do
Dreams Park Show

Passeio Encontro das
Águas, no Rio Iguaçu,
com jantar a bordo

Se busca algo ainda mais emocionante,
você pode sobrevoar a região de helicóptero. A empresa Helisul oferece tours aéreos de 10 e 30 minutos que passam por
cima do rio e das cachoeiras e dão uma
ideia da imensidão do lugar.
O parque abriga ainda o Hotel Belmond Cataratas, erguido em 1949. Reserve um tempo para tomar o chá da tarde servido em um de seus terraços. Além
da beleza da paisagem, rodeada de Mata
Atlântica, é possível saborear os ótimos
quitutes preparados ali.

ALÉM DO CLÁSSICO

As atrações de Foz do Iguaçu vão bem
além das cataratas. Ao longo dos anos, a
cidade ganhou parques de vários estilos.
Inaugurado em 1994, o Parque das Aves
tem 2 km de trilhas que cortam a ﬂoresta
subtropical. Além de um borboletário encantador, o parque tem 28 viveiros, sendo cinco de imersão, em que os visitantes
entram e ﬁcam no meio dos animais. Ao
todo são 1.600 pássaros de 150 espécies.
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Alguns dos mais famosos são a jacutinga e o mutum-de-alagoas, além do tucano e das mais de 100 araras.
Já o Dreams Park Show é uma ótima pedida para quem
viaja com crianças. O parque tem cinco áreas temáticas, entre elas o Vale dos Dinossauros, uma área com réplicas em tamanho real que se movimentam e ﬁcam espalhadas em uma
selva pré-histórica. O Museu de Cera exibe estátuas de mais
de 100 personalidades, espalhadas em 17 ambientes, enquanto o espaço Maravilhas do Mundo traz cenários e réplicas
de grandes construções do mundo, como o Taj Mahal e as
pirâmides do Egito. Para os adultos, as dicas são o Ice Bar, um
salão feito de gelo onde a temperatura atinge 15 graus negativos, e o Motor Show, restaurante repleto de motos clássicas.
O cardápio oferece opções comfort, como batatas fritas com
queijo e bacon e costela com molho barbecue, além de uma
sobremesa imperdível: um hambúrguer de brownie servido
com sorvete e calda de chocolate.
A alguns minutos dali, na mesma Avenida das Cataratas,
ﬁca o Movie Cars, parque temático dedicado aos carros que
ﬁcaram famosos no cinema. São vários cenários e veículos de
ﬁlmes como De Volta Para o Futuro (1985) e 007 – O Espião
que me Amava (1977), além de homenagens a personalidades
como os Mamonas Assassinas e sua conhecida Brasília amarela. Na saída, a Hamburgueria Temática, uma lanchonete
no estilo anos 1950, serve sanduíches, milkshakes e doces.
AZUL
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Outra atração imperdível da região é a Usina Hidrelétrica
de Itaipu. Inaugurada em maio de 1984, ela gera 15% de toda
a energia consumida no Brasil e é considerada um dos marcos
da engenharia contemporânea. Os visitantes podem conhecer
a usina fazendo o passeio Itaipu Panorâmica, um tour guiado
que passa por áreas como as 20 turbinas que geram a energia
elétrica e as enormes comportas que contêm o Rio Paraná.

A TRÍPLICE FRONTEIRA

Foz do Iguaçu ﬁca numa região privilegiada do mapa
brasileiro. Faz divisa com a Argentina e o Paraguai, o que
torna o trânsito entre os três países relativamente simples e
comum. Por enquanto, a fronteira com a Argentina continua fechada, mas é possível passar o dia no Paraguai, um
dos lugares preferidos dos brasileiros para fazer compras.
As taxas de impostos por lá são mais baixas, por isso os preços costumam ser bastante amigáveis. Para chegar lá é preciso
atravessar a Ponte da Amizade, construção de 78 metros de
altura e 552 metros de comprimento sobre o Rio Paraná e que
liga os dois países. Você pode fazer de carro ou contratar visitas como as organizadas pela All Brazil Tours. Vale a pena.
Os guias conhecem bem cada estabelecimento e dão dicas

Vista do Rio Iguaçu no Marco das
Três Fronteiras; à dir., placas que
simbolizam a divisa entre Brasil,
Paraguai e Argentina
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FOZ DO IGUAÇU

Pôr do sol no obelisco
que marca a tríplice
fronteira

SINCRETISMO À BEIRA DO PARQUE

para você não fazer um mau negócio por ali. Indo sozinho ou em excursão, a sugestão é: evite os vendedores
ambulantes e preﬁra os shoppings ou estabelecimentos
mais conhecidos, como a CellShop Importados. A
loja ocupa um prédio de vários andares e oferece uma
grande variedade produtos, desde roupas a eletrônicos,
ponto forte do lugar.
No caminho até o país vizinho é possível observar
como a localização de Foz do Iguaçu inﬂuenciou sua cultura e boa parte da arquitetura. Região estratégica para o
comércio internacional desde os tempos da colonização,
a cidade atraiu povos de vários lugares do mundo e hoje
reúne mais de 80 etnias. O resultado disso pode ser observado em belas construções, como a Mesquita Omar Ibn
Al-Khattab, que ﬁca no Centro, e o Templo Budista
Chen Tien, no Jardim Califórnia (conﬁra abaixo).
À tardinha, a grande atração é o pôr do sol na região
da tríplice fronteira. Há duas boas maneiras de apreciar
o espetáculo. Uma delas é seguindo para o Marco das
Três Fronteiras. Trata-se de um obelisco inaugurado
em julho de 1903 para sinalizar a divisa territorial entre
Brasil, Argentina e Paraguai. No seu entorno foram
construídas praças com bares e restaurantes, como o
Cabeza de Vaca, que serve ótimos petiscos. Nos mirantes é possível observar o encontro dos rios Paraná e
Iguaçu e, mais à noite, espetáculos folclóricos animam
os visitantes com música e danças locais.
O segundo modo de contemplar o ﬁm do dia é navegando. A empresa Kattamaram II oferece o passeio
Encontro das Águas, com jantar a bordo. O percurso
começa no Rio Iguaçu, passa pela Ponte da Fraternidade,
que liga Brasil e Argentina, e segue para o encontro com
o Rio Paraná. Dali, vai até a Ponte da Amizade, que conecta Brasil e Paraguai, e volta. Não é exagero dizer que
a vista provavelmente será uma das mais belas que você
já teve. É a água mostrando toda a sua força e seu poder.

SERVIÇOS

Vista aérea do Rio Iguaçu;
abaixo, Usina de Itaipu

ONDE FICAR
Ξ BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU RESORT
bourbon.com.br
Ξ JL HOTEL BY BOURBON
bourbon.com.br
ONDE COMER
Ξ RAFAIN CHURRASCARIA SHOW
rafainchurrascaria.com.br
Ξ PORTO CANOAS
cataratasdoiguacu.com.br
Ξ CABEZA DE VACA
marcodastresfronteiras.com.br
Ξ BELMOND HOTEL DAS CATARATAS
belmond.com
PASSEIOS
Ξ ALL BRAZIL TOURS
45 3028 1188
Ξ MACUCO SAFARI
macucosafari.com.br
Ξ HELISUL
helisulfoz.com.br
Ξ PORTO CANOAS
cataratasdoiguacu.com.br
Ξ PARQUE DAS AVES
parquedasaves.com.br
Ξ MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS
marcodastresfronteiras.com.br
Ξ MOVIE CARS
moviecars.com.br
Ξ DREAMS PARK SHOW
dreamsparkshow.com.br
Ξ KATTAMARAM II
kattamaram.com.br/home
Ξ CELLSHOP IMPORTADOS
cellshop.com/br

COMO IR

A Azul leva você até Foz do Iguaçu, em
voos partindo de várias cidades do Brasil.
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 118 / VOEAZUL.COM.BR

OS PRINCIPAIS TEMPLOS RELIGIOSOS DE FOZ DO IGUAÇU

193,50
R$ 1.935,00
10x de

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa em ap. duplo

Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, inaugurada
em 1983 pelo califa de mesmo nome

36

AZUL

Templo Budista Chen Tien, construído por
comunidades chinesas em 1996

Catedral de Nossa Senhora de
Guadalupe, ainda em finalização

FOZ DO IGUAÇU
4 noites no Bourbon
Cataratas do Iguaçu
Resort, com café da
manhã e traslados
do aeroporto e
Tour das Cataratas
Brasileiras
(sem ingresso).
Saída em
20/11/2021
(de Viracopos)

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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JOÃO PESSOA

JOIA
PARAIBANA
João Pessoa oferece uma deliciosa
mistura de praias paradisíacas,
boa estrutura turística e muito
sossego para escapar da rotina
com segurança
por Junior Ferraro fotos Gui Gomes

Praia de Coqueirinho,
30 km ao Sul de João Pessoa
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rimavera chegando, temperaturas subindo e bate
aquela vontade de aproveitar o tempo livre no
litoral. Quer curtir uma
praia típica do Nordeste,
com muito sol, coqueiros e mar cristalino? Mas
quer também fugir de
muita aglomeração e relaxar com sossego? João Pessoa é o seu destino.
A capital da Paraíba é o ponto continental brasileiro onde o sol nasce primeiro – e ﬁca por ali quase o tempo
todo, principalmente entre setembro
e março, período com pouca chuva e
muito calor. A orla paraibana tem um
encanto só seu: águas quase mornas e
cristalinas, com cores entre o turquesa
e o azul intenso, que arrebentam em
praias de areia branquinha, adornadas
por coqueirais de verde intenso.
Os 138 km de orla marítima do estado são uma sequência encantadora de
praias. A começar da capital, onde estão
as famosas praias de Tambaú, Manaíra e
Cabo Branco. Além da típica diversão à
beira-mar, os visitantes também podem
se aventurar nas piscinas naturais próximas às praias do Bessa, onde há passeios
de caiaque e mergulho contemplativo, e
do Seixas. Já no litoral mais ao Sul estão
trechos famosos, como a Praia de Tabatinga, com falésias, mirantes e maceiós,
e a Praia do Amor, onde a faixa de areia
disputa espaço com formações rochosas
que dão ao local um ar quase selvagem.
Já no município de Conde ﬁca a Praia
de Tambaba: além, do trecho reservado
para os praticantes de naturismo, ali ﬁca
o famoso coqueiro solitário sobre um rochedo, ao lado das piscinas naturais formadas por rochas vulcânicas à beira-mar.
A 6 km dali está a linda Praia de Coqueirinho, um extenso trecho de areia entre o
mar cristalino e um cinturão de coqueiros. Há barracas e guarda-sóis, com boa
estrutura para passar o dia com a família.
Dá também para escolher um cantinho
mais isolado e curtir a natureza com toda
a tranquilidade típica da Paraíba. A seguir, um resumo dos encantos da região.
AZUL
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JOÃO PESSOA

Piscinas naturais do Seixas, próximas
à praia de mesmo nome. Na maré
baixa, um enorme banco de corais
forma uma piscina de águas
cristalinas e mornas, onde se pode
observar a fauna marinha, nadar e
boiar entre os arrecifes
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Mergulho contemplativo nas piscinas
naturais da Praia do Bessa; abaixo, Praia de Coqueirinho
a partir do mirante homônimo
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JOÃO PESSOA

