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Esta revista
é só sua!
Pode levá-la
após o voo e
boa leitura!

Azul, eleita
a melhor
companhia
aérea do
mundo no
Tripadvisor

Magia no ar

Pinturas das novas aeronaves celebram
parceria com o Walt Disney World Resort
AZUL
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COM A SKY,
A SUA DIVERSÃO
VAI DECOLAR!

Na dúvida, vai de SKY.
Acesse assine.sky.com.br

Tem os maiores lançamentos
de filmes e sucessos de bilheteria,
as suas séries favoritas, reality shows
da moda, os mais variados esportes,
jornalismo e muito mais!
Ao vivo e no streaming.
E tem mais, a SKY está em todo o Brasil,
inclusive no ar, nos aviões da Azul!
Vem pra SKY, porque na SKY
tem tudo o que você gosta!

Aponte o seu celular para
o QR code e saiba mais.
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É sobre você.

VERSÕES:
TEEN GIRL • TEEN BOY • MEN • WOMEN • UNISSEX

É SOBRE SUAR NA VIDA.
E NÃO NA ROUPA.
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facebook.com/abovecosmeticos

instagram.com/above.oficial

twitter.com/abovecosmeticos

RESPIR
PIRAA
TRANSPIRA
INSPIR
PIRAA
AZUL

9

SUMÁRIO

30

42

O Morro do Careca,
atração de Natal
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O Recife está pronto pra te receber.
Venha viver e curtir.
O Recife tem uma energia única, uma atmosfera
positiva e criativa que inspira quem vive e quem
vem visitar. É difícil explicar, é mais fácil sentir.
O Recife pulsa forte com as suas praias, rios,
pontes, museus, restaurantes, bares, parques
e a sua cultura marcante. Chegou o momento
de encontros e reencontros, e o Recife está
preparado e seguro para te receber com
a população vacinada, uso de máscaras,
higienização constante, distanciamento
e tudo que você merece.
O Recife te aguarda. Só vem.
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Marcelo D’Arienzo,
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Para dar tudo certo com a receita,
um chef precisa.
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Profissional da contabilidade. Essencial para todos.
Planejamento estratégico, consultoria, gestão financeira, auditoria. Os profissionais da contabilidade são essenciais
nas ciências contábeis e em muitas outras frentes. Mais que olhar para os números, a missão desses profissionais é
ajudar a construir um desenvolvimento sustentável para o nosso país.

O Parque das Esculturas, em Recife
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BASTIDORES E EXPEDIENTE

CARTA DO PRESIDENTE

A nova aeronave da
Azul com pintura
especial

A EDIÇÃO MAIS
MÁGICA DO ANO

Você deve ter notado que esta
edição é muito especial. A começar pela nossa capa: em vez
de um dos lindos destinos que
costuma estampar, a revista
deste mês mostra uma aeronave
pra lá de encantadora. Trata-se
de um novíssimo A320neo com
a pintura inspirada no Mickey
Mouse, o primeiro avião da Frota Mais Mágica do Mundo, uma parceria da Azul com o Walt Disney World Resort, celebrando
os 50 anos do complexo em Orlando. Aliás, fomos até lá para saber quais são as novidades nos
parques Disney. Por falar em viagem, trazemos uma reportagem fresquinha sobre Natal e as
atrações ao redor da capital potiguar. Esta edição também é especial por ser o 11º ano que a
Azul “muda” de cor para abraçar a campanha do Outubro Rosa. Conheça também a história
dos chocolates Dengo e deguste um bom vinho lendo nossa entrevista com o CEO da Wine.
Boa leitura!
Junior Ferraro
DIRETOR DE REDAÇÃO
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Giovanna Forcioni / A Azul
também é rosa p. 72
A história do Hospital de
Amor e os bastidores da
Conexão Azul Rosa, que
transporta mulheres em
tratamento de câncer de
mama, foram uma grata
surpresa para a jornalista. “É
uma parceria inspiradora.”
Onde encontrá-la:
@giforcioni

OUTROS COLABORADORES
TEXTO Anna Paula Ali, Eric Adams, Felipe Prá FOTOS Ariel Martini, Gui Gomes
Siga-nos no Instagram:

revista_azul

Quer falar com a redação?

redacao@voeazul.com.br

Quer anunciar?

plataformaazul@voeazul.com.br

Azul Linhas Aéreas: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06460-040
A revista da Azul não se responsabiliza pelos conceitos emitidos nos artigos assinados. As pessoas que não constam do expediente
da revista não têm autorização para falar em nome da Azul ou retirar qualquer tipo de material para produção de editorial caso
não tenham em seu poder uma carta atualizada e datada, em papel timbrado, assinada por pessoa que conste do expediente.

selo
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Bruno Segadilha / Cidade
do sol p. 42
Noveleiro convicto, o
jornalista sempre quis
conhecer Natal, cidade onde
foi gravada Tieta (1989). “As
paisagens são mais bonitas
do que eu imaginava. As
dunas são um espetáculo
natural arrebatador”, diz.
Onde encontrá-lo:
@brunosegadilha

REPRESENTANTES RS, SC E PR
Jazz Comunicações
RIO GRANDE DO SUL
Patricia Koops
pkoops@jazz.ppg.br
PARANÁ E SANTA CATARINA
Claudia Weber
cweber@jazz.ppg.br
REPRESENTANTES
NORTE/NORDESTE, RJ E MG
FTPI NE
Ivan Feitosa
ivan.nordeste@ftpi.com.br
FTPI RJ
Andrea Medrado
andreamedrado.rio@ftpi.com.br
FTPI BH
Ronaldo Spagnuolo
ronaldo.minas@ftpi.com.br
TIRAGEM
70.000 exemplares

Fotos: Ariel Martini e arquivo pessoal

Mila Soares / 50 anos de
magia p. 30
Radicada em Orlando há 15
anos, a jornalista viu de perto
as novidades dos parques
Disney. “Estou muito feliz de
poder estar na Disney no
momento da ‘Celebração Mais
Mágica do Mundo’ e ver tudo
em primeira mão.”
Onde encontrá-la:
@cosmopolitando

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

lá, seja bem-vindo a bordo!
Outubro é um mês cheio de novidades boas na
Azul. A começar pela chegada de nossa nova aeronave A320neo com pintura inspirada no Mickey
Mouse, que ilustra a capa desta edição. Essa é a
primeira das quatro que farão parte da Frota Mais
Mágica do Mundo, uma parceria inédita entre a
Azul e a Disney, em comemoração aos 50 anos
do Walt Disney World Resort. Esse colorido avião trará um
encantamento extra para nossos Clientes e voará para quase 50
destinos dentro do Brasil. Mal podemos esperar pela chegada
das outras três aeronaves com personagens da Disney.
Outra notícia importante é que, este mês, estamos promovendo uma série de ações do Outubro Rosa, campanha
de conscientização de mulheres sobre a importância da detecção e do tratamento precoce do câncer de mama. Este é
o 11º ano que a Azul abraça a causa com ações como a nossa
parceria com o Hospital de Amor, a pintura de nossa frota
de aeronaves de rosa e speeches sobre a prevenção do câncer
de mama durante os nosso voos. Fazer a diferença e ajudar o
País sempre foi uma de nossas principais vocações e um dos
nossos grandes desafios.
Por falar em desafios, o biênio 2020/2021 tem sido um
período de grandes obstáculos. No ano passado, vários países

decidiram fechar suas fronteiras para conter a propagação da
Covid-19, limitando o trânsito de passageiros ao redor do
mundo. Essa medida afetou especialmente as companhias
aéreas, que precisaram diminuir boa parte de seus voos
internacionais. A novidade é que, agora, com o êxito das
campanhas de vacinação, vários países estão colocando
um fim nas restrições de entrada para viajantes vacinados.
É o caso de Portugal, que voltou a dar as boas-vindas
aos viajantes brasileiros. Para facilitar o acesso dos nossos
Clientes à capital portuguesa, aumentamos de cinco para
sete os voos semanais entre Viracopos e Lisboa. Também
retomamos nossas operações para o Uruguai, com voos para
Montevidéu, a partir de novembro, e para Punta del Este, em
dezembro. E os Estados Unidos, outro destino crucial para
as nossas operações, também já sinalizam a abertura de suas
fronteiras em meados de novembro, possibilitando a volta
de nossos voos para Orlando e o aumento de frequências
para Fort Lauderdale.
Isso tudo nos deixa muito felizes e confiantes de que, em
breve, voltaremos a viajar normalmente para qualquer lugar,
e em segurança, algo fundamental para nós. Gostaria de
agradecer a parceria e a confiança até aqui e espero vê-los
em breve em um dos nossos voos.
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.
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TIRE SUA VIDA
DO PILOTO
AUTOMÁTICO
E COLOQUE NO
MODO AVIÃO.

O A320neo com pintura
inspirada no Mickey
Mouse inaugura A Frota
Mais Mágica do Mundo

24
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25
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26
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Azul retoma as operações para
Montevidéu, em novembro, e
Punta del Este, em dezembro

Confira nossa página de
passatempos dedicada à diversão
das crianças

Conheça o vinho do mês e confira
a programação musical da
reabertura do Blue Note SP

NEWS

UMA VIAGEM
REPLETA DE MAGIA

É

difícil achar alguém que não conheça ou ao menos
tenha ouvido falar do Mickey Mouse no Brasil. O
simpático camundongo, criado há quase um século pelo lendário Walt Disney e o desenhista Ub
Iwerks, teve os seus traços modificados ao longo dos anos
para atender os seus fiéis admiradores e se adaptar às transformações da sociedade.
Com a aviação não foi diferente. Assim como o célebre
Personagem, a indústria aeronáutica vive em constante
evolução, adaptando-se a novos mercados para atender às
necessidades dos viajantes e, é claro, produzir aeronaves
cada vez mais seguras, econômicas e sustentáveis. Sem essas máquinas voadoras, dificilmente o acesso a diferentes
culturas seria tão tangível.

Foto: Pascal Pigeyre/divulgação

O primeiro de quatro aviões inspirados em Walt Disney World acaba
de chegar ao Brasil para atender às rotas domésticas da Azul e formar
A Frota Mais Mágica do Mundo por Eric Adams
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O fato é que a magia do mundo Disney alçou – literalmente – um voo bem alto na manhã do dia 31 de agosto,
quando um Airbus A320neo da Azul Linhas Aéreas Brasileiras decolou de Toulouse, na França, em uma operação de
testes de pouco mais de duas horas na costa do país europeu.
A aeronave é a primeira da Azul com a pintura alusiva ao
Walt Disney World e vem com o sorriso no nariz do avião
(radome) e o famoso Personagem estampado no estabilizador vertical e nos sharklets. As cores e a decoração do avião
trazem as calças do ratinho, além de contar com o sorriso
dele na parte da frente e o seu desenho na cauda. É também a
primeira de uma série de quatro aeronaves com pinturas inspiradas em Personagens Disney, compondo A Frota Mais
Mágica do Mundo.