Pedra Furada, formação rochosa localizada na Praia do
Amor. Diz a lenda que se um casal apaixonado passar
por baixo da rocha terá sorte no relacionamento
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Pôr do sol no Rio Sanhauá; abaixo,
Mirante Castelo da Princesa,
em Conde, a 30 km da capital. A
rocha, que desponta no cânion de
Coqueirinho, assemelha-se a uma
torre de castelo cor-de-rosa
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JOÃO PESSOA

As incríveis cores do litoral
paraibano vistas a partir do
mirante na Praia de Coqueirinho

O famoso coqueiro sobre a pedra, na
Praia de Tambaba; à dir., o empresário
David Montenegro, da Cribessa, que
realiza passeios com caiaque e stand
up paddle na Praia do Bessa

Praia de Tabatinga, com suas falésias
e maceiós, lagoas de água doce formadas
na foz dos rios, separadas do
mar por uma faixa de areia dourada
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JOÃO PESSOA

Vista da orla de João Pessoa, a partir do
Mirante Skybeach; abaixo, peças de
artesanato local e a venda de siriguela
nas ruas próximas à Praia de Maraíra; na pág.
ao lado, Centro Cultural São Francisco, no
Centro Histórico

COMO IR

A Azul leva você até João Pessoa 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

10x de

340,00
R$ 3.400 ,00
R$
ou

sem juros

JOÃO PESSOA
7 noites no
Oceana Atlântico
Hotel, com café da
manhã.
Saída em
4/12/2021
(de Conﬁns)

à vista
por pessoa
em apartamento duplo

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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BRANDED CONTENT

Raphael Denadai,
presidente da SKY

mento proﬁssional desses jovens e do mercado audiovisual.
Para participar do concurso os estudantes precisam produzir
e enviar um curta-metragem original de no máximo 10 minutos para concorrer a uma bolsa de estudos do curso de verão da Warner Bros, na USC School of Cinematic Arts, uma
das escolas de cinema mais reconhecidas e de maior prestígio
em todo o mundo, além de R$ 20 mil para investir em equipamentos ou projetos audiovisuais. A instituição de ensino
do ganhador também leva um prêmio no mesmo valor. O
concurso cultural também acontece em outros oito países
– Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Porto Rico,
Uruguai e Venezuela – e já entregou mais de 20 bolsas de
estudos. Desde 2020, os alunos vencedores estão realizando o
curso on-line devido às restrições da pandemia.
A SKY encabeça mais dois projetos sociais que contribuem com o desenvolvimento das novas gerações por meio
da educação e da cultura: o Escola Plus, que tem objetivo de
colaborar, complementar e enriquecer o conteúdo curricular
das escolas de ensinos fundamental e médio por meio da tecnologia utilizando a televisão como ferramenta educacional.
Em 2020, devido ao isolamento social, a SKY lançou conteúdos educativos na programação linear, com o novo canal
TV Educação, e na plataforma on demand da operadora, o
SKY Play. O Ver Bem é outro projeto que oferece para 3 mil
alunos de rede municipal de ensino, em Jaguariúna, consulta
oftalmológica gratuita e óculos aos que apresentam algum
problema de visão. Desde o início do projeto, em 2019, 320
alunos foram beneﬁciados e receberam óculos de graça para
aprimorarem seus estudos.
“Investimos em ações socioeducativas no País com o pro-

25 ANOS DE SKY PARA TODOS

N

o cenário atual, quando o mundo enfrenta uma das
maiores adversidades de todos os tempos, a pandemia da
Covid-19, o incentivo à educação se tornou ainda mais
importante, não somente pelos déﬁcits educacionais que
agravam a desigualdade no ensino como um todo, mas
também pela economia do Brasil, que precisa tê-la como aliada
para girar em perfeita maestria. Sendo a maior operadora de
TV paga via satélite do País, a SKY reconhece sua importância
em território nacional e entende seu compromisso perante a
sociedade ao colocar a responsabilidade social como um de seus
principais pilares. No ano em que completa 25 anos de história,
a companhia reforça o propósito de ser uma empresa cada vez
mais diversa e inclusiva nos âmbitos externo e interno, ao colocar as pessoas em primeiro lugar – sejam elas os colaboradores,
os clientes ou a própria sociedade – e democratizar a diversão

48

AZUL

e o entretenimento para todo o Brasil. “A história da SKY começa há 25 anos, com a missão de entregar produtos e serviços relevantes para os brasileiros, colocando a inovação como
prioridade e contribuindo signiﬁcativamente com o mercado
nacional de Pay-TV. Hoje tenho o orgulho de ver a evolução
da companhia, não só na excelência dos serviços oferecidos aos
seus clientes, mas também na preocupação genuína de contribuir com uma sociedade cada vez melhor. Temos a missão de
levar informação e entretenimento para todos os municípios do
Brasil e ações com cunho social são a extensão da estratégia da
companhia”, conta Raphael Denadai, presidente da SKY.
Entre os projetos encabeçados pela SKY nos últimos anos
está o Faciuni Bolsas. Em sua sexta edição no Brasil, o projeto
tem como objetivo apoiar e divulgar os trabalhos dos estudantes
da América Latina, colaborando com a formação e desenvolvi-

Fotos: Divulgação

Companhia investe cada vez mais em ações socioeducativas em prol
do desenvolvimento social e econômico do Brasil

Evento da Faciuni
Bolsas; à dir.,
projeto Ver Bem

pósito de incentivar a educação e dar oportunidade de estudo de qualidade para contribuir com a formação de proﬁssionais capacitados. Enxergamos que os jovens de hoje são o
futuro do amanhã ao representar um grande potencial para
crescimento econômico e desenvolvimento social do País e
acreditamos que todos, independentemente de sua história
ou realidade, devem ter oportunidades para estar cada vez
mais presentes na sociedade e, consequentemente, no mercado de trabalho”, aﬁrma Denadai.
Além disso, a empresa busca investir em ações de voluntariado com organizações parceiras. Em 2020, o foco
principal foi beneﬁciar pessoas que se encontraram em
vulnerabilidade social durante
o período de pandemia. Foram
realizados seis projetos de voluntariados, que contaram com
a participação de mais de 120
colaboradores voluntários e beneﬁciaram cerca de 200 pessoas.
“É muito gratiﬁcante para nós
contar com essas parcerias para
levar, além de diversão durante as atividades, conhecimento
neste momento tão desaﬁador
de pandemia. A iniciativa reitera nossa missão, aproxima as
pessoas de forma segura e estimula a aprendizagem de forma
leve e descontraída”, ﬁnaliza o
executivo.
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JARDINS
ICÔNICOS
por Bruno Segadilha

Berços de espécies vegetais de todo o
planeta, os parques e jardins botânicos
são cartões-postais que impressionam por
sua biodiversidade e por seus incríveis
projetos paisagísticos. Selecionamos
alguns dos mais belos do mundo

JARDIM BOTÂNICO DE CURITIBA
BRASIL
Impossível pensar em Curitiba e não se lembrar da majestosa
estufa de ferro e vidro que se tornou símbolo da cidade.
Inspirada no Palácio de Cristal de Londres, ela possui três
abóbadas construídas no estilo art nouveau, ocupa um espaço
de 458 m² e abriga várias espécies de plantas tropicais. Do lado
de fora da construção, tapetes de ﬂores impressionam pela
beleza e por formar ﬁguras geométricas, uma inﬂuência dos
jardins franceses. Outro destaque é a escultura Amor Materno,
do artista polonês João Zaco Paraná (1884-1961). Não deixe de
conhecer o Jardim das Sensações, espaço delimitado por cerca
viva, onde os visitantes passeiam de olhos vendados e são
levados a experimentar diferentes formas, texturas e aromas.
Inaugurado em 1991, o parque conta ainda com o Museu
Botânico e com o Espaço Cultural Frans Krajcberg.

BUTCHART GARDENS
CANADÁ
Em 1906 a canadense Jennie Butchart, esposa do empresário
Robert Buchart, começou a se incomodar com os depósitos
de calcário que cresciam em volta da propriedade do casal,
graças à fábrica de cimento do marido. Para dar um jeito
na situação, ela arregaçou as mangas e decidiu transferir
a camada superﬁcial do solo e substituí-la por terra fértil
e plantas. Começou com um jardim japonês, concebido
com a ajuda do designer Isaburo Kishida. Depois, quando a
pedreira se esgotou, Jennie convenceu Robert a transformar
o lugar inteiro em um jardim de sunken, que é composto
de diferentes níveis ou terraços. Não demorou para que o
parque, localizado em Brentwood Bay, na província Colúmbia
Britânica, no Canadá, ﬁcasse famoso e atraísse visitantes
do mundo inteiro. Ao todo são mais de 700 espécies e um
milhão de plantas, divididos em cinco áreas: Jardim de Rosas,
Lagoa da Estrela, Jardim Japonês, Jardim Submerso e Jardim
Italiano, além do Pavilhão Infantil, que abriga um carrossel.

JARDINS DE MONET

Fotos: Shutterstock

FRANÇA
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Um dos principais nomes do impressionismo, Claude Monet
(1840-1926) ﬁcou famoso ao retratar em suas telas o efeito da
luz nos objetos e na natureza. Boa parte das pinturas tinha
como tema a área externa de sua propriedade, em Giverny,
vila a 75 km de Paris. Diante da famosa casa, que tem as
paredes rosadas e as janelas pintadas de verde, ele plantou
várias espécies de ﬂores, árvores e plantas ornamentais,
criando dois jardins, o da Normandia e o d’água, inspiração
para vários trabalhos. Ali, Monet pintou mais de 270 telas
em um intervalo de 20 anos. A famosa ponte japonesa, por
exemplo, foi retratada 45 vezes, com diversas luzes e cenários
naturais. Não à toa, o jardim é um dos lugares mais visitados
pelos turistas que vão à França e querem conhecer de perto
os cenários que se transformaram em tela.

AZUL

51

Fotos: Shutterstock

CHECKLIST

52

AZUL

LAS POZAS

JARDINS DE VERSAILLES

MÉXICO

FRANÇA

Um dos principais colecionadores de arte surrealista do mundo, o escritor britânico Edward James (1907-1984) ﬁcou
encantado com o que viu quando chegou à cidade de Xitila, no México. Apaixonado pela paisagem natural, decidiu
construir, com a ajuda do arquiteto mexicano Plutarco Gastélum, um jardim de esculturas, que parece desaﬁar a lógica
e as leis da arquitetura. Pavilhões com níveis indeterminados, arcos góticos, escadas em espiral e esculturas, como
uma banheira em formato de olho, misturam-se à vegetação, formando uma paisagem onírica. Uma espécie de cidade
abandonada e desconhecida que apresenta uma nova faceta a cada visita. Propriedade particular, o lugar foi aberto a
visitação depois da morte de James, em 1984, e atrai milhares de visitantes todos os anos.

Apaixonado por plantas, Luis XIV, rei da França entre 1643 e 1715, gostava de impressionar os visitantes do Palácio de
Versailles com seus suntuosos jardins. Criados por André Le Nôtre, eles são um exemplo da arte da simetria e encantam
com suas perfeitas formas geométricas. Transformar o imenso terreno pantanoso em obras de arte naturais foi uma
tarefa e tanto. O trabalho durou cerca de 40 anos e contou com a ajuda de proﬁssionais importantes da época, como
Jean-Baptiste Colbert, gerente do projeto, Charles Le Brun, responsável pelas fontes e pelas estátuas, e Jules HardouinMansart, que construiu a famosa orangerie, estrutura em forma de arco que abriga diversas espécies vegetais. É de
Mansart o Bosque das Colunas, com 32 arcos esculpidos em mármore, uma das áreas mais famosas do lugar.
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JAR DIM BOTÂNICO DO
RIO DE JANEIRO
BRASIL

Fotos: Shutterstock

Quando chegou ao Brasil, em 1808, Dom João VI,
então príncipe regente do Brasil, percebeu que era
preciso criar um espaço na capital para aclimatar
novas espécies vegetais e cultivar novos produtos.
Em junho de 1808, ele inaugurava o jardim botânico
que hoje abriga cerca de 7,5 mil plantas pertencentes
a 2.750 espécies, sendo 850 exclusivas dali. Os
visitantes podem passear a pé ou de carro elétrico
pelas aleias e conhecer as estufas de orquídeas,
bromélias, samambaias e plantas insetívoras, além
das áreas e coleções temáticas, como o Jardim
Japonês, criado em 1935 a partir da doação de 65
exemplares de plantas típicas japonesas. Um dos
símbolos do lugar, a alameda de palmeiras imperiais,
que ﬁca logo na entrada, é um dos pontos mais
fotografados do Rio. Suas árvores têm mais de 200
anos e atingem quase 40 metros de altura. Uma
visão realmente impressionante.

EL ROSEDAL
ARGENTINA
Inaugurado em novembro de 1914, o jardim faz parte
do complexo do Parque Três de Fevereiro, no bairro de
Pallermo, em Buenos Aires. Tem mais de 18 mil roseiras e
um grande lago ao seu redor, formando um cenário cheio
de cor. O roseiral ocupa o espaço que pertencia à chácara
de Juan Manuel de Rosas, um dos políticos e militares mais
importantes da história argentina. Derrotado na Batalha de
Caseros, em 1852, ele deixou o lugar, dando espaço para a
obra do paisagista argentino Carlos Thays, o mesmo que
concebeu o Parque Avellaneda, o Jardim Botânico e o Parque
Lezama. Todo mês de julho, época da poda, os visitantes
recebem ﬂores dos jardineiros que cuidam dos canteiros.
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ROYAL BOTANIC GARDENS
LONDRES
Eleito patrimônio mundial pela Unesco em 2003, o jardim botânico da realeza britânica ﬁca no distrito de Kew, a 30 minutos do
Centro de Londres. Trata-se de um enorme complexo de jardins, arvoredos e estufas dividido em áreas temáticas. Tão grande que
a direção do parque disponibiliza trenzinhos para que os visitantes possam percorrer cerca de 1 milhão de metros quadrados e
apreciar mais de 27 mil espécies. Entre os símbolos do lugar estão a Palm House, construção de ferro da era vitoriana que abriga
palmeiras de todo o mundo, e a Temperate House, estufa de 5 mil m², onde vivem plantas da África, Austrália, Nova Zelândia,
Ásia e do Pacíﬁco. Já no Princess of Wales Conservatory, espaço inaugurado pela princesa Diana em 1987, foram recriadas zonas
climáticas diferentes, onde plantas carnívoras e orquídeas convivem com espécies dos climas mais áridos do planeta.
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VOLKS GARTEN

KENROKUEN

ÁUSTRIA

JAPÃO

Conhecido como Jardim do Povo, faz parte do Palácio de Hofburg, em Viena, e foi projetado pelo paisagista austríaco
Ludwig Remy em 1821. O parque foi construído sobre as fortiﬁcações da cidade que foram destruídas por Napoleão em
1809 e aberto ao público em 1823. O lugar conta com templos, monumentos e um grande jardim de rosas, com mais de 3
mil roseiras. No ﬁnal da primavera, elas formam um mosaico cheio de cores que fez desse um dos pontos mais famosos
do país. Entre as construções históricas estão o Theseus Temple, réplica em pequena escala do Templo de Hefesto, em
Atenas, concluída em 1821. Outro destaque é o café Cortisches, construção de 1823 onde se apresentaram os compositores
românticos austríacos Johann Strauss I e Joseph Lanner.

Em japonês, Kenrokuen signiﬁca jardim com seis características, a saber: antiguidade, canais de água, amplitude,
panoramas, reclusão e arte. Pode parecer algo simples, mas pouquíssimos jardins no mundo conseguem unir esses
seis elementos. Criado ao longo de séculos pela família Maeda, uma das mais poderosas do Japão no período feudal,
o parque ﬁca na cidade de Kanazawa, a cerca de 400 km de Tóquio. Na primavera, as ameixeiras, cerejeiras e azaleias
dão um espetáculo de cores durante a ﬂoração. No inverno, os pinheiros ganham aparência de guarda-chuvas, com
cordas penduradas do topo até os galhos mais baixos. Essa intervenção, conhecida como yukizuri, serve para evitar
que as árvores se quebrem com as fortes tempestades, e permanece ali entre novembro e março.
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PORTO DE GALINHAS
8 dias/7 noites

Um pedaço
da Europa no
Brasil. E melhor
ainda: em reais.

Saída: 06/11/2021

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Traslado aeroporto/hotel/
aeroporto
Saída: 20/11/2021
Origem: Confins

à vista

R$

R$

2.695,00

4 dias/3 noites

Saída: 20/11/2021

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

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto | Gruta de São Mateus

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Traslado aeroporto/hotel/
aeroporto | Passeio das Cataratas

Origem: Viracopos

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

309,00

3.090,00

Saída: 04/12/2021

99,00

NATAL

8 dias/7 noites

990,00

Saída: 06/11/2021

125,20

1.252,00

FERNANDO DE
NORONHA
4 dias/3 noites

Saída: 13/11/2021

Hotel Nord Easy Green
Sunset

Hotel Areia de Ouro

Pousada Martins e Cia

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

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

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea

Origem: Confins

Hotel Fioreze Primo

FOZ DO IGUAÇU
JL Hotel by Bourbon

Origem: Uberlândia

GRAMADO

10x sem juros de

Saída: 01/12/2021

Pousada Chamamé

8 dias/7 noites

269,50

4 dias/3 noites

Hotel Village Porto
de Galinhas

JOÃO PESSOA

4 dias/3 noites

BONITO

Origem: Uberlândia

Origem: Recife

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

150,00

1.500,00

CALDAS NOVAS

4 dias/3 noites

Saída: 02/12/2021

161,70

MACEIÓ

9 dias/8 noites

1.617,00

Saída: 04/12/2021

180,00

1.800,00

PORTO SEGURO
8 dias/7 noites

Saída: 04/12/2021

Rio Quente Hotel Luupi

Aram Ouro Branco Hotel

Pontal Praia Hotel

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Traslado aeroporto/hotel/
aeroporto | Acesso ilimitado ao Hot Park

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto | City tour | Praia do
Gunga

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Traslado aeroporto/
hotel/aeroporto | City tour com praia

Origem: Viracopos

Origem: Porto Alegre

Origem: Viracopos

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

140,00

1.400,00

181,70

1.817,00

186,60

1.866,00

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 Confins (CNF), Uberlândia
(UDI), Porto Alegre (POA), Recife (REC) e Campinas (VCP) com eventual conexão. Condições válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 06/11/2021 e
completadas até 12/12/2021. Os pacotes incluem passagens aéreas, cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições tarifárias específicas,
estadias em hotéis nas categorias especificadas, traslados de ida e volta e passeios quando mencionados. Valores anunciados não incluem taxa de embarque aéreo e adicional
de emissão. Parcelamento válido para compras com cartões de crédito Visa, MasterCard, HiperCard, American Express e Elo, considerando exclusivamente o valor da tarifa

anunciada. Valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. Os pacotes de viagem conjugados com passagens aéreas são pessoais e
intransferíveis. 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. A lei e/ou normas legais vigentes e aplicáveis à época deverão ser observados. 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. Imagem meramente ilustrativa.

ESTI LO
DE VIDA

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

Charme e conforto no hotel
Fasano Boa Vista, que acaba
de completar dez anos, em
Porto Feliz, no interior de
São Paulo

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

>voeazul.com.br/clube
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Sucesso absoluto em Natal, a
rede de restaurantes Camarões
chega à capital paulista

Dicas para uma escovação
correta e para manter a sua
saúde bucal em dia

77
VITRINE
Uma seleção de malas, bolsas e
mochilas para você brilhar na sua
próxima viagem

HOTELARIA

Outra dica é programar um piquenique nos jardins e assistir ao pôr do sol se deliciando com tortas salgadas, sanduíches
de presunto cru, mix de nuts, pães e geleias, além de bebidas
quentes e frias – tudo arrumado em charmosas cestas, com toalha e almofadas. O piquenique pode ser preparado para quatro
pessoas, por exemplo, ou se transformar num momento romântico a dois. E já que o tema é romance, não deixe de agendar um jantar à luz de velas na varanda da suíte, acompanhado
de vinho e dos suaves sons noturnos da natureza ao redor.
O hotel também disponibiliza aos hóspedes quadras de
tênis e dois campos de golfe com 18 buracos. Há também
um centro equestre, uma pista de triathlo e uma fazendinha.
Localizado em um arrojado bloco branco, o Spa Boa Vista tem
1.400 m² com oito salas de massagem individuais, ﬁtness center
e salão de beleza. Por conta do aniversário do hotel, o spa está
oferecendo o Ritual 10 Anos, um combo de terapias, que inclui um indulgente escalda-pés, massagem, ducha escocesa e
chazinho para completar o descanso. O arremate perfeito para
uma inesquecível experiência campestre.
Ξ FASANO BOA VISTA 15 3261 9900 // fasano.com.br

!

Todos os 39 quartos do hotel
estão voltados para o lago e os
jardins da propriedade

CAMPO DOS SONHOS

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

As varandas das suítes
térreas têm saída para o
jardim; à esq., restaurante do
hotel; acima, uma das suítes

E

m agosto, um dos hotéis de campo mais charmosos do
interior de São Paulo comemorou dez anos. Trata-se do
Fasano Boa Vista, localizado na fazenda homônima, a
cerca de 100 km da capital paulista, no município de
Porto Feliz. O glamoroso refúgio está cercado por 100 alqueires de mata nativa, fechada e preservada, 15 lagos, bosques e
jardins integrados às soﬁsticadas casas do condomínio de luxo.
Para celebrar a data, o hotel criou experiências e trouxe inovações para seu habitual repertório de hospedagem de luxo.
Primeiro empreendimento campestre do Fasano, o hotel tem
o inconfundível DNA do grupo, com ambientes descontraídos e ao mesmo tempo soﬁsticados. O projeto é do arquiteto
Isay Weinfeld, que criou uma estrutura bem linear e horizontal
num dos pontos mais altos da propriedade, inspirado nas estâncias hoteleiras do interior de São Paulo, nas décadas de 50 e 60.
Por fora, o hotel é um deslumbre visual à beira do lago, com
39 quartos, sendo 12 suítes dúplex com lareira, divididos em
duas “asas”, privilegiando a natureza local e seu paisagismo.
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Nos quartos do térreo, por exemplo, as varandas têm saídas
diretas para os jardins. Unindo as alas está o iluminado hall, que
dá para uma grande varanda com vista do lago. A decoração
dos quartos conversa com a modernidade do projeto e ganha
protagonismo com a massiva luz natural que vem dos jardins.
Outro destaque do empreendimento é sua piscina: ao descer
degraus de pedra, o hóspede se depara com o retângulo azulado de água, com 25 metros de comprimento e borda inﬁnita,
rodeado de chaise longues de madeira e tecido, onde você pode
apreciar um drinque observando o horizonte.
Por falar em drinque, na comemoração dos dez anos, o bar
principal do Fasano Boa Vista criou uma carta com quatro
coquetéis que trazem referências à história do hotel. Como o
Tramonto, à base de prosseco e bitter infusionado com abacaxi, que celebra o notório pôr do sol da fazenda. A experiência se completa no andar de baixo, onde ﬁca o restaurante, uma
das principais marcas do grupo Fasano. É ali também que são
servidos o generoso café da manhã e o almoço.