A nova aeronave A230, com
pintura inspirada no Mickey Mouse
AZUL

19

NEWS

Tudo começou por meio da Azul Viagens que, em maio de
2015, tornou-se um parceiro seleto da Disney. Isso deu à operadora o direito de vender de forma direta os produtos do grupo, como pacotes, ingressos para os Parques Temáticos com
condições especiais, hospedagem nos hotéis Resort Disney,
cruzeiros, planos de refeições, entre outros produtos.
Desde então, a área de marketing da Azul tem buscado
oportunidades para desenvolver ações entre as marcas. “Azul
e Walt Disney World Resort têm uma grande sinergia quando
se trata de oferecer experiências incríveis e únicas para nossos
Clientes. A Frota Mais Mágica do Mundo simboliza isso. Estamos muito animados e felizes com essa parceria e mal podemos esperar para ver a primeira aeronave voando no céu do
Brasil com as cores do Mickey Mouse”, diz Daniel Bicudo,
diretor de Marketing da Azul.
No começo de 2020, ocorreu uma reunião no Walt Disney
World Resort para realizar um projeto que abrangesse todos
esses pontos em comum. A Azul tinha um diferencial que
mais tarde se mostraria crucial para que a ideia saísse do papel:
a companhia renova a sua frota constantemente. Assim surgiu a possibilidade de realizar a pintura de algumas aeronaves
em alusão aos Parques da Disney.
A empresa estadunidense já fez parcerias similares, algumas
vezes com apenas um avião. Com a Azul, o projeto poderia
20
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ser maior: a companhia aérea ofereceu quatro aeronaves, que
trariam desenhos especiais. O plano foi aprovado e o sonho
se tornou realidade. Inicialmente, esses quatro aviões remeteriam às atrações dos Parques Temáticos. Quando a área
criativa da Disney analisou o projeto, enxergou ali a oportunidade de trazer seus Personagens para uma frota ainda em
produção. Pela primeira vez na América Latina o Walt Disney
World Resort teria várias aeronaves com a sua marca. E assim
nasceu A Frota Mais Mágica do Mundo.
Além dos desenhos nos aviões, a parceria engloba uma série
de pacotes especiais para os Clientes da Azul que vão para Walt
Disney World Resort. Há também uma MagicBand (pulseira de
acesso ao My Disney Experience) com a marca da Azul Viagens.
A operadora, aliás, também criou um site dedicado à parceria com o Walt Disney World Resort e ofertas especiais para os
Clientes que comprarem os pacotes da Azul Viagens de aéreo
e hotéis Resort Disney, que incluem ingressos para os Parques
Temáticos (veja na pág. 41) e todo um acompanhamento da
experiência – antes, durante e depois da viagem. “A parceria entre Walt Disney World Resort e Azul Viagens sempre foi
muito forte. Somos duas empresas focadas em promover a melhor experiência para os Clientes. Este projeto só consolida e
reforça o potencial que conseguimos entregar para eles”, afirma Giulliana Mesquita, gerente de Produtos da Azul Viagens.

Fotos: Ariel Martini; Pascal Pigeyre/divulgação

Decoração dos compartimentos
de bagagem; à esq. o avião
sendo pintado na Airbus

O sorriso do Mickey decora o
“nariz” (radome) da aeronave
AZUL
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Detalhe do sharklet com o
desenho do Mickey Mouse,
que também ilustra a cauda
do A320 (abaixo); acima,
o nome da aeronave

Nonon onon ononono non onono non
onononon ononon ononon onono
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Fotos: Ariel Martini

DO PAPEL PARA O CÉU

Walt Disney World leva muito a sério a sua imagem. Por outro lado, o processo de fabricação de uma aeronave é bastante
complexo. Quando se trata da pintura, é igual. Então havia uma
equação complicada para resolver. Foram meses de planejamento para que tudo saísse perfeito.
O processo passou por um ciclo de aprovação de tom que
começou com o envio das amostras de cores pelo fabricante (no
caso, a Airbus) para a Azul e, desta, para a Disney. Depois de
tudo aprovado, foi feito o planejamento da pintura. “O desafio
era imenso. Além de todos os detalhes envolvidos numa ação
com essa, a Airbus precisou fazer uma compensação na circunferência da fuselagem para pintar um desenho bidimensional
em uma base tridimensional. Era preciso garantir que de longe
ou de perto todos conseguissem ver o que foi projetado”, explica Fernando Kehl, gerente de Frota Airbus na Azul.
No caso da Airbus, as partes de uma determinada aeronave
são fabricadas em alguns países da Europa e enviadas para Toulouse. Ali o avião é montado (como uma espécie de Lego) e
entregue para a companhia aérea. Por isso as peças também são
pintadas em locais diferentes, o que gera uma extensa distribuição logística dos materiais da pintura. “Todo esse ciclo levou
meses. Tudo precisou ser aprovado por todos os envolvidos
e, quando a ideia chegou até o nosso setor, precisávamos agir
imediatamente e avisar o fabricante que a pintura seria especial”,
comenta Kehl. Como tinta é um material perecível, a Azul terá
no seu estoque as cores certas para um eventual reparo. Assim
como num veículo automotivo, quando se tem um risco ou
algo do tipo na pintura, é necessário pintar a peça inteira para
que tudo fique como era antes. No caso do avião, pode ser até
mesmo partes inteiras da fuselagem.
Para a Disney essa ação se tornou ainda mais especial por
coincidir com o início da celebração do 50º aniversário do Walt
Disney World Resort (leia mais sobre esta celebração na pág. 30).
“O lançamento do avião inspirado no Mickey Mouse em colaboração com a Azul é um marco muito emocionante. Mal
posso esperar que os brasileiros comecem a voar pelo país neste
primeiro avião e se juntem a nós no Walt Disney World Resort para A Celebração Mais Mágica do Mundo, diz Angel Sarria,
diretor de Marketing e Vendas da Disney Destinations para a
América Latina.
A Azul lançará ainda outras três outras aeronaves temáticas
inspiradas na magia do Walt Disney World até o final de 2021
e ao longo de 2022. Dois A320neo (também com capacidade
para 174 Clientes) e um A321neo (configurado com 214 assentos) serão os modelos que formarão A Frota Mais Mágica do
Mundo. A segunda aeronave, o A321neo, já está em processo
de pintura na Alemanha e contará com outra famosa Personagem (adivinhe quem?).
Essas aeronaves voarão somente dentro do Brasil e passarão por
quase 50 aeroportos brasileiros onde a Azul opera. Quem sabe
você não será o próximo a embarcar nesse mundo da magia?

AZUL
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A Azul abriu as inscrições para o Programa Trainee 2022. São cerca de 15
vagas para candidatos com formação superior em qualquer área de atuação
para início em janeiro de 2022. Logo no início do programa os selecionados
farão uma imersão no negócio da Azul para conhecer a experiência oferecida
ao Cliente. Além disso, terão mentoria com o CEO, vice-presidentes e diretores da Azul, que acompanham de perto o desenvolvimento de cada um.
Para participar os candidatos devem ter se graduado em qualquer área de
conhecimento entre julho de 2018 e dezembro de 2021. “Nosso programa
é diferente porque é uma via de mão dupla. Temos muito a compartilhar
com os jovens talentos, mas eles também nos trazem uma visão moderna e
inovadora”, afirma Camila Almeida, diretora de Pessoas da Azul.
Giulia Allevato, trainee que
participou ativamente do projeto
da Frota Mais Mágica do Mundo

PAPO COM A TRAINEE

Formada em 2019 em Engenharia de Produção, no CEFET-RJ, Giulia
Allevato, de 24 anos, participa do primeiro Programa, aberto em 2020.
Ela atua na Diretoria de Marketing e Negócios e teve participação fundamental na nova parceria da Azul com o Walt Disney World Resort. “Foi um
projeto desafiador, mas muito gratificante”, conta a trainee. Confira abaixo.
Qual a importância do Programa de Trainee para a sua carreira?
Enorme, foi uma porta de entrada para a Azul. O Programa foi estruturado de forma que cada trainee fosse responsável por Projetos Estratégicos nas
respectivas diretorias. Os projetos nos estimulavam a desenvolver uma visão
estratégica do todo, focar nos resultados e nos nossos Clientes. Em paralelo,
fomos recebendo capacitações e workshops para conhecer a fundo toda a empresa e também, desenvolver habilidades de gestão e soft skills.
Como foi trabalhar na nova parceria da Azul com a Disney?
Foi um projeto desafiador, mas muito gratificante. Por ser uma parceria de
grande visibilidade e escopo amplo, ele envolveu contato com quase todas as
áreas da Azul e também, contato próximo com parceiros estratégicos, como
o Walt Disney World Resort e a Airbus. Exigiu extrema organização, visão do
todo e parceria e colaboração de muitos Tripulantes. Não vejo a hora de ver
toda a Frota Mais Mágica do Mundo voando nos céus do Brasil.
24
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Ajude o Mickey Mouse e a
Minnie Mouse a acharem o
caminho certo até o castelo.

Casa Pueblo, uma das atrações
de Punta del Este

DE VOLTA AO URUGUAI
A Azul retomou suas operações para o
Uruguai e já está vendendo passagens
aéreas para dois destinos do país sul-americano. Os voos para Montevidéu
voltam a partir de 10 de novembro,
com quatro operações semanais partindo de Porto Alegre. Já Punta del Este
receberá três voos semanais da capital
gaúcha depois de 20 de dezembro – e,
entre 23 de dezembro de 2021 e 30 de
janeiro de 2022, terá duas frequências
semanais entre Punta e Viracopos, em
Campinas. “Montevidéu e Punta del
Este representam nosso retorno ao
mercado internacional da América do
Sul, que é sempre muito buscado por
Clientes de todas as regiões do País,
especialmente do Rio Grande do Sul“,
destaca Vitor Silva, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

a partir de

440,00
R$ 4.400,00

R$

10x de

sem juros

ou

PUNTA DEL ESTE
4 noites no
Florinda Hotel.
Saída em
10/01/22
(de Viracopos)

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Fotos: Divulgação

EM BUSCA DE JOVENS TALENTOS

E S PA ÇO K I D S

Referente ao trabalho artístico/propriedades Disney: © Disney WDWLATAM-21-1844100
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VARIEDADES

VINHO
DO MÊS

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
ARAO CARMÉNÈRE BLEND 2018 CLOS DE LUZ

Produtor: CLOS DE LUZ
Região: Valle de Cachapoal, Almahue, Chile
Uvas: Carmenére, Cabernet Sauvignon, Syrah
Preço: R$ 169,00

NOITES AZUIS
Boa-nova para os fãs de música ao vivo: em 1º de outubro, o Blue Note
São Paulo, filial do clube de jazz mais emblemático de NY, volta a abrigar
shows com plateia presencial, após dez meses de portas fechadas. A retomada coincide com o Dia Internacional da Música, quando Hamilton de
Holanda realiza o primeiro show da retomada em dois sets especiais, às
20h e 22h, com uma bela homenagem a Tom Jobim.
A programação da casa, que tem parceria com a Azul, segue os moldes da marca mundo afora, com curadoria impecável, reunindo grandes
nomes da música em apresentações que podem ser regadas a drinques
e alta gastronomia. Em outubro, o palco do Blue Note SP ainda recebe
artistas como Toquinho e Camilla Faustino (dia 2), Tony Gordon (dia 9),
João Donato (dia 16) e Paula Lima (dia 23). Confira a programação completa no site da casa.

Um blend em que a Syrah complementa
a Carménère e a Cabernet Sauvignon com
aromas de fruta preta e especiarias. Uvas
colhidas à mão em vinhedos orgânicos. Cor
rubi de média intensidade, com aromas de
amoras maduras, geleia de ameixa e notas
vegetais de pimentão vermelho e grama
cortada. A passagem por madeira traz
notas discretas de baunilha e bala toffee.
Na boca tem médio corpo, taninos macios
e de média intensidade, acidez entre
média e intensa e álcool bem integrado
com a presença da fruta.
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CY
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Ξ loja.tartari.com.br

Olhar para dentro
é olhar para o futuro.

Ξ bluenotesp.com

O músico Hamilton de Holanda;
acima, vista da casa, que ocupa o
terraço do Conjunto Nacional

Use o tempo a seu favor.

Fotos: Divulgação

Faça regularmente
a sua mamografia.

26

AZUL

Ajude
o Hospital
do Amor
você também.
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modo a

VOE
AZ UL
COM
WI -FI
G R ÁT I S

DESTINOS
Com o modo avião da Azul,
você viaja conectado
à inter net como se estivesse
no sofá de casa. Aproveite
o nosso Wi-Fi grátis,
que, literalmente, voa.
Verifique se o seu avião
está on e aproveite
o Modo Azul de viajar.

Vo c ê
online
no
modo
avião.
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NATAL

odo azul

Foto: Gui Gomes

Um roteiro especial nas
praias incríveis e dunas
encantadoras da capital do
Rio Grande do Norte
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Wi-Fi oferecido por
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As novidades dos quatro Parques
Temáticos nos 50 anos do Walt
Disney World Resort, em Orlando

Selecionamos as dez montanhas
mais belas e icônicas do mundo –
e uma delas fica no Brasil

DISNEY

50

ANOS

DE MAGIA

Já pensou em uma festa de aniversário que dura um ano e
meio? Assim será A Celebração Mais Mágica do Mundo, a
comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort,
em Orlando. O grande evento, que começa este mês, vai até
2023, trazendo atrações inéditas, shows noturnos e novas
experiências nos Parques e hotéis Resort Disney

Foto: Divulgação

por Mila Soares
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O

utubro será realmente mágico. Além da chegada
da aeronave da Azul com a pintura inspirada
em Mickey Mouse, inaugurando A Frota Mais
Mágica do Mundo, o mês traz uma celebração
inesquecível. Trata-se da comemoração dos 50
anos do Walt Disney World Resort, o complexo de
entretenimento mais famoso do planeta, localizado
na cidade norte-americana de Orlando, na Flórida.
A outra boa-nova é que esta encantadora festa de
aniversário, batizada de A Celebração Mais Mágica do Mundo, vai
durar 18 meses, começando em 1º de outubro de 2021 e indo
até 2023, com atrações inéditas, espetáculos noturnos e novas
experiências nos Parques e hotéis Resort Disney.
Sim, foi em 1º de outubro de 1971 que o Walt Disney World
foi inaugurado em Orlando, com apenas um Parque, o Magic
Kingdom, e dois hotéis Resort Disney, Contemporary Resort e
Polynesian Village resort-hotel. Ao longo deste meio século, o
reino encantado cresceu muito. Hoje o complexo reúne quatro
Parques Temáticos, dois Parques Aquáticos, mais de 25 hotéis
Resort Disney e um badalado complexo de lojas, restaurantes e
entretenimento, o Disney Springs – que em novembro próximo
recebe o espetáculo Drawn to Life, do Cirque du Soleil, com história inspirada na herança de 100 anos da animação da Disney.
Confira a seguir as novidades d’A Celebração Mais Mágica do
Mundo nos quatro Parques Temáticos do Walt Disney World
Resort, cujos principais ícones foram transformados a caráter
para receber seus Visitantes.

Cinderella Castle,
no Magic Kingdom,
ganha nova decoração

AZUL
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DISNEY

MAGIC KINGDOM PARK
Principal aniversariante do complexo, o Magic Kingdom
Park ganhou uma atenção especial. A equipe Disney até
cunhou um novo termo, EARidescence, um trocadilho com
“ear”, de orelha do Mickey, e a cor iridescente, conhecida
como furta-cor. A decoração fará o Parque cintilar durante o
dia e à noite. Um dos maiores símbolos da Disney, o Cinderella Castle recebeu uma decoração especial, ganhando tons
de rosa e azul mais vibrantes e detalhes dourados, como fitas
nas torres.
O Disney Enchantment será o novo espetáculo noturno,
com a canção You Are the Magic, fogos de artifício e, pela
primeira vez, efeitos de projeção que se estendem do Cinderella Castle até a Main Street, U.S.A. Essa rua tem lojas famosas como a Emporium, onde você encontra artigos para sua
casa, e muitas opções de lanches temáticos na confeitaria,
que está de cara nova para a festividade. Durante o dia, nesse
caminho que leva até o castelo, haverá desfiles com os Personagens trajando roupas com a cor do tema do evento.

Pluto e Pateta são duas das
Disney Fab 50, esculturas
douradas espalhadas nos
quatro Parques Temáticos
durante a celebração
32
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Fotos: Divulgação

Em outubro, os Personagens da
Disney vestem trajes especiais
com as cores da celebração
dos 50 anos do Walt Disney
World Resort; acima,
crianças se divertem no
Magic Kingdom Park

AZUL
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DISNEY
Big Thunder Mountain Railroad:
uma das maiores atrações do
Magic Kingdom Park

A Seven Dwarfs Mine Train,
atração mais recente da nova
Fantasyland, indicada para
brincar com toda a família,

34
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Space Mountain, a primeira
montanha-russa do Parque, aberta
em 1975; abaixo, o waffle de pasta de
avelã e frutas no Sleepy Hollow

Fotos: Divulgação

Não deixe de conhecer a atração
Seven Dwarfs Mine Train na Fantasyland,
a mais recente adição ao Parque e uma
das mais concorridas, entre crianças
e adultos. O trem faz movimentos
oscilantes durante uma volta na mina
dos Sete Anões. Se gosta de emoção,
priorize a Space Mountain, montanharussa da Tomorrowland, inagurada
em 1975. Se prefere um clássico,
experimente a Pirates of the Caribbean
na Adventureland, uma volta de barco
para conhecer a vida de um pirata.
Se estiver com crianças menores,
escolha a Magic Carpets of Aladdin,
que conecta a Adventureland com
a Frontierland, terra onde ficam as
maiores atrações do Parque: Big
Thunder Mountain Railroad e Splash
Mountain. Por fim, ao passar pela
Liberty Square, prove o waffle de pasta
de avelã e frutas no Sleepy Hollow. O
encantador restaurante tem vista do
castelo e vai render lindas fotos.

AZUL
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DISNEY

Nova fonte na entrada principal
do EPCOT, em frente à icônica
Spaceship Earth
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Fotos: Divulgação

EPCOT
Segundo Parque do complexo, inaugurado em 1982, o EPCOT também
traz muitas novidades na festa dos 50
anos do Walt Disney World Resort. O
local está passando por uma grande renovação. No Pavilhão da França, que
está sendo ampliado, uma das novidades é Remy’s Ratatouille Adventure, uma
atração 4D sem restrição de altura. Entre fogaréus e ratoeiras de grandes dimensões, você vai fugir sobre um carrinho sem trilhos pelos bueiros de Paris
e pela cozinha de um restaurante, em
uma experiência multissensorial. Ainda
no Pavilhão da França, prove o crepe de
salmão da recém-inaugurada La Crêperie de Paris. O restaurante inspira-se na
região da Bretanha, com uma seleção
de cidras e crepes feitos com trigo sarraceno importado da França.
Outra importante novidade é o
Harmonious, um espetáculo noturno
que reunirá os Visitantes ao redor do
World Showcase Lagoon, para a um giro
em volta do globo. O show é uma mistura encantadora de fogos de artifício,
chafarizes, iluminações e efeitos multimídia, com canções Disney reinterpretadas por um grupo diverso com cerca
de 240 artistas de todo o mundo. No
World Celebration, ainda em reforma,
está a área Dreamer’s Point, que promete vistas fascinantes da World Showcase,
além de uma estátua de Walt Disney.
No World Nature, viaje na atração
Soarin’ Around The World, simulador de
voo que passeia por cima de marcos famosos no mundo. No World Discovery,
vá ao Space 220, restaurante com “janelas” de tela gigante para simular um jantar a 220 milhas acima do planeta Terra.
Essa área terá a Guardians of the Galaxy:
Cosmic Rewind, uma montanha-russa
indoor com carros giratórios e boa música, ainda em construção.