Fotos: Divulgação

Localizado a 100 km de São Paulo, o Hotel Fasano Boa Vista comemora dez anos e amplia seu
menu de experiências, que unem o luxo da marca com a descontração rural por Junior Ferraro
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CONCIERGE

LUXO NAS ALTURAS
XANGAI A China acaba de inaugurar o hotel mais alto

do mundo. Trata-se do J Hotel Shangai Tower, em
Xangai. O novo empreendimento ocupa os pavimentos
superiores da Torre de Xangai, com 632 metros e 128
andares, com 165 quartos, sendo 34 suítes. Tudo ali
parece ser superlativo, incluindo a suíte Shangai, que
tem impressionantes 380 m² e oferece sala de estar,
cozinha, closet e até uma academia particular. Entre
os mimos de cada acomodação, amenities da marca
Hermes and Diptyque e jogos de chá chineses. O hotel
conta ainda com piscina coberta e um spa com foco em
tratamentos de reiki, além de um restaurante cantonês,
o Heavenly Jin, que ﬁca no último andar.
Fotos: Hatyia e Divulgação

Ξ jhotel-shanghai.com/en

Deque da piscina de borda infinita de frente
para a praia; abaixo, uma das suítes

ESCAPADA À BEIRA-MAR

ILHABELA Um refúgio em meio à Mata Atlântica e de frente para
o mar. Essa é a proposta do TW Guaimbê Exclusive Suites,
em Ilhabela, no litoral paulista. Localizado na Praia do Julião,
uma das mais tranquilas do destino, o hotel possui 16 suítes,
todas com vista do mar. Seguindo o conceito de guest house, as
áreas comuns foram decoradas para dar a sensação de estarmos
na casa de um amigo, com elementos acolhedores e nada impessoais, como piso de madeira e almofadas estampadas. Os ambientes externos são cercados de plantas nativas, caminho de pedras e espelhos d’água, projeto do paisagista Alex Hanazaki para
evitar aglomerações. Segurança, aliás, é palavra de ordem na
cidade. No início de março, Ilhabela ganhou o Selo Safe Travels,
juntando-se a destinos brasileiros, como Salvador, Florianópolis, Rio de Janeiro, e internacionais, como Mônaco, Barcelona e
Paris, considerados destinos seguros para viagens. Bateu fome?
O restaurante Cabana, comandado pela chef Juliana Pedrosa,
oferece uma releitura da gastronomia local caiçara e da culinária
contemporânea brasileira. Os ingredientes utilizados são frescos
e cultivados, em sua maioria, por pequenos produtores locais.

Ξ twguaimbe.com.br

PARA FICAR NA MEMÓRIA
Experiências e curiosidades para tornar sua estada inesquecível
SUSTENTABILIDADE

O TW conta com um sistema de aquecimento de água por painéis solares e oferece ponto
de carregamento para carros elétricos.
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JANTAR NA PRAIA

Quer uma experiência romântica? Agende
um jantar na praia, com tochas, música e
menu harmonizado com espumante e vinhos.

RELAX COM VISTA

Os hóspedes podem agendar massagens na
suíte ou no deque superior contemplando
a Praia do Julião com seu mar tranquilo.

PRAIA NO
INTERIOR DE SP

OLÍMPIA De olho nas famílias
que preferem passar temporadas mais longas na cidade das
águas quentes, o Grupo Ferrasa,
proprietário do Hot Beach Parque &
Resorts, acaba de inaugurar o grandioso
Hot Beach Suites, em Olímpia, a 430 km de São Paulo. Ao todo
são 442 acomodações mobiliadas que lembram apartamentos
residenciais, com sala, cozinha e até varanda gourmet com
churrasqueira, comportando até oito pessoas. O hotel ﬁca ao
lado do parque aquático Hot Beach e garante acesso liberado
aos hóspedes. Para quem quiser uma diversão mais tranquila,
a dica é a piscina aquecida ou o bar molhado.
Ξ hotbeach.com.br

CLIMA DA TOSCANA
GRAMADO A região da Toscana, na
Itália, foi a inspiração para o novo resort Buona Vitta, localizado no famoso destino gaúcho. Com mais de
56 mil m² de área construída, o hotel
possui dez blocos de apartamentos e
capacidade para cerca de 2 mil hóspedes. O empreendimento conta ainda
com piscinas internas, cinema, espaços
que podem ser usados como escritório, bar, academia, além de um auditório com 100 m² e dois espaços para a
realização de eventos. No restaurante
é possível experimentar massas frescas
e fazer degustação de vinhos.
Ξ gramadoparks.com.br
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Pastel de camarão; à esq., salão da unidade
paulistana; abaixo, caipirinha Camarões

SUCESSO POTIGUAR

Imperial, com
camarões
empanados e
arroz cremoso

T

udo começou em um centro de pesquisas. Funcionário
da Emparn (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio
Grande do Norte), Fernando de Medeiros passou anos
trabalhando no Projeto Camarão, dedicado a melhorar
a qualidade do crustáceo, um dos principais itens da
pauta de exportações do estado. Após quase dez anos nessa
função, decidiu que era hora de empreender. Bateu na porta
dos bancos, mas não conseguiu ﬁnanciamento para exercer
essa atividade e, sem desanimar, construiu uma casa de praia
em Ponta Negra, na orla de Natal. Em julho de 1989, inaugurou o restaurante Camarões, com apenas 12 mesas.
A ideia deu certo. Hoje, mais de três décadas depois, o
Camarões transformou-se em um dos principais pontos turísticos de Natal, com cinco restaurantes na capital potiguar e
mais de 3 mil clientes por dia. Em maio, a marca inaugurou
sua primeira unidade em São Paulo. “Esse é um sonho antigo
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de expansão”, explica Clara Medeiros, sócia-diretora da rede.
Desde 2014, quando Fernando morreu, Clara assumiu os negócios do pai ao lado dos irmãos, Gabriel e Júlio Medeiros.
A decoração do espaço, localizado na Avenida Juscelino
Kubitschek, é assinada pelo arquiteto Jayme Lago Mestieri e
reúne as memórias afetivas da família, com referências do mar
e do sertão. As cadeiras, por exemplo, trazem estampas de ﬂores potiguares. O famoso lustre de cabaças, espécie de marca
do primeiro restaurante da rede, é um dos destaques do salão.
No cardápio, mais de 40 receitas, a maior parte delas à base
de camarão. Uma das entradas mais pedidas é o pastel de camarão, com massa crocante e recheio generoso. Entre os principais, destacam-se o Imperial (camarão empanado, recheado
com catupiry e ervas, acompanhado de arroz cremoso com
parmesão e vinho branco); o Bonﬁm, com camarão salteado
na manteiga de garrafa, castanha-de-caju e queijo de coalho

Fotos: Divulgação

Com cinco unidades em Natal, o restaurante Camarões chega a São Paulo trazendo mais de
40 receitas à base de frutos do mar e criações exclusivas para a nova unidade por Bruno Segadilha

assado, servido com risoto de vatapá; e o Jerimum assado, recheado com camarões, queijo de coalho assado, lascas de coco,
castanha-de-caju, verduras e coentro. Prefere outros tipos de
frutos do mar? Prove o Polvo Mar e Sertão, salteado na manteiga de garrafa com tomate, cebola roxa, alcaparras, nata fresca
e coentro. O menu tem até opções veganas, como o ceviche de
caju, com a fruta marinada com azeite, suco de limão, leite de
coco, castanha-de-caju, cebola roxa, pimentões, tomate cereja
e coentro, acompanhada de chips de batata-doce.
Para a unidade de São Paulo, foram criadas, ainda, receitas
exclusivas, como a salada de carne de sol, com lascas de ﬁlé e
queijo de coalho empanado sobre folhas e legumes, com molho balsâmico e mel de engenho; e o ravióli de camarão, feito
com massa artesanal recheada com camarão, queijo catupiry e
ervas com molho rústico de tomate. Para acompanhar, peça a
refrescante caipirinha Camarões, feita com cachaça artesanal
potiguar, mix de limões, açúcar mascavo e rapadura. Delícias
que mostram que aquele pequeno empreendimento de Ponta
Negra está pronto para conquistar o paladar de todo o País.

Jerimum assado,
recheado com
molho de sua
polpa e camarões

Ξ CAMARÕES 11 3508 8080/ camaroes.com.br
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SABORES DO HAVAÍ

Ξ HI POKEE (SÃO PAULO)
hipokee.com.br
Pokes do menu do Hi Pokee,
em São Paulo
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Ξ OKA POKE (RIO DE JANEIRO)
deliverydireto.com.br/okapoke
Ξ NANU POKE (CURITIBA)
nanupoke.com.br

SÃO PAULO A capital paulista ganha um novo

restaurante com menu baseado na moderna
culinária espanhola. Trata-se do Me Vā, tapería
localizada no Baixo Pinheiros e capitaneada
por Marcelo Muniz, já à frente da osteria Nonna
Rosa, nos Jardins. O clima ibérico começa no
charmoso ambiente do sobrado, com uma
colorida varanda. No menu, há entradas como
croquetes de chistorra, embutido basco à base
de carne de porco, com black mayo, e atum
fatiado com ajoblanco e pinoli. Nos principais,
aposte no Arroz à Marinheira (foto abaixo), com
polvo e camarões grelhados e aioli de açafrão,
ou na ﬁdeuá de mexilhões e ervas frescas. Não
deixe de provar os drinques da casa, como o
Bamboo, com Jerez ﬁno, vermute tinto Carpano,
angostura Orange Bitters e limão siciliano.
Ξ @restaurantemeva

FUSÃO ASIÁTICA

RIO DE JANEIRO Boa-nova para os cariocas fãs de gastronomia asiática. O Spicy
Fish acaba de ser inaugurado em Ipanema, com um arrojado projeto da arquiteta
Mariana Debize, que inclui um rooftop com ombrelones e vasos originais de
Bali. A cozinha é comandada por Emerson Kim, chef e pescador, que promove
uma fusão das culinárias coreana e japonesa. Além do sushi bar, que conta com
um maturador de peixes, a casa serve pratos quentes, como robatas feitas com
técnicas coreanas de marinadas para as carnes, preparadas em churrasqueiras
de fogo alto, e até uma seleção de lámen – numa parceria com o famoso JoJo
Ramen de São Paulo. Destaque para os camarões VG marinados em molho cítrico
e grelhados na manteiga de missô (foto); o wagyu A5 de Kagoshima servido em
pedras vulcânicas quentes, com molho ponzu; e o bulgogi de mignon grelhado com
tutano, acompanhado de molho gotchujang.. Ξ @spicyﬁsh.af