Remy’s Ratatouille Adventure, nova
atração no Pavilhão da França;
abaixo, o novo restaurante La
Crêperie de Paris, na mesma área

Harmonious será o novo
espetáculo noturno do
EPCOT, com fogos de
artifício, chafarizes,
iluminação e efeitos
multimídia

AZUL
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DISNEY'S
HOLLYWOOD STUDIOS
O famoso The Hollywood
Tower Hotel, um dos símbolos
do Disney’s Hollywood Studios
Millennium Falcon: Smugglers Run,
nova aventura interativa na célebre
nave da saga Star Wars; abaixo, a
cabine de comando da espaçonave
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A colorida área Toy Story Land, onde
fica a divertida montanha-russa
Slinky Dog Dash

Fotos: Divulgação

Inaugurado em maio de 1989,
o Disney’s Hollywood Studios tem
como ícone o The Hollywood Tower
Hotel, que está enfeitado com brilhos
dourados para evocar a Era de Ouro
do cinema estadunidense. A mais nova
de suas atrações é a Mickey & Minnie’s
Runaway Railway, o primeiro passeio
da Disney dedicado ao Mickey Mouse
e à Minnie Mouse, situado dentro da
réplica do Grauman’s Chinese Theatre
de Hollywood.
Dobrando à direita na Sunset Boulevard está a The Twilight Zone Tower
of Terror. A atração, que combina uma
noite de terror no The Hollywood
Tower Hotel e queda livre, é bem cobiçada. O carrinho sobe os andares
do hotel e, em meio a um ambiente
de poeira e teias de aranha, as janelas
no topo da torre se abrem para dar aos
passageiros uma visão panorâmica do
13º andar, antes de cair.
Logo depois, embarque na limusine da Rock’n Roller Coaster Starring
Aerosmith. A cena desenrola-se no
estúdio de gravação que a banda está
tocando e você irá com eles a um passeio por Hollywood, com loopings e
som nas alturas!

Já a área Star Wars: Galaxy’s Edge
engloba duas atrações, dois restaurantes de serviço rápido e um bar das
galáxias. A Star Wars: Rise of the Resistance enquadra os participantes como
recrutas da Resistência, trazendo-os a
bordo de um Star Destroyer para serem levados para uma batalha espacial
com Kylo Ren, AT-ATs e Stormtroopers em tamanho real.
Na Millennium Falcon: Smugglers
Run você pode pilotar a Millennium
Falcon, espaçonave fictícia comandada por Han Solo. A experiência é
interativa e os Visitantes escolhem
se querem ser pilotos, atiradores ou
engenheiros de voo. Se você é fã da
saga, vá até a Savi’s Workshop e construa seu próprio sabre de luz personalizado com mais de 120 mil combinações possíveis, sob a tutoria de
historiadores Jedi. A experiência tem
capacidade limitada e inclui efeitos
especiais exclusivos.
Entrando em Toy Story Land você
vai se sentir do tamanho de um brinquedo, no quintal de Andy. Experimente ser carregado para cima e para
baixo, em pequenas quedas e curvas,
pelo cachorro de mola Slinky, na
montanha-russa Slinky Dog Dash.
AZUL
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DISNEY'S ANIMAL KINGDOM
THEME PARK

AZUL

10x de

sem juros

ou

à vista
por pessoa

ORLANDO
7 noites no Hotel
Celebration
Suites, com 4
dias de Parques
Temáticos Disney.
Saída em
10/04/22
(de Viracopos)

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Fachada do Disney’s Polynesian
Village Resort; abaixo, detalhes das
novas suítes com o tema Moana

HOTÉIS EM MEIO À MAGIA
Tree of Life, uma das atrações
mais procuradas no Disney’s
Animal Kingdom Theme Park

Avatar Flight of Passage, atração
3D que simula um voo sobre um
banshee; à esquerda, a área temática
Pandora - The World of Avatar

40

720,00
R$ 7.200,00

R$

Fotos: Divulgação

O Disney’s Animal Kingdom Theme
Park é lar de mais de milhares de animais
e dedica-se à pesquisa e à conservação
deles. A Tree of Life, peça central do Parque, está iluminada nas cores do tema do
aniversário. No Discovery River Theater,
há um show diurno com pipas inspiradas
nos principais Personagens Disney.
Comece por Pandora – The World of
Avatar. O planeta tem uma paisagem
exuberante, com plantas e flores gigantescas, que se tornam ainda mais impressionantes ao anoitecer, quando sua bioluminescência clareia o cenário.
Voe nas costas de um banshee na
Avatar Flight of Passage, mergulhando
de penhascos, surfando em uma onda
imensa, para finalmente admirar o pôr
do sol de Pandora. Uma experiência,
literalmente, de outro mundo.
Para descansar, assista ao espetáculo
A Celebration of Festival of the Lion King
um show de acrobacias, danças e canções emocionantes com personagens
do filme O Rei Leão.

a partir de

Quer continuar cercado pela magia,
mesmo após sair dos Parque Temáticos? A
dica é se hospedar em um dos hotéis Resort
Disney. São mais de 25 opções espalhadas
no complexo, com ambientes imersivos,
experiências gastronômicas, quartos temáticos e diferentes benefícios.
Inaugurado em 1971, o Disney’s Polynesian Village Resort é até hoje um dos mais
queridos. Por ficar na área do Magic Kingdom Park, proporciona acesso fácil e gratuito ao parque, via monotrilho, barco ou
sistema de ônibus. Com projeto inspirado
nas ilhas do Pacífico Sul, o resort tem mais
de 480 quartos, bem como 20 bangalôs sobre as águas do Seven Seas Lagoon.
A Grande Casa Cerimonial tem três restaurantes, o Ohana, que oferece café da manhã e jantar com vista do castelo, o casula
Kona’s Cafe, e o Capt. Cook’s, com serviço
rápido e pratos como almôndegas no coco.
A área de lazer tem piscina, tobogãs,
parquinho e vista do castelo. O espetáculo
noturno pode ser visto da sua varanda, especialmente nos quartos remodelados com
o tema Moana. Cada espaço foi criado com
uma paleta de cores baseada no Oceano
Pacífico e decorado com um mural inspirado nas tatuagens de Maui.

NATAL

CIDADE DO SOL
Erguida entre praias, dunas e Mata Atlântica, Natal tem tudo para
agradar quem está em busca de férias perfeitas: uma rica gastronomia,
vida cultural agitada e dias firmes a maior parte do ano
por Bruno Segadilha fotos Gui Gomes

Praia de Genipabu e suas dunas

Foto: Gui Gomes

A

pergunta parece tola, mas a verdade é que muitos
visitantes já tiveram essa mesma dúvida. Por que
Natal, a capital do Rio Grande do Norte, tem este
nome? A resposta é mais óbvia do que se imagina: é uma homenagem à sua data fundação, 25 de
dezembro de 1599. Mas isso ainda não responde
muita coisa sobre a origem da cidade. Então, senta que lá vem história.
Por volta de 1590, quando Portugal estava sob
domínio da Espanha, no período conhecido como União das
Coroas Ibéricas (1580-1640), o rei Felipe II queria expulsar os
franceses do litoral brasileiro. Para proteger a Barra do Rio Grande, como era chamada a região, construiu um forte, inaugurado
em 6 de janeiro de 1598 e batizado como Fortaleza dos Santos
Reis, em referência ao Dia de Reis, e hoje conhecido como Forte
dos Reis Magos. A cidade nasceu quase dois anos, depois a quatro
quilômetros da edificação, e rapidamente se tornou uma das mais
importantes do período colonial, por sua localização estratégica,
bem na pontinha do Brasil e mais próxima da África e da Europa.
Os anos passaram, as disputas acabaram e Natal, que recebe
voos diretos da Azul, continuou chamando a atenção. Em vez de
navegantes em combate, o destino/essa metrópole – erguido(a)
em meio a praias, dunas e uma Mata Atlântica exuberante – agora atrai turistas encantados com suas belezas. Um lugar com uma
rica gastronomia, uma agitada vida cultural e onde o sol brilha
forte quase o ano inteiro. Sim, Natal tem tudo para tornar as
férias de qualquer visitante perfeitas.
AZUL
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NATAL
Morro do Careca, um dos
cartões-postais de Natal

DUNAS E ARRANHA-CÉUS

Fotos: Gui Gomes

litorâneo, é uma boa dica para quem quer percorrer trilhas
Um dos principais historiadores do País, o natalense Luís e conhecer melhor o parque e a biodiversidade da região.
É no limite de Ponta Negra que os visitantes encontram
da Câmara Cascudo (1898-1986) costumava chamar carinhosamente Natal de “noiva do sol”. Nada mais apropriado um dos pontos mais famosos da cidade, o Morro do Careca.
para uma cidade onde o tempo é firme quase o ano inteiro. Trata-se de uma enorme duna de mais de 100 metros de
Uma boa maneira de conhecer o litoral urbano é seguir a Via altura, que ganhou esse nome porque, graças ao vai e vem
Costeira, avenida à beira-mar que liga o Centro, na parte alta, de pessoas, foi perdendo sua vegetação ao longo dos anos.
à Praia de Ponta Negra, onde está a maioria dos hotéis, res- Para preservar a Mata Atlântica que cobre suas areias, em
taurantes e bares de Natal. No caminho, o visitante passa por 1997 o lugar tornou-se área de preservação ambiental e está
praias famosas, como as praias dos Artistas e do Meio, onde se fechado para visitação.
A arquitetura dessa região, assim como a do resto da ciconcentra boa parte do burburinho.
Entre os destaques da badalada orla de Ponta Negra estão dade, impressiona pela combinação de estilos, já que conscasas como o Camarões, um clássico de Natal. O restau- truções históricas se misturam a prédios modernos. Essa
rante, que tem quatro unidades na capital potiguar e uma pluralidade é reflexo da presença estadunidense na cidade,
em São Paulo, oferece um extenso cardápio com opções de principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial (1939peixes, frutos do mar, carnes e massas. Perto dali, dentro 1945), quando Natal serviu de base militar para as tropas
do Hotel Majestic, fica o Le Brasserie, dedicado à culiná- navais e aéreas dos Estados Unidos e ganhou o apelido de
ria francesa, que tem cardápio assinado por Erick Jacquin. “Trampolim da Vitória”.
No Centro ficam edificações como o Instituto Histórico e
Já o hotel Ocean Palace Resort conta com duas boas opções para comer: o Le Soleil, de gastronomia francesa, e o Geográfico do Rio Grande do Norte. Construído em estilo
neoclássico, conta com um acervo de livros raros, além de
Sukiyaki, dedicado aos sabores asiáticos.
Durante o trajeto até o final de Ponta Negra é possível uma antiga pia batismal da matriz. Perto dali fica o Centro
avistar o Parque das Dunas, maior parque urbano sobre du- de Turismo, que abriga várias lojinhas e uma feira de artenas do País, com uma área de 1.172 hectares. Com vegeta- sanato. Às quintas-feiras o lugar recebe o evento Forró com
ção característica da Mata Atlântica, Caatinga e Tabuleiro Turista, com apresentações de dançarinos e sanfoneiros.
Se bater a fome, vale a pena conhecer o Marenosso. Além da vista privilegiada da Praia
dos Artistas, a casa tem um cardápio variado.
Forró com Turista no Centro de
Turismo; na foto menor, Camarão
A estrela ali é o bolinho de mandioca preparaTeryaki do restaurante Camarões
do na chapa: a cozinheira coloca o creme feito
com a raiz – que pode ser misturado com ingredientes como camarão, carne seca e queijo
de coalho – para esquentar, até que ele ganhe
uma casquinha torrada e crocante.
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NATAL
Aerobunda, nas Dunas de Jacumã

Passeio de bugue nas Dunas de Pitangui;
à dir., descanso na Praia do Pirangi

Fotos: Gui Gomes

COM OU SEM EMOÇÃO?

Ir a Natal sem conhecer as dunas da cidade é como não ter
viajado até a capital potiguar. Por isso, reserve pelo menos
um dia para visitar as grandes montanhas arenosas da região.
Elas se concentram na zona Norte da cidade, região cujo
acesso era relativamente difícil até 2006, antes da inauguração da Ponte Newton Navarro, que atravessa o Rio Potengi.
Agora, com a enorme construção que se tornou um dos cartões-postais de Natal, a viagem até lá dura alguns minutos. A
Luck Receptivo oferece passeios feitos de bugue que passam
pelas dunas de Genipabu, Pitangui e Jacumã, cada uma com
belezas e atrações que agradam a diferentes públicos.
O tour começa por Genipabu, onde o bugueiro percorre as
imensas montanhas de areia e faz uma parada na Praia de Genipabu para um mergulho. Gosta de aventura? Então, peça para
o motorista dirigir no modo “com emoção”. Ele vai entender
que deve fazer o percurso em alta velocidade, com direito a
descidas vertiginosas nos morros. Montanha-russa perde.

O passeio segue para o Norte, chegando às Dunas de
Pitangui, com uma nova parada, agora na Lagoa de Pratagy. As redes estendidas no meio da água são um convite
para momentos de ócio e para dar um trato no bronzeado.
É ali que funciona um dos lugares mais conhecidos e tradicionais da cidade, a Barraca do Aílton. Trata-se de uma
construção simples, que lembra uma cabana e serve ótimas
bebidas e o famoso espetinho de lagosta. Imperdível!
Depois do descanso, é hora de mais adrenalina nas Dunas de Jacumã, onde funciona uma espécie de parque de
diversões a céu aberto. Há 30 anos, o empresário Nequinho criou três atividades que se tornaram um patrimônio
desse destino: o Esquibunda, em que o visitante desce os
morros a bordo de uma prancha; o Aerobunda, uma tirolesa que termina nas águas; e o Kamicase, uma rampa
feita de lona para que as pessoas deslizem de frente ladeira
abaixo rumo à Lagoa. Um elevador improvisado ajuda os
praticantes a subirem as dunas.
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O MAIOR CAJUEIRO DO MUNDO

Cajueiro gigante? É coisa nossa! Localizado na Praia de Pirangi, no município de Parnamirim, a 15 quilômetros
de Natal, o Cajueiro de Pirangi é maior
do que tudo que você tenha imaginado.
Para se ter uma ideia, ocupa uma área de
8.500 m², o equivalente a um campo de
futebol, e, entre setembro e dezembro,
meses de safra, produz cerca de 70 mil
frutas. Suas raízes se espalham de forma
sinuosa no chão, subindo e descendo
na terra, o que nos dá a impressão de
estarmos em um imenso labirinto natural. Para facilitar o acesso e melhorar
a experiência do visitante, foram construídos deques e caminhos de madeira,
de onde é possível contemplar a árvore
que, em 1994, entrou para o Guiness
Book como o maior cajueiro do mundo.
Tamanha grandiosidade é fruto de uma
mutação genética. Desde 1888, quando
foi plantado pelo pescador Luís Inácio
de Oliveira, o cajueiro não para de crescer, avançando inclusive sobre as ruas de
Parnamirim, obrigando a administração
do município a fazer obras para se adaptar a esse ilustre morador.

Fotos: Gui Gomes

Forte dos Reis Magos, um dos símbolos de Natal;
acima, Cajueiro de Pirangi, o maior do mundo

Vista das Dunas de Jacumã

NATAL

SERVIÇOS

MERGULHO NO PARAÍSO

ONDE FICAR
Ξ OCEAN PALACE BEACH RESORTS &
BUNGALOWS
oceanpalace.com.br
ONDE COMER
Ξ CARANGUEJO DO OLAVO
@caranguejo_do_olavo
Ξ LE SOLEIL
oceanpalace.com.br
Ξ CAMARÕES
camaroes.com.br
Ξ LE BRASSERIE DE LA MER
labrasseriedelamer.com.br
Ξ MARENOSSO
@marenosso
Ξ SUKIYAKI
oceanpalace.com.br
Ξ NATIVUS
84 99172 5949
Farol de Galinhos;
abaixo, passeio no
Rio Pratagil

PASSEIOS
Ξ LUCK RECEPTIVO
luckreceptivo.com.br
Ξ RC PASSEIOS
@galinhos_rcpasseios
Ξ MARACAJAÚ DIVER
maracajaudiver.com.br

COMO IR

A Azul leva você até Natal com voos partindo de várias cidades.
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

a partir de

583,10
R$ 5.831,00

R$

10x de

sem juros

ou

Fotos: Gui Gomes

Mergulho em Maracajaú;
acima, vista das piscinas
naturais de Maracajaú

Vale a pena reservar uns dias a mais para
visitar duas joias do litoral potiguar que ficam a poucas horas da capital. Localizada a
52 km de Natal, Maracajaú ganhou o apelido
de Caribe brasileiro por causa de suas águas
mornas e cristalinas. Há duas opções para
aproveitar o lugar. A primeira é sentar-se
na areia da praia, pedir uma bebida e curtir
momentos de ócio e relaxamento na beira do
mar. A segunda é ir até as piscinas naturais
que se formam a 7 km do litoral. A empresa
Marcajaú Diver oferece transporte de lancha
até a sua plataforma no meio do mar.
O lugar serve de base para os visitantes e
profissionais que trabalham ali. Alguns turistas querem apenas aproveitar o sol e tomar
uma cerveja. Outros recebem orientações
dos instrutores para fazer mergulhos de cilindros. Há ainda os que prefiram mergulhar
apenas de snorkel e observar a beleza e a biodiversidade dos corais, ou parrachos, como
os cnidários são conhecidos nessa região.
Se você tiver mais tempo e disposição, não
deixe de ir a Galos e Galinhos, dois vilarejos
que ficam a 180 km da capital. Tem quem
goste de fazer um bate e volta, saindo de manhãzinha e voltando à noite para Natal. Mas,
se você prefere conhecer as coisas com mais
calma, vale a pena reservar uma pousada e
passar a noite por lá.
O passeio começa nas margens do Rio
Pratagil, onde as embarcações esperam pelos
visitantes para um tour nos manguezais até
as duas vilas, parando em pontos como a linda Praia do Capim. O dia continua com um
passeio de bugue nas Dunas do André e termina com um almoço na Praia de Galinhos,
que tem um ar selvagem, quase intocado,
habitada apenas pelo Farol de Galinhos,
construção de 1931.
Para uma experiência mais exclusiva, vale
a pena contratar um dos passeios guiados
pelo Pratagil, como o oferecido pela empresa RC Passeios. Os barqueiros fazem paradas
estratégicas no mangue e dão explicações, ao
longo do percurso, sobre a biodiversidade do
local. Na hora do almoço, eles montam mesas flutuantes nas águas da Praia do Capim e
preparam peixes pescados na hora. O menu
inclui iguarias como o ótimo ceviche de peixe branco e ostras com limão.

NATAL
7 noites no
Ocean Palace
All Inclusive
Premium.
Saída em
8/1/22
(de Goiânia)

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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BONITO
4 dias/3 noites

Mais de
40 mil km2:
isso sim é
distanciamento
social.

Saída: 05/12/2021

(Confins)

10x sem juros de

à vista

R$

R$

163,60

1.636,00

Saída: 08/12/2021

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

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

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

170,00

1.700,00

Saída: 18/11/2021

Origem: Porto Alegre

298,90

NATAL

8 dias/7 noites

2.989,00

Saída: 29/12/2021

Origem: Curitiba

135,00

ILHÉUS

8 dias/7 noites

1.350,00

Saída: 26/12/2021

Hot Beach Resort

Hotel Areia de Ouro

Passagem aérea | Hospedagem com
meia-pensão | Seguro-viagem | Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto | Ingresso para
o Parque Aquático Hot Beach Olímpia

Cana Brava Resort
All Inclusive

Passagem aérea | Hospedagem com
café da manhã

Passagem aérea | Hospedagem com
all-inclusive | Seguro-viagem | Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto

R$

Saída: 04/01/2022

4 dias/3 noites

Ouro Minas Palace Hotel

10x sem juros de

Hospedagem com café da manhã |
Passagem aérea | Seguro-viagem | Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto | Tour Serrano
+ Morro do Pai Inácio + Grutas da Lapa
Doce, Pratinha e Azul

BELO HORIZONTE

Flix Hotel

Origem: Viracopos

Terra dos Diamantes Hotel

Saída: 12/12/2021

Passagem aérea | Hospedagem com café
da manhã | Seguro-viagem | Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto | Flutuação
no Rio Sucuri com equipamentos e
transporte até o local
Origem: Viracopos

4 dias/3 noites

5 dias/4 noites

8 dias/7 noites

Wetiga Hotel

OLÍMPIA

CHAPADA
DIAMANTINA

MACEIÓ

203,80

Origem: Congonhas

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

2.038,00

PORTO DE GALINHAS

8 dias/7 noites

Origem: Presidente Prudente

Saída: 04/12/2021

300,00

LISBOA

9 dias/7 noites

3.000,00

Saída: 26/11/2021

928,00

9.280,00

PORTO SEGURO
8 dias/7 noites

Saída: 24/12/2021

Samoa Beach Resort

Hotel Avenida Park

Safira Praia Hotel

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

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

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

Origem: Porto Alegre

Origem: Viracopos

Origem: Curitiba

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

481,30

4.813,00

589,00

5.890,00

329,90

3.299,00

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

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, para voos Azul domésticos e internacionais, partindo de Confins (CNF), Porto Alegre (POA),
Congonhas (CGH), Curitiba (CWB), Campinas (VCP) e Presidente Prudente (PPB), com eventual conexão. Condições válidas para viagens nacionais e internacionais de ida e volta
iniciadas a partir de 18/11/2021 e completadas até 05/01/2022. Os pacotes incluem passagens aéreas, cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e
restrições tarifárias específicas, e estadias em hotéis nas categorias especificadas. Os 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

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
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.