Fotos: Carol Gherardie; Rodrigo Azevedo; Vini Dalla Rosa; Divulgação

Poke. Do dialeto havaiano, cortar. Feito com peixe cortado em cubos, marinado, acompanhado
de cebola, algas marinhas, cebolinha e pepino,
o prato nasceu na pequena ilha do Pacíﬁco para
aplacar a fome dos surﬁstas depois de horas no
mar. Após alguns anos “anônima” e restrita apenas aos locais, a iguaria atravessou o oceano e
vem conquistando o paladar do mundo inteiro.
No Brasil, essa combinação vem ganhando versões tão inventivas quanto saborosas em todo o
País. No Hi Pokee, em São Paulo, o chef Ravi
Leite criou opções como o Primeiro, com arroz
branco, salmão, avocado, molho cítrico, manga,
pepino, coco crocante, gari e nori. Outro sucesso
da casa, o Mar e Terra, leva arroz, barriga de porco, molho cítrico, avocado, kimchi, ovo, pepino,
maionese e pururuca. “A gente não queria simplesmente repetir a receita havaiana. A ideia era
criar pratos gostosos, fazer uma boa comida. Então adaptamos algumas coisas. No poke havaiano, por exemplo, eles marinam o peixe no molho. Já no nosso colocamos o molho apenas antes
de servir, para não alterar tanto a textura do peixe”, explica Ravi. Marcos Lacerda, dono do Oka
Poke, no Rio, também aposta na inventividade,
a exemplo do seu Camarão Executivo, feito com
arroz, camarão grelhado, alho-poró, guacamole,
manga e chips de batata-doce. “A gente toma algumas liberdades com a receita tradicional, brinca com alguns sabores para deixar os pratos mais
refrescantes, bem a cara do Rio”, diz o proprietário da casa, que, por enquanto, está atendendo
apenas com entregas. Já o Nanu Poke, em Curitiba, oferece uma boa variedade de pokes com
clássicos como o de salmão e o de atum, além de
uma opção vegana, com arroz integral, mix de
cogumelos, tofu, ervilha, tomate cereja, manga,
cebola roxa e mix de nuts. “Os clientes pediam
muito uma versão sem proteína animal e acho
que, hoje, todo mundo precisa oferecer opções
assim”, diz Renata Gasparini, proprietária da casa.

CLIMA IBÉRICO

O DRINQUE
PERFEITO
GIMLET

por Spencer Amereo Jr.,
do Guilhotina Bar (SP)

CLÁSSICOS DAS DELIS

PORTO ALEGRE Inspirado nas delis de Nova York, o Moishe oferece releituras de
clássicos da culinária judaica. O cardápio, desenvolvido pelo proprietário Marcelo Libel e pelo chef Fernando Ruiz, tem opções como sanduíches de pastrami
(foto) e bagels de salmão defumado, feitos com ingredientes produzidos ali
mesmo. Outro destaque são os latkes, bolinhos fritos de batata que são receita
da avó de Marcelo. A loja oferece também diferentes tipos de húmus e picles,
que o cliente pode levar para casa. Ξ @mohoapoa

INGREDIENTES:
Ξ 60 ml de gim
Ξ 22,5 ml de limão taiti
Ξ 15 ml de xarope de agave
PREPARO:
Adicione todos os ingredientes em uma
coqueteleira com gelo. Agite por cerca de um
minuto e sirva em uma taça previamente resfriada.
Finalize a receita com um twist de limão taiti.
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TURBINANDO A ESCOVAÇÃO

nem a limpeza interdental.

Selecionamos seis produtos para você investir
em uma higiene bucal nota dez

A higienização noturna é a mais importante.
Verdade A higienização antes de dormir
é a mais importante das três escovações
recomendadas. Durante a noite, com a
diminuição da salivação, a boca ﬁca mais
suscetível à ação da placa bacteriana, com
um ataque mais intenso ao esmalte, o que
pode originar cárie, ou às gengivas, causando gengivite e periodontite.

1

2

Excesso de escovação prejudica a dentição.
Verdade Deveríamos restringir a escovação
e o uso de ﬁo dental ou interdental para três
vezes ao dia, após as refeições. Excesso de escovação acaba prejudicando e desgastando o
dente e provocando retrações de gengivas.

3

Café escurece os dentes.
Verdade Café e substâncias corantes, como
vinho e refrigerantes escuros, ajudam a escurecer os dentes, pois acabam corando a película adquirida, que é uma película de saliva
que se forma sobre o dente e a placa dental.

EM BUSCA DO SORRISO PERFEITO

Precisa escovar quatro vezes por dia? Café escure os dentes? Como limpar a língua?
Conﬁra 12 mitos e verdades sobre a higienização bucal e arrase na hora de sorrir por Anna Paula Ali
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Enxaguantes bucais substituem a escovação.
Fake Eles podem ser um auxiliar importante no controle de
placa, mas não substituem nem a escovação, nem o ﬁo dental,

6

O mau hálito é causado somente por má escovação.
Fake O mau hálito é causado por má escovação, por doenças
na garganta, como amidalites, por distúrbios gástricos e, numa
situação mais grave, por distúrbios respiratórios.
Os dentes ﬁcam mais sensíveis no verão.
Fake Os dentes são sensíveis em qualquer estação. No verão, as
pessoas ingerem mais bebidas geladas e por isso acabam tendo
sensibilidade térmica em dentes já sensíveis.
Produtos com carvão ajudam no clareamento dental.
Fake Cremes dentais com carvão têm mais contraste e por isso
dão a sensação de que os dentes ﬁcaram mais brancos.

*Preços pesquisados em agosto de 2021

A troca de escovas deve ser frequente.
Fake Se a escova tiver cerdas artiﬁciais, como as de náilon, ela
não precisa ser trocada até o momento que comece a perder a

Cerdas duras limpam melhor.
Fake As cerdas duras apenas dão a sensação de que limpam
melhor, mas, dependendo da força aplicada, podem até machucar a gengiva e os dentes.
É preciso usar muito creme dental.
Fake O creme dental foi feito para dar gosto e ser o veículo
pelo qual se leva ﬂúor à boca. Mas use com moderação, pois
a sensação de ter uma boca cheia de espuma pode fazer com
que a pessoa ache erroneamente que já escovou o suﬁciente.

4

A limpeza da língua (escovação) deve ser feita todos os dias.
Verdade A escovação da língua de trás para a frente deve ser feita
diariamente, apenas uma vez por dia, antes de dormir, à noite.

forma. Em geral, o tempo de troca é de três meses.

Foto: Shutterstock e Divulgação

E

scovar os dentes, passar o ﬁo dental e conferir se está tudo
limpinho: a higiene bucal é um dos primeiros cuidados
pessoais que aprendemos. Desde crianças, estamos acostumados a essa rotina diária. Mas será que isso é garantia
de que sua boca está realmente protegida das bactérias?
Na busca por dentes bonitos e saudáveis, muitas pessoas optam
por alternativas inadequadas que acabam comprometendo sua
saúde bucal. Para saber o que é fake ou verdade, falamos com
Wilson Roberto Sendyk, da Clínica Sendyk de Odontologia,
que é mestre e doutor em odontologia pela USP, além de professor titular de implantologia bucal. Preparem suas escovas e
abram seus sorrisos!

5

O estresse afeta a saúde bucal.
Verdade Principalmente no que se refere às
gengivas e aos tecidos periodontais. Há gengivites agudas decorrentes de extremo estresse, já que ele cria condições locais para que a gengivite provocada por bactérias se estabeleça e se aprofunde dentro dos tecidos.

1. Travel Set com escova desmontável, creme dental e
interdental, Curaprox – R$ 80,00 – curaprox.com.br
2. Escova elétrica recarregável Oral-B Genius X com Inteligência
Artiﬁcial + 2 reﬁs Sensi Ultraﬁno e CrossAction, Oral-B
– R$ 609,90 – amazon.com.br
3. Escova biodegradável Bio VeitSmile Tube com case de Bambu,
VeitSmile – R$ 41,90 – veitsmile.com.br
4. Combo Tung Brush escova para a língua + gel, EHM
– R$ 50,00 – ehmimport.com.br
5. Fio dental com haste Flosser Dual Technique, GUM
– R$ 18,90 – drogasil.com.br
6. Creme dental vegano Colgate zero, 90g, Colgate
– R$ 14,99 cada – colgate.com.br
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BELEZA

3

PEQUENAS MOLDURAS

DICAS PARA
SER FELIZ

ALÉM DE PROTEGER OS OLHOS DE RESÍDUOS, COMO O SUOR DA TESTA, AS
SOBRANCELHAS EMOLDURAM O OLHAR E DESTACAM AS EXPRESSÕES FACIAIS.
CONFIRA ALGUNS PRODUTOS PARA DEIXÁ-LAS MAIS CUIDADAS E DEFINIDAS

por Felipe Massa, piloto da equipe
Lubrax|Podium Stock Car Team

GASTRO TERAPIA
Famosa por seu portfólio de óleos essenciais, a marca dōTERRA acaba de lançar o kit
especial dōTERRA Culinária Essencial, com
dez óleos essenciais da linha Aroma Natural
para preparo de receitas culinárias, incluindo
capim-limão, canela, manjericão, hortelã e
laranja-selvagem. O novo kit inclui um livro de
receitas elaboradas pela chef Luri Toledo, com
dicas de preparo de temperos e receitas de
pratos, dos cotidianos aos mais soﬁsticados,
sempre utilizando os óleos essenciais para
condimentar os alimentos. O combo de óleos e
o livro custam R$ 489. Ξ doterra.com/BR

por Anna Paula Ali

1

CORPO E MENTE SÃOS
Sempre pratiquei esporte e me
alimentei bem pela exigência da
carreira de piloto de Fórmula 1.
Hoje tenho mais tempo para me
exercitar para equilibrar corpo e
mente. Virou um ritual diário.

2

VIAGEM EM FAMÍLIA
Amo estar em família e é um
prazer passar momentos leves,
sem preocupações, em um lugar
onde todos possam se divertir
e recarregar as energias para
encarar os desaﬁos proﬁssionais.

3

4

ADRENALINA
É incrível e gratiﬁcante ter a
oportunidade de passar dos 40
anos ainda sentindo a adrenalina
da competição, começando em
uma nova categoria, a Stock Car.

5

ASSISTENTE DE PULSO
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Ξ huawei.com.br

7

Carol Zaia, maquiadora oﬁcial da Sephora
no Brasil, passa alguns truques para cuidar
das sobrancelhas em casa:
Você pode hidratar as sobrancelhas com
seu próprio hidratante facial. Massageie suavemente também sobre os ﬁos,
garantindo que a pele por baixo esteja hidratada, evitando irritações e descamação,
além de dar brilho e textura aos ﬁos.
Para estimular o crescimento, use
produtos que tenham agentes ativos
condicionantes e vitaminas, deixando as
sobrancelhas mais uniformes.
Como cuidar sem estragar o design: não
use a pinça caso você não saiba manter o
desenho. Tire somente os ﬁos que estão
sobrando ou entre as sobrancelhas. Para
domá-las, você pode usar um gel para
penteá-las e deixá-las no lugar.

8

*Preços pesquisados em agosto de 2021

Ξ academiaface.com.br

DICAS DA
ESPECIALISTA

Fotos: Divulgação

São Paulo acaba de ganhar a segunda unidade
da Academia da Face, destinada ao treino dos músculos faciais. O foco é prevenir o envelhecimento
e suavizar marcas de expressão. “Músculos faciais
também envelhecem. Se quisermos ter um rosto
jovem e saudável, precisamos exercitar sua musculatura”, explica Alberto Cordeiro, dermatologista
e fundador da marca. Os treinos são realizados em
estações individuais por personal trainers da pele,
com exercícios não invasivos, e duram entre 15 e 45
minutos, com oito opções de tratamentos.