CHECKLIST

MONTES
IMPONENTES
por Bruno Segadilha

Altas e majestosas, algumas
montanhas impressionam pela
grandiosidade de suas formações
rochosas e por sua beleza,
transformando-se em símbolos de
seus países. Selecionamos algumas
das mais belas e icônicas do mundo

MONTE RORAIMA
BRASIL/VENEZUELA/GUIANA
Na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, um imenso
platô abriga o Monte Roraima, um dos pontos mais altos do
País, a 2.734 metros de altura. O lugar, que já foi até cenário de
novela, impressiona seus visitantes com suas imensas formações
rochosas e seus paredões, além de curiosas espécies vegetais,
como plantas carnívoras. A porção brasileira é a menor entre os
três países, representando apenas 5% do total. A área da Guiana
equivale a 10% do lugar e a da Venezuela, 85%. Por isso o acesso
é pelo território venezuelano, na pequena cidade de Santa Elena
de Uairén, a 230 quilômetros de Boa Vista. A região é conhecida
como Gran Sabana (ou grande selva, em português) e é uma das
mais antigas do planeta, sendo famosa por abrigar um grande
conjunto de tepuys – montanhas imensas, com fauna e flora
quase intocadas, como o Monte Roraima – e muitas cachoeiras.

MONTE KILIMANJARO
TANZÂNIA
Ponto mais alto da África, o monte é formado
por um antigo vulcão que fica ao Norte da
Tanzânia, na fronteira com o Quênia. Seu topo
fica a 5.895 metros e, por isso, é coberto de
neve durante o ano inteiro. Apesar da altura
e da grandiosidade, o Kilimanjaro é bastante
acessível. Sua escalada é relativamente fácil,
graças às boas condições de suas trilhas e à
infraestrutura dos acampamentos de suporte
ao longo do trajeto. Não à toa, milhares
de turistas visitam o Parque Nacional do
Kilimanjaro em busca de aventura em meio
à natureza. Localizado no centro de uma
planície de savana, em uma área de
riquíssima biodiversidade, o lugar foi eleito,
em 1987, um dos patrimônios naturais da
humanidade pela Unesco.

MONTE OLIMPO

Fotos: Shutterstock

GRÉCIA

54

AZUL

Segundo a mitologia grega, a enorme montanha
era o lugar onde o deus artesão Hefesto havia
construído um palácio para abrigar as principais
divindades da Grécia. Dali, por trás das nuvens,
elas controlavam a vida de todos os seres
humanos que habitavam o planeta. Mitos e
lendas à parte, o Monte Olimpo é bastante real
e fica ao Norte da Grécia, entre as regiões da
Tessália e da Macedônia, próximo ao Mar Egeu.
Seu topo, o pico de Mitikas, fica a 2.917 metros
de altura e o acesso até lá é por Litochoro. O
lugar acabou ganhando o apelido de cidade dos
deuses por estar na base do monte que abriga
todas as divindades gregas.

AZUL
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Fotos: Shutterstock

CHECKLIST

MONT BLANC

MONTE FUJI

FRANÇA/ITÁLIA

JAPÃO

Localizado nos alpes, na fronteira entre a França e a Itália, é a montanha mais alta da Europa Ocidental, com 4.808 metros de
altitude. A coordenada geográfica, aliás, tem sido motivo de um imbróglio diplomático entre os dois países, já que não se sabe em
que ponto, exatamente, passa a linha imaginária que os separa. A disputa ganhou ainda mais combustível quando o presidente
francês Emmanuel Macron viajou para Chamonix, a principal cidade do lado francês, para anunciar a criação de uma zona de
proteção ambiental que estaria “engolindo” uma parte italiana. Dali um teleférico faz o percurso do centro da cidade, a 1.030
metros, até o cume da montanha Aiguille du Midi, a 3.842 metros. Quem quiser conhecer o pico do Mont Blanc deve subir em
escaladas de nível mais avançado, passando por trechos como o belo Mar de Gelo, uma imensa geleira repleta de fendas.

Montanha mais alta do arquipélago japonês, o Monte Fuji é um vulcão ainda ativo, mas com baixo risco de erupção.
Seu topo fica a 3.776 metros de altura, onde a temperatura pode chegar a 18 graus celsius negativos, o que explica
a neve constante do lugar. Um dos principais símbolos do Japão, o monte fica no Parque nacional Fuji-Hakone-Izu e
é rodeado por cinco famosos lagos: Kawaguchi, o de mais fácil acesso, Yamanaka, Sai, Shoji e Motosu, retratado nas
notas de cinco mil ienes. Na base do Monte Fuji fica também a Aokigahara, conhecida como Mar de Árvores, uma
floresta repleta de cavernas congeladas que não degelam nem no verão. É dali que partem as várias trilhas que
levam ao cume, a exemplo do caminho de Yoshida, com seus templos históricos, cabanas e casas de chá.

CHECKLIST

ELBRUS
RÚSSIA

Fotos: Shutterstock

Com 5.642 metros de altitude, a montanha fica na
cordilheira do Cáucaso, no Sul da Rússia. O vulcão
inativo conta com um sistema de três teleféricos,
construídos no lado Sul da montanha, que levam seus
visitantes a 3.658 metros de altura. Quem quiser se
aventurar até o seu topo precisa seguir por uma das
trilhas e enfrentar a neve e o frio da região. Por isso
as subidas no inverno são mais raras e o período mais
indicado para conhecer o lugar é durante o verão, entre
junho e setembro. Elbrus tem dois picos, ambos cúpulas
vulcânicas adormecidas. O cume do lado ocidental fica
a 5.642 metros, enquanto o da porção oriental tem 5.621
metros. Desde 2005, alpinistas profissionais disputam
a Elbrus Race, corrida que começa no pé da montanha
e termina no cume mais alto. Até hoje, o recorde é do
polonês Andrzejv Bargiel, que completou a subida em
inacreditáveis 3 horas e 23 minutos.

KIRKJUFELL
ISLÂNDIA
Em islandês, Kirkjufell significa montanha da igreja. Nada mais adequado para definir este grande monte cujo formato
lembra a torre de um templo católico. Localizada na costa Norte da península de Snæfellsnes, a Kirkjufell tem 463 metros
de altura e serviu de locação para a série Game of Thrones, tornando-se o lugar mais fotografado do país. Embora seja
possível fazer rotas para escalar a montanha, a maioria dos visitantes prefere ficar aos pés, aproveitando a bela vista à
beira-mar e a cachoeira Kirkjufellsfoss, uma combinação natural rara e inesquecível. Muitos esperam o entardecer para
apreciar o pôr do sol. Entre setembro e março, durante o outono e o inverno no Hemisfério Norte, o espetáculo natural
pode ser ainda mais emocionante. Nessa época, as chances de observar a aurora boreal durante a noite são maiores.

GRAND TETON
EUA
Poucos lugares no mundo têm a paisagem tão diversificada
quanto a do Parque Nacional de Grand Teton, no estado
norte-americano de Wyoming. O espaço abriga lagos
alpinos, florestas e as famosas montanhas Grand Teton, de
picos irregulares e pontiagudos. Seu topo piramidal tem
4.199 metros de altura e é o ponto culminante do parque
e da cordilheira Teton. A escalada até lá é complexa e
exige bastante preparo para enfrentar subidas íngremes
e chuvas constantes, principalmente no verão. Para quem
quer apenas observar de longe a imponência dos montes,
a dica são atividades como trilhas, pesca e canoagem,
contemplando a rica biodiversidade do lugar.

Fotos: Shutterstock
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MATTERHORN

MONTE FITZ ROY

SUÍÇA/ITÁLIA

ARGENTINA/CHILE

O Matterhorn ou Monte Cervino talvez seja a montanha mais famosa dos alpes, graças aos seus 4.478 metros de altura e
sua cobertura nevada. Tão conhecida, que inspirou Walt Disney a construir uma réplica em sua Disneyland em Anaheim, na
Califórnia, em 1959. Localizada na fronteira da Suíça com a Itália, foi a última grande montanha dos alpes a ser escalada,
em julho de 1865. Hoje, possui uma boa infraestrutura para quem quer subir até o seu topo, com trilhas de fácil acesso. A
rota mais conhecida começa na pequena cidade de Zermatt, ao pé do morro, por teleférico. O transporte leva os visitantes
até Hörnli-hütte, base que fica a 3.260 metros. Depois de passar a noite ali, os montanhistas continuam a subida até o cume
ainda de madrugada, já que a descida deve ser feita antes do almoço para evitar as tempestades da tarde.

Lindo e assustador. Essa é a definição dada por alpinistas a um dos principais símbolos da Patagônia. Apesar
da altitude relativamente modesta de seu cume, a 3.375 metros de altura, o Monte Fitz Roy é considerado por
muitos alpinistas profissionais o maior desafio do esporte. Isso porque suas paredes verticais requerem técnica impecável
para serem escaladas e o clima da região é pouco amigável, com fortes tempestades de neve. A boa notícia é que qualquer
visitante pode percorrer as trilhas que levam à base do enorme maciço de granito, a 1.200 metros de altitude. O caminho
é repleto de bosques, vales e riachos e leva à famosa Laguna de Los Tres, que fica no pé da montanha. A grande lagoa de
águas cristalinas é formada pelo degelo do topo do monte, um dos espetáculos naturais mais belos do planeta.

ESTI LO
DE VIDA

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

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

Um delicioso giro pela
culinária asiática no novo
restaurante Kazuo, em
São Paulo

68
HOTELARIA

72
BEM-ESTAR

Dois hotéis quarentões do Rio,
Ipanema Inn e Arpoador,
estão de cara nova

Outubro Rosa traz ações da
Azul e do Hospital de Amor na
prevenção do câncer de mama

76
MODA

com embarque prioritário e muitos outros benefícios.