6
Fotos: Rodrigo Guimarães / Lubrax|Podium; Divulgação

VAMOS MALHAR O ROSTO?

Acaba de chegar ao mercado
brasileiro a smartband, a Huawei
Band 6,, numa versão totalmente
renovada. A nova pulseira
inteligente é superleve (pesa só
18 g) e é feita de silicone com
tratamento UV que não agride a
pele, com opções de quatro cores.
A tela AMOLED de 1,47 polegada e
bordas ﬁnas pode ser personalizada
e facilita as 96 modalidades
de treino. A pulseira ainda traz
recursos para o monitoramento
durante a realização de exercícios
físicos, como SpO2 (nível de
oxigenação no sangue), frequência
cardíaca, controle de estresse e
da qualidade do sono, fornecendo
sugestões para um estilo de vida
mais saudável. Ah! E a bateria pode
durar até duas semanas.
Preço sugerido: R$ 549.

1. Delineador retrátil para sobrancelhas Brow Styler, Avon – R$ 34,99 – avon.com.br
2. Palette de sobrancelhas Make B. Up Brow, O Boticário – R$ 89,90 – boticario.com.br
3. Gel de sobrancelhas Gimme Brow, Beneﬁt – R$ 239 – sephora.com.br
4. Sérum fortalecedor de sobrancelhas Eyelash Power, Dermage – R$ 105,50 – dermage.com.br
5. Máscara em gel Lash&Brown, Essence – R$ 26,90 – belezanaweb.com.br
6. Tesoura com minipente para sobrancelhas, Marco Boni – R$ 24,99 – americanas.com.br
7. Lapiseira sobrancelhas, Dailus – R$ 13,90 – dailus.com.br
8. Delineador ultraﬁno e lápis cremoso super à prova d’água, Urban Decay – R$ 129,00 – sephora.com.br
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MODA

VITRINE

BEM-VINDA, PRIMAVERA
PRIMAVERA!!

COM A CHEGADA DA ESTAÇÃO MAIS ALEGRE DO ANO, É HORA DE
DEIXAR AS CORES E PEÇAS LEVES INVADIREM SEU CLOSET. CONFIRA
ALGUNS LOOKS COM ESTAMPAS FLORAIS PARA VOCÊ SE INSPIRAR

por Anna Paula Ali

1

DE MALAS PRONTAS
SELECIONAMOS SETE MODELOS MODERNOS
E VERSÁTEIS DE MALAS E MOCHILAS PARA
VOCÊ VIAJAR EM GRANDE ESTILO

3

2

por Anna Paula Ali

4

2

3
7

5

7
1

4

5

8

76

AZUL

*Preços pesquisados em agosto de 2021

Fotos: Divulgação

1. Blusa de malha com decote V e manga curta, Animale – R$ 198 – animale.com.br
2. Saia midi ﬂoral, Tommy Hilﬁger – R$ 581,60 – tommyhilﬁger.com
3. Vestido recortes New Flora, laranja, TIG – R$ 1.090 – tigstore.com.br
4. Bolsa tiracolo mini de couro Marge, estampa branca, Schutz – R$ 890 – schutz.com.br
5. Bracelete + charm pendente ﬂor Margarida roxa, Pandora – R$ 1.168 – pandorajoias.com.br
6. Tênis slip-on, Vans – R$ 329,99 – vans.com.br
7. Camisa Mc estampada Flor do Limão, Reserva – R$ 314,30 – usereserva.com
8. Shorts Hibisco ﬂoral masculine, Grizzly – R$ 299,90 – zattini.com.br

Fotos: Divulgação

6

*Preços pesquisados em agosto de 2021

6

1. Bolsa de viagem IsiWay, Zattini – R$ 109,90 – zattini.com.br
2. Kit mala com frasqueira de mão em ABS, Roncalli Ballon – R$ 464,99 – submarino.com.br
3. Mochila Camping trilha, 55 l, impermeável, Submarino – R$ 209,99 – submarino.com.br
4. Mochila Vans check-in Lug, Vans – R$ 1.499,99 – vans.com.br
5. Bolsa Adidas Essential, linear, Adidas – R$ 219,90 – zattini.com.br
6. Mala de Bordo Airox Frequent Flyer Hardside, Victorinox – R$ 2.129 – victorinoxstore.com.br
7. Mala Trunk Plus Bamboo, Rimowa – R$ 6.500 – rimowa.com.br
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MADE IN
BRAZIL
A trajetória da Cobasi,
rede de lojas de
produtos para animais
que revolucionou o setor
de pets no País

80
ENTREVISTA
Guilherme Weege, CEO do Grupo
Malwee, fala sobre o mercado
têxtil no Brasil

88
AÇÃO DO BEM
Tripulantes da Azul doam agasalhos
para a Associação Sítio Agar, que acolhe
pessoas em vulnerabilidade social

ENTREVISTA

SUSTENTABILIDADE
COMO PROPÓSITO

Guilherme Weege,
CEO do Grupo Malwee

O Grupo Malwee, do CEO Guilherme
Weege, supera a pandemia com inovação,
reinvenção e solidariedade e se consolida
como uma das empresas mais sustentáveis
da moda brasileira
por Felipe Prá

G

uilherme Weege tinha 14 anos de idade quando teve a
sua primeira carteira assinada e começou a trabalhar na
Malwee, indústria têxtil fundada por seu avô em 1968,
na cidade de Jaraguá do Sul (SC). Hoje, aquele menino
que brincava entre rolos de malhas e tecidos tem 40 anos, é
CEO do Grupo Malwee e lidera uma das principais empresas
de moda do País. “Eu bagunçava muito. Tenho uma memória afetiva bem grande. Lembro muito das pessoas. Tem gente que me pegou no colo quando eu era pequeno e trabalha
conosco até hoje”, recorda.
Desde 2007 à frente do Grupo Malwee, que reúne nove
marcas, tem unidades fabris em Jaraguá e em Pacajus (CE) e
produz 35 milhões de peças de vestuário por ano, Guilherme
apostou em solidariedade e inovação para superar a pandemia.
Em pouco tempo, as fábricas foram adaptadas para produzir
mais de 2 milhões de máscaras e aventais por dia, boa parte doada para hospitais e instituições carentes. A explosão na
venda de pijamas, da ordem de 500%, também contribuiu para
que a empresa superasse as diﬁculdades da crise econômica e
sanitária. “Nosso momento é de muito crescimento. Estamos
contratando muita gente, ganhando share de mercado. Estamos em um momento único na nossa história, a despeito de
toda a pandemia. E isso, na realidade, é consequência do que
a gente fez durante a pandemia”, conta Guilherme. Além de
diversiﬁcar seu mix de produtos e apostar em equipamentos
de proteção individual (EPIs), a Malwee foi uma das primeiras
marcas do mundo a desenvolver e comercializar máscaras e
camisetas com tecnologia antiviral.
Os bons resultados diante da pandemia dão estabilidade para
que o Grupo Malwee reforce seus valores e siga comprometido
com questões ambientais. “O setor do vestuário é o segundo
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que mais polui no planeta. A sustentabilidade vem, então, como
um propósito de acreditar que a gente pode fazer a diferença.”
A empresa já retirou 85 milhões de garrafas PET do meio ambiente, transformando em produtos têxteis, reduziu em 69%
suas emissões de gases de efeito estufa e, recentemente, desenvolveu uma nova linha produtiva de jeans. Se antes eram consumidos 100 litros de água por peça, agora são apenas 250 ml.
“Esse é o legado que queremos deixar.”
Qual é o momento atual do Grupo Malwee?
Nosso momento é de muito crescimento. Estamos ampliando nossos horizontes, contratando muita gente, ganhando share de mercado. Estamos em um momento único
na nossa história, a despeito de toda a pandemia. E isso, na
realidade, é consequência do que a gente fez durante a pandemia. A gente decidiu acordar muito cedo e se virar nos
30 pelos nossos clientes. Fizemos uma porção de coisas para
apoiar os lojistas, ajudar na digitalização deles, no e-commerce.
Faturamos com a produção de máscaras, o que nos deu uma
condição ﬁnanceira importante para duas coisas: dar muito
crédito para os nossos lojistas e fazer muitas doações.
Como a pandemia afetou os negócios?
Afetou demais. Primeiro, porque as lojas fecharam 30, 45
dias, até mais, em alguns lugares. E a primeira consequência
disso é no ﬂuxo de caixa. Vivemos um momento da pandemia
em que ninguém pagava ninguém, com o varejo fechado. E
essa engrenagem não funciona. Muitas fábricas que nos fornecem matéria-prima pararam por ainda mais tempo e isso
atrasou toda a cadeia produtiva. Foi uma loucura para conseguir ter insumos para produzir.
AZUL

79

ENTREVISTA

Por outro lado, a venda de pijamas
explodiu, certo?
Sim, muito. Um dos aspectos positivos
da pandemia, dentro do nosso mix de
produtos, foi o aumento da venda de pijamas, por exemplo, que cresceu 400%,
500%. Pijamas cresceu muito cedo e depois ﬁtness explodiu também, nessa ideia
de que estamos mais em casa, mas depois
começamos a engordar (risos).

A saída é pelo consumidor. Se o consumidor cobrar a indústria e as suas
marcas de preferência, a indústria vai
mudar rapidinho. Então o que a gente precisa é conscientizar a turma do
quanto isso faz a diferença. Hoje o consumidor pode ter uma voz muito mais
ativa do que tinha há 30 anos, fazer mais
questionamentos, mais cobranças.

E como foi o desenvolvimento das
roupas antivirais?
A gente sempre fez muita coisa com
nanotecnologia, roupas antibacterianas, antibactericidas, com proteção UV.
Nossa área de inovação achou uma empresa suíça que já fazia testes com materiais que inativam o novo coronavírus.
Entramos em contato e nos colocamos
à disposição para testar. E fomos um dos
primeiros a lançar esse tipo de produto
que repele o coronavírus. Foi um negócio super-rápido. Entre a primeira
vez que gente falou do assunto e veio o
produto pronto, com contrato assinado,
tudo testado e aprovado, foram 45 dias.
Quais os principais aprendizados da
pandemia?
Acreditar nos nossos valores. Era
muito fácil naquele momento tomar
uma decisão de não pagar ninguém,
já que nossos clientes não estavam nos
pagando, de fechar postos de trabalho
e fábricas. Mas quando a coisa aperta,
82
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Como foi a mudança de chave para a
produção de EPIs?
Fizemos alguns milhares de máscaras
e aventais como doações para os hospitais de Jaraguá do Sul. E de repente
pensamos que isso poderia virar regra:
todo mundo vai precisar de máscara. Nosso setor de engenharia começou
a criar protótipos e em pouco tempo estávamos fazendo muitas doações e vendendo por todos os canais. Chegamos
a produzir 2 milhões de máscaras por
dia. É uma quantidade impressionante,
já que, em geral, produzimos 200 mil
peças de vestuário por dia.
temos que nos aproximar daquilo que a
gente acredita de fato. Pode não parecer
o óbvio, mas é o que vai perpetuar o seu
negócio. Outro aprendizado foi dar autonomia para as pessoas. Cada um aqui
na empresa desempenhou o seu papel.
Como você vê a sustentabilidade no
mercado da moda brasileiro?
Ele já é melhor do que a média global.
Existem muitas normas que as empresas já seguem, mas ainda tem muito a
melhorar. Ainda estamos longe do ideal.
Algumas empresas fazem por propósito,
mostrando que dá para fazer diferente, e tem muita marca que se utiliza de
greenwashing, por modismo. Não adianta ter mil produtos em um catálogo e
lançar uma camisa feita com algodão
sustentável XYZ, sem fazer diferença
alguma para a sociedade como um todo.
Qual é o papel do consumidor nesse debate?