>voeazul.com.br/clube

No mês das crianças, roupas e
acessórios para criar um look
especial para seus pequenos

GASTRONOMIA

UM GIRO
NA ÁSIA

No novo Kazuo Restaurante,
em São Paulo, o chef Kazuo
Harada propõe uma viagem
por diversas culinárias
asiáticas com receitas autorais
Fotos: Tadeu Brunelli e Rubens Kato

por Junior Ferraro

S

O chef Kazuo Harada; acima, o filipino
Kinilaw, com finas fatias de peixe
branco, coentro, pimenta, cebola e
molho de tamarindo
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ete anos depois de ter deixado
São Paulo, o chef paulistano
Kazuo Harada está de volta à
cidade com uma nova casa que
leva seu nome, o Kazuo Restaurante.
Sete anos longe da capital paulista, mas
certamente não distante da cena gastronômica: nesse hiato com sua terra natal,
o chef liderou por três anos o Mee, restaurante do hotel Belmond Copacabana Palace, no Rio, no qual conquistou
uma estrela do Guia Michelin três anos
seguidos, e depois chefiou o Hai Yo, do
Grand Hotel Rayon, em Curitiba.
Agora, atrás do lustroso balcão do
Kazuo, o chef traz uma proposta gastronômica ampla: viajar pelos sabores
e aromas da Ásia, por meio de receitas
clássicas e pratos autorais com ingredientes de países tão diferentes como
China, Tailândia, Coreia e, é claro,
Japão. “A ideia é deixar o sushibar e a
cozinha quente em equilíbrio e com a
mesma relevância dentro do restauran-

te, trazendo assim uma experiência diferente para a cidade”, explica.
A imersão já começa no belo salão,
dividido em dois ambientes – um com
o balcão e outro na varanda fechada –
com capacidade para 75 pessoas, além
do salão no primeiro andar, onde cabem
18 comensais. O projeto é assinado pelo
premiado Naoki Otake, especialista em
arquitetura japonesa. Nas paredes, obras
do artista Gabriel Ribeiro. “Sua arte tem
inspirações na cultura japonesa, complementando perfeitamente com o que idealizamos para este projeto”, diz Kazuo.
O menu apresenta propostas distintas,
seja no balcão, seja nas mesas. Do menu
à la carte saem preparações surpreendentes, como o Peking Duck, versão do chef
da lendária receita chinesa, com coxa e
sobrecoxa de pato à Sichuan, alho-poró, pepino, óleo de gengibre, pimenta,
molho hoisin e panqueca artesanal que o
cliente finaliza na mesa. Quer algo mais
picante? Aposte no Spicy Coreano, um

Trio de choux cream; acima,
sashimis de peixes variados; à
dir., Peking Duck; abaixo, o bar
e o salão do restaurante

tartare de atum com shari, gochunjang,
nori temperado e ovas. Se busca frescor,
a dica é o filipino Kinilaw, com finas fatias de peixe branco, coentro, pimenta,
cebola e molho de tamarindo. Para fechar a refeição, a dica é o trio de choux
cream de baunilha com bourbon, frutas
vermelhas e chocolate belga 70%.
Já para uma experiência mais completa, há dois menus degustação. O primeiro é o Omakase, disponível apenas no
sushibar, que incluiu três entradas e dez
niguiris de um único corte, com peixes
de águas mais frias, de locais como Ilha
Grande e do litoral Sul paulista, seguidos
de pratos quentes variados. Já o Menu
Kazuo é uma sequência de entradas frias
e quentes, como o imperdível Hong
Kong Praws (camarão na wok, gengibre,
alho, nozes-pecã caramelizadas e molho
de ostras), e pratos de culinárias variadas,
como o curry verde tailandês, coxa e sobrecoxa de frango de pele crocante, berinjela, coentro e arroz de jasmim. Não
deixe de provar um dos drinques assinados por Alex Sepulchro, como o Tokyo
Milk Punch, com uva verde, abacaxi,
Lillet, vodca, saquê, Monin vanilla, limão
siciliano, licor de yuzu e leite integral.
Ξ KAZUO 11 3062 5241 / @kazuo.restaurante
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MENU

O DRINQUE PERFEITO
NAIPI E TAROBÁ
Por Filipe Penno, mixologista do

Lamare (RJ)

INGREDIENTES:

Ξ 50 ml Spiced Rhum San Basile

A PRIMA DA CHEESECAKE
Deu no New York Times: a torta basca é o sabor do momento.
Criada na década de 1970 pelo chef catalão Santiago Rivera,
proprietário do bar La Viña, na cidade espanhola de San
Sebastián, a sobremesa foi recentemente “descoberta” pela
imprensa internacional. Trata-se de uma parente da conhecida
cheesecake, feita com cream cheese, açúcar, ovos e creme de
leite, com duas diferenças: não tem base de biscoito e é servida
sem calda por cima. Por aqui o doce vem ganhando versões
criativas e conquistando o paladar dos brasileiros. Apaixonada
pela torta desde a primeira garfada, durante uma viagem a
Madrid, em 2019, a empresária gaúcha Thábata Tubino deu
um jeito de descobrir a receita e começou a fazê-la para os
amigos no ano seguinte, durante os meses de isolamento por
conta da pandemia. O mimo fez tanto sucesso que, em pouco
tempo, ela criou a loja on-line Da Thábata para vendê-lo.
Mas a cozinha de casa ficou pequena para as cerca de 300
unidades produzidas mensalmente. Por isso, a marca acaba de
inaugurar sua primeira unidade física no Shopping Leblon.
No cardápio, além da receita original, criações como a torta
trufada, feita com chocolate 70%, e a sem lactose. “A ideia é
comer sem cobertura, mas resolvi adaptar e criei também uma
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Torta basca da loja Da
Thábata, no Rio de Janeiro

versão servida com caramelo salgado, mais molhadinha”, diz
Thábata. De olho nessa tendência, o chef uruguaio Esteban
Rovira inaugurou, também no Rio, a Basca.RJ, que oferece
opções com ou sem glúten, e a sem açúcar. Para quem quiser
incrementar a sua torta, ele também oferece uma calda de
frutas vermelhas. “Criei esse coulis para quem quiser mais
dulçor na torta”, afirma o chef. Já em São Paulo, o confeiteiro
Marcel Brandão Tavares, dono da doçaria on-line Sugar
High, aposta em uma versão mais rústica do doce. Sua torta
tem casquinha caramelizada e vários furinhos, resultado da
preparação em forno bem quente. “Ela vai tomando forma à
medida que esfria e ganha um aspecto bem irregular, o que dá
um charme extra”, diz Marcel.
Ξ DA THÁBATA (RIO DE JANEIRO)
@dathabata
Ξ BASCA.RJ (RIO DE JANEIRO)
@basca.rj
Ξ SUGAR HIGH (SÃO PAULO)
@sugarhighsp

Fotos: Lipe Borges, Rodrigo Azevedo, Kato e Divulgação

Ξ 10 ml Fernet
Ξ 70 ml Ginger Ale

Ξ 2,5 ml angostura Aromatic Bitter

(top up, como aparece na foto)
Ξ Guarnição: gomo de laranja-baía maçaricado
com açúcar de pimenta-do-reino
PREPARO:
Coloque bastante gelo em um copo alto. Adicione
o rum, o Fernet e complete com Ginger Ale. Mexa
delicadamente com uma colher de bar para
homogeneizar os ingredientes e cubra o topo com
angostura. Decore com o gomo de laranja-baía
maçaricado com açúcar de pimenta-do-reino.

BACALHAU À CARIOCA

RIO DE JANEIRO Localizado em Ipanema, o Mercearia da Praça é uma combinação das antigas mercearias e dos tradicionais restaurantes portugueses da cidade. Comece pelo bolinho de bacalhau tradicional ou o crocante, recheado com o
queijo português Serra da Estrela. Entre os principais, o destaque é o Bacalhau
à Lagareiro (foto), feito com 200g de bacalhau assado, cebola roxa refogada em
azeite português, servido com batatas ao murro, salsa e azeitonas pretas. Vale a
pena provar também o Picado Portuga, guisado de carne, batata e cenoura, com
arroz de ovos e bacon crocante. Não saia de lá sem experimentar a Rabanada dos
Sonhos, recheada com creme de confeiteiro. Inesquecível! Ξ @merceariadapraca

TÓQUIO EM SAMPA

SÃO PAULO Um galpão despojado, revestido de
arte urbana, é o novo point de alta coquetelaria
e pratos japoneses na Vila Buarque. Trata-se
do bar Koya88, onde os drinques assinados pelo
bartender Thiago Pereira combinam com releituras
de tradicionais pratos japoneses, criadas pelo chef
Thiago Maeda. No menu, o cliente pode encontrar o
gyoza de copa lombo, camarão, kimchi e alho negro
(foto) ou arroz frito de polvo, porco, kimchi e molho
X.O. Já nos drinques, destaque para o Mr. Shinoda,
à base de whisky, lapsang souchong e maple; e para
Miss Gueixa, com saquê, vodca, licor de lichia e
espuma de gengibre. Ξ @koya88

FUSÃO DE SABORES

BRASÍLIA O chef Marco Espinoza, dos restaurantes Taypá e Sagrado Mar, inaugura
sua terceira casa na capital federal. Trata-se do Cantón Peruvian & Chinese
Food, dedicado à culinária chifa, que mistura técnicas peruanas e chinesas.
Para começar, a dica é o Jian Bao, pão torrado e cozido no vapor, recheado
com porco assado cantonês, vegetais na wok, acompanhado de molho hoisin.
Entre os principais, há diferentes tipos de chaufa, o arroz frito chinês feito na
panela wok, como o que leva frango, camarão, ovo legumes e pimenta. Outros
dois pratos irresistíveis são o Lomo Chifa (foto), um filé-mignon com legumes
e molhos orientais e peruanos, e o Polvo Tausí, feito na wok, com legumes e
molho cantonês à base de tausí e chili sechuan. Ξ @canton.df
AZUL
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HOTELARIA

QUARENTÕES
EM BOA
FORMA
Repaginados, hotéis Arpoador e
Ipanema Inn mostram que, mais
de 40 anos após suas aberturas,
seguem como clássicos cariocas
por Bruno Segadilha

Quarto com rede e vista do mar do
Hotel Arpoador; abaixo, entrada
do bar e restaurante Arp
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Fotos: MCA Estúdio e Eduardo Magalhães