LINHA DO TEMPO

1 9 6 8 – Fundação da Malwee,
em Jaraguá do Sul (SC)
1 9 8 8 – Inauguração do Museu
Wolfgang Weege
1 9 9 6 – Aquisição da marca
infantil Carinhoso
2 0 1 0 – Início da Unidade Malharia,
em Jaraguá (SC), e da unidade de costura
e estamparia em Pacajus (CE)
2 0 1 1 – Entrada no varejo monomarca
com a primeira loja Malwee
2 0 1 2 – Lançamento da Malwee
Loja Virtual

Foto de campanha da Malwee;
abaixo, uma das lojas da linha infantil

Quais ações vocês já realizaram no
Grupo Malwee para minimizar o impacto ambiental?
Fomos uma das primeiras marcas
com um plano robusto, colocando metas públicas de redução, seja de emissão
de gases de efeito estufa, seja de consumo de litros de água por peça. Tínhamos como meta reduzir em 20% nossas
emissões e reduzimos em 69%, investindo em energia renovável, biomassa.
Temos a meta de zerar nossas emissões
até 2050, em um compromisso assinado junto ao Pacto Global da ONU. E
temos muita coisa com relação à água.
Nossos produtos de vestuário conso-

35 milhões

de peças de vestuário produzidas
por ano

5,5 mil

colaboradores

24 mil

pontos de vendas multimarcas

500 %

de lucro operacional da General
Mills global em 2020

mem 25% menos água do que os outros. E já tiramos do meio ambiente
mais de 85 milhões de garrafas PET e
transformamos em produtos têxteis.
Como funciona esse novo processo de
fabricação de jeans mais sustentável?
Essa é talvez a nossa maior inovação.
Chamamos de “fábrica de jeans 5.0”. Foi
a primeira no mundo e agora já existem
mais duas ou três. O processo de fabricação de jeans leva mais ou menos 100
litros de água. Vai muita água, muito
produto químico. E desenvolvemos um
jeans praticamente sem água. Usamos
várias tecnologias, com marcação a laser,
máquina de ozônio para tirar as impurezas, lavanderia com nanopartículas. A
gente sai de 100 litros para 250 ml, um
copo d’água.
Como é para você liderar o Grupo
Malwee?
Estou aqui desde muito pequeno. Não

vou dizer que foi fácil, mas foi natural.
A minha responsabilidade é conseguir
entregar para alguém lá na frente uma
empresa que tenha a mesma paixão por
parte dos seus funcionários e clientes
como eu quando eu peguei. E isso é um
desaﬁo, porque o público muda. Como
manter os nossos valores e esse respeito?
Meu desaﬁo é manter essa chama acesa,
continuar criando a nossa história.
E, para o futuro, quais as projeções
para o Grupo Malwee?
Estamos em um momento de muito
crescimento. Abrindo mais lojas, expandindo nossas marcas. Então nossa visão é
de muito investimento e de muito crescimento, seja de novas plantas, aumento
no quadro de funcionários e no número
de lojas. É hora de colher o que a gente
vem plantando, agora que o consumidor
começa a dar valor para sustentabilidade
e para tudo aquilo que a gente dá valor
há décadas.
AZUL
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NEGÓCIO
ANIMAL

Inaugurada em 1985,
a Cobasi revolucionou
o mercado de pets no
Brasil ao investir em
grandes lojas e conquistar
os clientes com mimos para
seus bichos de estimação
por Bruno Segadilha

Um dos pets que frequentam as
lojas da Cobasi; à dir., unidade da
Marginal Tietê, em São Paulo

O

Paulo Nassar,
CEO da Cobasi
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utubro de 1985. Depois um tempo trabalhando em fazenda, o
empresário Rame Nassar, que por
20 anos havia tocado o pequeno
mercado da família, decidiu que era hora
de voltar ao comércio. Diferentemente do que tinha feito durante duas décadas, ele queria vender itens agrícolas.
Surgia o primeiro endereço da Cobasi,
inaugurada na Vila Leopoldina, em São
Paulo. Comandada pelos ﬁlhos Ricardo,
hoje diretor de operações, João, diretor
de novos negócios, e Paulo Nassar, atual CEO da empresa, a loja vendia produtos como rações, sementes, adubos,
itens para selaria e defensivos. A ideia do
negócio era ótima, as coisas pareciam ir
bem, mas os Nassar não contavam com
uma das piores crises ﬁnanceiras que o
País já havia enfrentado, com sucessivos
congelamentos de preços e trocas de
moeda. “Isso impactou demais o nosso
negócio, já começamos atravessando
uma crise”, diz Paulo. Era preciso pensar
em uma saída rápida para não naufragar
e a solução foi investir no mercado pet.
Tinha tudo para dar errado. O brasileiro ainda criava seus mascotes no quintal
de casa, sem mimos nem muitos adereços. Ração? Nem pensar. Cães e gatos
comiam os restos do almoço e do jantar.
Ainda assim, Paulo bancou a ideia. “Tinha viajado para outros países e visto que
esse mercado só fazia crescer. As primei-

PetPark, espaço com
atividades para pets; à
esq., seção de jardinagem
de uma das lojas

ras marcas de ração para cães e gatos estavam chegando aqui
porque já tinham percebido esse potencial. Em pouco tempo a
gente ia seguir a tendência mundial e começar a olhar com mais
cuidado e zelo para os nossos animais de estimação”, lembra
Paulo. Em 1996, os irmãos investiram em uma grande reforma
na loja, assinaram acordos para revender produtos importados,
como coleiras, peitorais, caminhas, rações, e passaram a comercializar também produtos de jardinagem. Transformaram a
Cobasi em uma espécie de shopping, onde os tutores resolviam
todos os assuntos relacionados aos seus bichos, incluindo uma
farmácia veterinária, e ainda compravam coisas para o quintal.
A ideia não poderia ser mais acertada. O sucesso foi tanto
que, três anos depois, os Nassar inauguraram o segundo endereço da Cobasi, no bairro do Morumbi, e não pararam mais.
Hoje, a rede está em 11 estados, com 120 lojas, e faturou, no
ano passado, R$ 1,6 bilhão. A previsão é que, até o ﬁnal deste
ano, essa cifra chegue a R$ 2 bilhões. “Nós acabamos criando

uma demanda que não existia. O cliente ia à nossa loja e encontrava um monte de itens importados. Coisas que ele nem
imaginava que existiam. Eram produtos que facilitavam a vida
dele, que davam mais qualidade de vida ao pet... Aquilo começou a fazer parte da vida dos dois.”
Até o ﬁnal do ano devem ser inauguradas mais 35 lojas em
outros cinco estados, a exemplo de Tocantins e Mato Grosso. “Franquias são inviáveis nesse modelo de negócio porque
cada loja requer um investimento muito alto. É uma megastore.
Além disso, é difícil controlar o franqueado. Nós somos muito
zelosos com o que fazemos, porque nos consideramos mediadores de afeto. O cliente tem preguiça de sair para fazer compras de mercado, mas vem à Cobasi com prazer, porque sabe
que vai ser um momento gostoso ao lado do seu pet, que vai
ser bem tratado, vai conversar com nossos vendedores.” Entre
as peculiaridades de cada região, Paulo destaca que, no Sul e
no Sudeste, as vendas de caminhas, cobertores e roupinhas é
AZUL
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R$

1,6

bi

mil

120

unidades hoje; até
o ﬁnal do ano serão
mais 35, em mais
cinco estados, entre
eles Mato Grosso e
Tocantins.

Fotos: Divulgação

foi o faturamento da
Cobasi em 2020.
A previsão é que, até
o ﬁm de 2021, o valor
chegue a R$ 2 bilhões.

5

é o número de
funcionários da
empresa, que
atualmente possui
lojas espalhadas em 11
estados do País.

Fachada da loja
da Marginal Tietê;
abaixo, Tobias,
cão da raça
Dachshund, que
é embaixador da
marca; ao lado,
primeira loja da
Cobasi, em São
Paulo
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maior, graças às temperaturas mais baixas. Já no Norte e no
Nordeste, as rações e itens relacionados à nutrição animal ﬁcam em primeiro lugar.
Paulo só admitiu deixar de lado a gestão familiar durante a
reestruturação do negócio para atuar no mercado on-line, em
2017. Para tocar a operação do e-commerce chamou a Omni 55,
que reúne veteranos do varejo, e passou a gerenciar a política
de preços, seleção de produtos, contratos com parceiros e entrega ao consumidor. Entre as novidades estão a compra pela
internet para retirada nas lojas em até 45 minutos e o ship from
store, que transforma as lojas em pequenos centros de distribuição, com custos menores de frete e logística.
A plataforma digital, aliás, tem sido um porto seguro durante a pandemia. Entre os meses de março e abril de 2020, por
exemplo, a Cobasi precisou fechar as lojas que ﬁcavam dentro
de shoppings. As de rua permaneceram abertas – pet shops são
considerados serviço essencial – mas, ainda assim, os clientes

continuaram com receio de sair de casa. “Começamos a pensar
nas vendas digitais bem antes dessa crise toda, avaliando que essa
era uma forma de acelerar o nosso negócio. Estávamos certos.
O e-commerce acabou sendo muito importante para nós nesse
momento delicado”. Paulo explica que a meta, nos próximos
anos, é continuar investindo na transformação digital, o que
incluiu a compra da Pet Anjo, plataforma que conecta tutores
a proﬁssionais e serviços como cuidadores e hospedagem de
animais. De resto, o empresário garante que o grande trunfo
da Cobasi é a paixão da família pelo negócio. “Eu e meus
irmãos nascemos em chão de loja. Mas não só. Nós amamos
animais, somos pais de pet. Então, temos a visão de donos e
de quem vivencia esse universo diariamente. O que é diferente
de sermos apenas executivos”, diz Paulo, mencionando com o
orgulho a ﬁlha peluda, uma Yorkshire de 2 anos.
cobasi.com.br
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ACOLHIMENTO PARA TODOS
Tripulantes da Azul organizam campanha do agasalho para a Associação Sítio Agar, que acolhe
crianças, jovens, idosos e adultos em situação de vulnerabilidade social por Giovanna Forcioni

O

COMO AJUDAR
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sitioagar.org.br
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HISTÓRIA DE
TRIPULANTE

Atividades de lazer e
educação (abaixo)

O deserto do Atacama, no Chile,
foi um dos lugares que mais
impressionaram a analista de
produtos Luiza Leopoldo

Foto: Shutterstock
Fotos: Shutterstock; Divulgação

vírus HIV foi como um fantasma na década de
80. Enquanto os médicos infectologistas ainda aprendiam como lidar com ele, os pacientes soropositivos que desenvolviam a doença
eram alvo de desinformação e preconceito.
Em 1993, o missionário holandês Antonius
Gerardus Maria van Noije decidiu que não queria mais
ﬁcar de braços cruzados diante dessa situação.
Em uma iniciativa da congregação religiosa da qual
participava, Antonius criou em Cajamar (SP) um projeto para acolher crianças vítimas da epidemia. Por mais
de cinco anos, o Sítio Agar recebeu e deu abrigo a menores de idade soropositivos, vindos de todo o estado
de São Paulo. Funcionou assim até o começo dos anos
2000, quando, com o tempo e a popularização de um
tratamento para a doença, o número de crianças que
conviviam com o vírus HIV diminuiu.
Desde então, os esforços do Sítio Agar se voltaram
para outras causas. Com o apoio da comunidade, do
governo e da iniciativa privada, a instituição investiu em expandir sua estrutura – com novas unidades também nas cidades de Várzea Paulista e Francisco Morato (SP) – , contratar equipes especializadas e ampliar suas frentes de
atuação. Hoje a ONG atende crianças, adolescentes, adultos com deﬁciência
e idosos em situação de vulnerabilidade social, que chegam encaminhados
pelo conselho tutelar e pelo sistema judiciário.
Mais do que oferecer abrigo, o objetivo é que todos tenham acesso à educação, cuidados médicos e atividades de lazer. “Cada unidade tem uma equipe técnica por trás, com psicólogos, assistentes sociais… Também temos um
trabalho de formação de educadores, para que eles aprendam a lidar com
questões que os acolhidos trazem ali”, explica Isabel Morsoletto Ferreira, presidente da instituição. Para bancar toda essa estrutura, o Sítio Agar conta
com verbas disponibilizadas pelo governo, leis de incentivo ﬁscal, doações
em dinheiro e arrecadações em eventos.
Em agosto, em uma parceria com a Azul, os Tripulantes organizaram uma
campanha do agasalho e encaminharam tudo o que foi arrecadado para a
ONG. “A ação da Azul veio em boa hora. No começo da pandemia, recebemos muitas doações, mas neste ano diminuiu bastante. Recebemos roupas para todas as idades, cobertores, e destinamos para os nossos acolhidos.
Conseguimos atender todos eles e ainda pudemos colocar parte do material
à venda no nosso bazar, o que acabou virando também renda para os nossos
projetos”, diz Altaísa Delmonte, analista de planejamento da ONG.
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RAIO X

Todas as informações que
você precisa para um voo
tranquilo

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

Fatos e curiosidades sobre
a Catedral Metropolitana, na
Praça da Sé, em São Paulo

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

EXPERIÊNCIA AZUL

C H EC K -IN

ATACAMA ENTRE AMIGAS
Uma viagem pelo deserto chileno e seus belos cenários naturais

App check-in

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

Web check-in

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

Aeroporto

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

Bagagem

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

TudoAzul

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

TudoAzul

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

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

AZUL EXPERIENCE

App check-in

Deserto do Atacama
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lugar tão alvo que ﬁca até difícil enxergar sem óculos escuros, tamanha é a luminosidade do chão. Em outra ocasião, fui com amigas até o Valle de la Muerte, um dos
pontos mais famosos do deserto do Atacama. Lá ﬁzemos
sandboard, prática parecida com o snowboard, só que na
areia. Com pranchas, deslizamos dunas abaixo em alta velocidade.
Outra coisa que marcou foi a simpatia do povo chileno.
Eles gostam de gente que vem de fora, gostam da troca cultural. Então são superamáveis com os turistas. Meu
único problema era entender o sotaque deles, as gírias, o
jeito rápido de falar, algo que era difícil decifrar mesmo
com meus seis meses de experiência em Santiago. A solução para esses entraves linguísticos? Um bom portunhol e
um sorriso no rosto.
Luiza Leopoldo
Analista de Produtos

Fotos: Arquivo pessoal

S

ou apaixonada pelo Chile desde criança, e conhecer
o deserto do Atacama era algo que sempre esteve nos
meus planos. A primeira oportunidade de viajar até lá
veio em 2007, quando morei em Santiago por seis meses. Tinha ido para fazer um semestre da faculdade de
turismo e achei que aquele era o momento ideal, já que estava
com amigos, o que tornaria a experiência ainda mais especial.
Foi tudo muito melhor do que eu imaginava. O deserto
do Atacama é o lugar mais bonito e impressionante que já vi.
Palavra de quem já viajou bastante pelo mundo. Poderia falar
das maravilhas naturais, dos cenários, mas nada conseguiria
descrever a energia surreal daquele lugar, a tranquilidade que
se sente ali. É algo de tirar o fôlego. Fiquei tão encantada que
já voltei lá duas vezes, uma com outros amigos e a última com
a minha mãe.
Em uma dessas viagens tive a oportunidade de ir até o Salar
de Uyuni, na Bolívia. É o maior deserto de sal do mundo. A
paisagem ali é espetacular. Parece um oceano branco. Um

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

Web check-in

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

Airport

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

Luggage

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

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

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

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

TV A O V I V O

A Azul Viagens é a operadora de turismo da Azul. São mais de 30 lojas no
Brasil e no exterior, além de atendimento 24 horas. Aproveite a experiência
completa de viagem para mais de 100 destinos nacionais e internacionais.
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
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PRODUTOS Aqui a gente cuida de toda a sua viagem
Experiência Completa (Aéreo + Hotel) | Resorts | Traslado | Aluguel de carro |
Passeios | Ingressos | Cruzeiros | Assistência Viagem | Chip Internacional

CHÃO DE ESTRELAS (2021)

158

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 Paulo - Shopping Eldorado

Goiás

Ξ Barueri - Shopping Tamboré

Ξ Sorocaba - Shopping Esplanada

Ξ Aparecida de Goiânia - Shopping Buriti

Ξ Barueri - Centro Comercial Alphaville

Ξ Presidente Prudente - Espaço São Paulo

Ξ Goiânia - Bairro Marista

Ξ Campinas - Shopping Parque das Bandeiras

Minas Gerais

Pernambuco

Ξ Campinas - Shopping Dom Pedro

Ξ Belo Horizonte - Minas Shopping

Ξ Recife - Shopping Recife

Ξ Campinas Bairro Cambuí

Ξ Belo Horizonte - Shopping Cidade

Ξ Recife - Shopping Rio Mar

Ξ Jundiaí - Max Shopping

Ξ Belo Horizonte - Belvedere One

Ξ Olinda - Shopping Patteo Olinda

Ξ Jundiaí - Unit Mall

Ξ Belo Horizonte - Shopping Boulevard

Ξ Indaiatuba - Polo Shopping

Ξ Divinópolis - Centro

Alagoas

Ξ Limeira - Mercado Pague Menos

Ξ Uberlândia - Shopping Uberlândia

Ξ Maceió - Parque Shopping

Ξ Ribeirão Preto - Novo Shopping

Paraná

Espírito Santo

Ξ São Jose do Rio Preto - Shopping Rio Preto

Ξ Curitiba - Shopping Curitiba

Ξ Vitoria - Praia Shopping

Ξ São Carlos - Centro

Ξ Curitiba - Shopping Palladium

Ξ Santa Barbada do Oeste - Shopping Tivoli

Ξ Londrina - Centro

Ξ Bauru - Jardim Aeroporto

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

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

O SOM DO VINIL (2021)
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UM MALUCO NO PEDAÇO

TEEN TITANS GO!

FI LM ES A BORDO

Confira as melhores produções do cinema nos voos do A330

AZUL
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TUDOAZUL

CLUBE TUDOAZUL

Como funciona o Clube TudoAzul: Bônus para transferências
de pontos do cartão de crédito; Promoções exclusivas só para
quem tem o Clube; Bônus a cada voo para seu destino favorito;
Transferência gratuita de pontos para amigos ou familiares; +
550 mil produtos com descontos especiais no Shopping TudoAzul
e 1 ponto qualiﬁcável a cada 10 pontos recebidos do Clube.

COMO FUNCIONA?

Viva e junte pontos em seu dia a dia. >> Viaje
mais trocando os pontos por passagens ou
produtos. >> E ponto! Simples assim.
Quero ser TudoAzul: Acesse tudoazul.voeazul.com.br
ou envie seu CPF via SMS para o número 26990

O TudoAzul é o programa de ﬁdelidade oﬁcial da Azul que
te faz viajar mais.

GANHE PONTOS E
SEJA RECONHECIDO

Ganhe pontos todos os meses em sua conta
e aproveite vantagens e promoções exclusivas
para assinantes.

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

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

Bagagem de até 23kg em voos nacionais

-

1 bagagem

2 bagagens

3 bagagens

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

-

-

-

Clube TudoAzul

Pontos ganhos por mês

V A NTA G EN S
D E TO D A S A S
C ATEG O R I A S :

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

OUTRAS FORMAS DE
ACUMULAR PONTOS

CONHEÇA
NOSSOS PLANOS

-

Ξ Sem restrição de

datas e assentos

Ξ Você pontua todos
seus voos, inclusive
viagens a trabalho
Ξ Dois anos de

validade para você
usar seus pontos

* CONFORME DISPONIBILIDADE

Comprar pontos

Transferir pontos

Renovar pontos

1.000 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

Transﬁra e receba pontos
free entre contas

ANUAL

Pagamento

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS
Ganhe pontos mesmo sem voar e transforme suas compras em pontos

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

ASSINE O CLUBE TUDOAZUL COMPONTOS BÔNUS! RECEBA ATÉ 240 MIL PONTOS EM UM ANO.

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

JUNTAR PONTOS

Clube TudoAzul, Azul Itaucard, Bancos e Cartões,
Transferências de Pontos, Compra de Pontos, Renovar
Pontos e Compras Online
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USAR PONTOS

Passagens aéreas nacionais ou internacionais,
experiência completa (aéreo + hotel), produtos
e vale compras

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

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

Viajar só com pontos é perfeito,
mas ter direito a um acompanhante
e salas VIPs é infinito.

CATEDRAL
DA SÉ

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

CONHEÇA CURIOSIDADES DA
CONSTRUÇÃO DE UM DOS
CARTÕES-POSTAIS DA REGIÃO
CENTRAL DE SÃO PAULO (SP)
por Giovanna Forcioni

A Catedral Metropolitana de São
Paulo, nos moldes que existe hoje,
demorou 42 anos para ser construída
e só foi inaugurada em janeiro de
1954. Projetada pelo engenheiro
alemão Maximilian Hehl, segue o
estilo neogótico e tem
111 m de comprimento, 46 m de
largura e 65 m de altura – isto sem
contar suas 16 torres.

Chegou
Azul Itaucard Visa Infinite.
O melhor é infinito.

Abaixo do altar, uma área de
619 m² armazena os restos mortais
de personalidades que marcaram
a trajetória da cidade. Bispos,
arcebispos e personagens históricos,
como o Cacique Tibiriçá, estão
enterrados ali.

No interior da igreja, duas coisas
chamam a atenção. A primeira são os
54 vitrais coloridos, confeccionados
por artistas brasileiros e
estrangeiros. Já a segunda é o
imenso órgão, considerado o maior
da América do Sul, com cinco
teclados manuais e cerca de 12 mil
tubos entalhados à mão.
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Foto: Shutterstock

O conjunto de sinos da catedral
é um dos maiores do País: são
61 ao todo, sendo que apenas 35
são acionados eletronicamente.
Eles soam juntos, todos os dias,
pontualmente, às 12h e às 18h.

Confira as regras e as condições dos benefícios.
Concessão do cartão sujeita a análise de crédito.
voeazul.com.br/cartoes
*Mediante acúmulo de pontos no cartão a cada
A Z U12
L Nmeses.
O AR
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