H

á pouco mais de dois anos o Grupo
Arpoador, empresa familiar pioneira
em hospitalidade no Rio, iniciou um
projeto ambicioso: a reformulação
completa de seus dois principais empreendimentos, os hotéis Arpoador e Ipanema
Inn. As mudanças seriam implementadas
tanto na arquitetura quanto no conceito
do atendimento, que se tornaria mais leve
e informal, refletindo o espírito descolado
do carioca.
A repaginação começou pelo primogênito, o prédio que abrigava o antigo Arpoador Inn, inaugurado em 1974. Convidado
para reformar o edifício, o arquiteto Thiago
Bernardes trouxe novidades como o lobby
integrado ao bar por meio de um pátio iluminado por luz natural, uma linha contínua
que une as ruas Francisco Otaviano e Francisco Bhering. O clima praiano aparece em
elementos como o piso de madeira, que
lembra o de um barco, e na decoração com
objetos de palha, fibras, linho e algodão.
Os quartos foram pensados para lembrar
os hóspedes que eles estão a alguns metros
do mar, já que boa parte das suítes conta
com redes para momentos de ócio diante
de uma vista deslumbrante. “Desde sempre
as pessoas se encantam com a proximidade
do mar. Não apenas visualmente, mas também no plano sensorial, pelo som das ondas,
o cheiro da maresia”, afirma Daniel Gorin,
gerente-geral do grupo. Em frente ao prédio, as mesas ao ar livre convidam hóspedes
e vizinhos a se reunirem para um drinque

ou para apreciar a boa gastronomia do Arp,
bar de praia cujo salão se projeta para o lado
de fora, como um deque à beira-mar.
O cardápio, criado por Alê Maidana, chef
executiva do grupo, tem boas opções de
carnes, peixes e massas. Para começar, vale
a pena provar o trio de empanadas: carne
temperada, camarão com pupunha e queijo
da canastra com cebola. Imperdíveis. Entre
os principais brilham os Frutos no Mar na
Brasa, uma panela com camarões, polvo,
mexilhões, cavaquinha, peixe e legumes.
Para quem não abre mão de carne vermelha, a pedida é o Chorizo com Cogumelos,
servido com pão. O café da manhã, incluso na diária, também é oferecido ali, com
destaque para a excelente Shakshuka, feita
com dois ovos caipiras cozidos em molho
de tomate defumado.
A alguns metros dali, na Rua Maria Quitéria, o Ipanema Inn, irmão mais novo do
Arpoador, também acaba de ganhar cara
nova. O empreendimento, inaugurado
originalmente em 1976, passou por uma
reforma de 14 meses para se tornar o ponto de partida do projeto Sustentabilidade
City And Sea. O novo conceito inclui medidas como uma gestão mais consciente do
uso de água, além da compra e geração de
energia verde.
O lobby é integrado ao Quitéria Café,
sem delimitação alguma dos dois espaços,
dando um clima de sala de estar. Para essa
espécie de casa de praia, onde os hóspedes
podem se sentar em confortáveis sofás, Alê
Maidana criou um menu cujo foco são receitas afetivas, feitas com ingredientes de
produtores locais. O café da manhã, por
exemplo, tem combos com delícias caseiras
como chocolate quente, pão de queijo da
canastra e bolinho do dia, servido quentinho. Já a refeição vegana tem requeijão
cremoso de castanha-de-caju, pasta de
abobrinhas defumadas e legumes em conserva, além de um achocolatado com leite de arroz. Outro sucesso ali são os Ovos
Royale, servidos com molho hollandaise
sobre muffin artesanal.

Shakshuka, uma das delícias
servidas no Arp; abaixo, entrada
do Hotel Ipanema Inn

Ξ HOTEL ARPOADOR / hotelarpoador.com
Ξ IPANEMA INN / ipanemainn.com.br
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CONCIERGE

MAIOR DO BRASIL
OLÍMPIA Localizada a 430 km de São Paulo, a cidade

acaba de ganhar o maior resort do Brasil em quantidade de quartos, o Enjoy Solar das Águas Park
Resort, que conta com o impressionante número de
mil suítes. As acomodações possuem sala, cozinha e
varanda com vista de uma das oito piscinas em torno
das quais foram construídas. Com áreas entre 47 e 78
m², são ideais para acomodar famílias ou grupos de
até sete pessoas, no caso das suítes mais amplas. Entre
as atividades, há desde tratamentos no spa até um
minigolfe, uma brinquedoteca e um espaço teen.
Ξ enjoyhoteis.com.br

DORMINDO COMO UM REI
VERSAILLES Um dos reis mais conhecidos da história, Luís
XIV – bem como seus sucessores, Luís XV e Luís XVI – ficou
famoso por uma vida de absoluto luxo e Luís XVI, despertando
muito fascínio em torno do cotidiano da monarquia francesa.
Pois, agora, o grupo hoteleiro Les Airelles pretende matar a
curiosidade dos turistas de alto luxo com seu novo empreendimento, o hotel Le Grand Contrôle, dentro do Palácio de
Versailles. A palavra de ordem ali é exclusividade. São apenas
15 acomodações localizadas em três edifícios históricos que datam de 1681 e foram restaurados pelo arquiteto e designer de
interiores Christophe Tollemer em parceria com Emmanuelle
Vidal-Delagneau, especialista em arte e herança francesas. Juntos eles chegaram à seleção de lustres, obras, artefatos, móveis e
tecidos autênticos da época, e que fazem parte da decoração do
hotel. Os quartos têm vista dos jardins e fontes da área externa.
Para que todos se sintam um pouco como membros da realeza,
cada hóspede conta com um mordomo exclusivo e tem direito
a visitas privadas a áreas como o Hamlet da Rainha, lugar onde a
rainha Maria Antonieta fazia caminhadas e recebia seus amigos.
À noite também é possível fazer um passeio íntimo no próprio
palácio, passando pelos aposentos de estado do rei e da rainha
e pelo Salão dos Espelhos. Às 20h30, o sino é soado para avisar
que o jantar será servido. No menu, cinco pratos preparados por
Alain Ducasse são dispostos em louças que remetem aos séculos
passados por uma equipe caracterizada com trajes de época.

Ξ airelles.com
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Uma das 15 acomodações e, abaixo, salão
de jantar, espaço cuja decoração recria os
ambientes onde vivia a monarquia francesa

Fotos: Divulgação

DE CARA
NOVA

RIO DE JANEIRO Um dos mais famosos hotéis cariocas, o antigo Mercure
Copacabana passou por uma reformulação geral e agora reabre suas portas
como Mercure Rio Boutique Copacabana. O
empreendimento ganhou nova decoração nos
quartos e áreas comuns, com elementos mais despojados, como papéis de parede com estampas florais, sofás e cadeiras geométricos. O
conceito também é outro, com atendimento mais leve e informal. No
térreo funciona o restaurante QCeviche, especializado em comida peruana. O menu, assinado pelo chef Manuel Velasquez, tem boas opções de ceviches, do clássico aos criados para agradar ao paladar do
carioca, pratos quentes e saladas. Do bar, comandado pela bartender Thamiris de Oliveira, saem coquetéis autorais e piscos especiais.
Ξ all.accor.com

DESCANSO À BEIRA-MAR
FORTALEZA Um dos principais grupos de hotelaria do País, a rede Bourbon inaugura seu
novo empreendimento no Nordeste. Trata-se
do Bourbon Fortaleza Hotel, localizado a
poucos metros da Praia do Meirelles. O lugar
conta com 166 espaçosos apartamentos, piscina e sala de ginástica com vista panorâmica,
no rooftop. O restaurante fica de frente para o
mar para que se possa apreciar a beleza do litoral cearense. Os hóspedes podem aproveitar
também para passear na orla, que passou por
um processo de revitalização e agora tem uma
faixa de areia maior, além de pistas de bicicleta, de caminhada e de corrida separadas.
Ξ bourbon.com.br
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(SP) promoverá a ação Próximo Destino: a Vitória. As mulheres
que já estão na fase final do tratamento do câncer de mama
escrevem cartas motivacionais para aquelas que acabaram de
receber o diagnóstico. As autoras das três melhores redações
serão premiadas, em 26 de outubro, com uma viagem a Florianópolis, Rio de Janeiro e Natal, com direito a acompanhante.
O Outubro Rosa da Azul também abre os braços para os
colaboradores da companhia. Os Tripulantes e suas famílias poderão participar de lives com especialistas no assunto,
realizar mamografias e consultas via telemedicina, gratuitamente. Alguns Tripulantes ainda terão a chance de fazer
visitas monitoradas à Unidade de Barretos do Hospital de
Amor e conhecer mais detalhes sobre o projeto Conexão
Azul Rosa, que transporta gratuitamente mulheres em tratamento do câncer de mama Brasil afora.
Todo Cliente também pode somar-se à campanha e
apoiar a causa. Desde o ano passado os pontos do Programa
TudoAzul podem ser revertidos em prol da iniciativa com

jarem em uma dessas aeronaá é tradição: há 11 anos,
Pelo décimo primeiro ano consecutivo
a Azul abraça a campaves terão a oportunidade de
ouvir a bordo um speech com
nha de prevenção do
a companhia apoia a campanha do
depoimentos de mulheres
câncer de mama como
Outubro Rosa e assume a missão de
que passaram por essa expesua principal causa social.
levar informação sobre o câncer de
Durante o Outubro Rosa, os
riência – e, ao longo do mês
mama para milhões de Clientes
Tripulantes se mobilizam para
de outubro, outras aeronaves
por Giovanna Forcioni
ajudar a espalhar a mensagem
que decolam de cidades com
sobre prevenção e detecção
maior volume de voos tamprecoce da doença. Por meio de campanhas internas e exbém terão speech das Vitoriosas a bordo.
Ao todo, na última década, mais de 19 milhões de Clienternas, o objetivo é oferecer informações importantes que
ajudem na conscientização sobre o tema.
tes já foram impactados com as ações de bordo do Outubro
A companhia tem, inclusive, uma frota especial de apoio
Rosa. Desta vez, mais de 5 mil Tripulantes terão artigos corà campanha com quatro aeronaves pintadas de cor-de-rosa,
-de-rosa em seus uniformes, levando, assim, a mensagem da
em uma homenagem às Vitoriosas, as mulheres que vencampanha para as mais de 100 bases nacionais e internacionais
em que a Azul atua. Aeroportos de seis cidades do País ainda
ceram a doença. Neste ano, a frota rosa ganha um novo
receberão ações de publicidade para divulgar a campanha.
reforço: mais um Cessna Caravan receberá a pintura espeA Azul Viagens, agência de viagens da Azul, também está
cial como parte das campanhas de prevenção e combate ao
engajada na missão. Em parceria com o Hospital de Amor
câncer de mama. Durante todo o ano, os Clientes que via-
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O mês de outubro é o momento
em que todos os olhares se
voltam para a conscientização
da prevenção do câncer de mama.
E essa mobilização tem razão de ser.
Segundo dados do Instituto Nacional de
Câncer, a doença é uma das primeiras causas de morte
entre as mulheres no País. No mundo, só em 2020, foram
detectados pelo menos 2,3 milhões de novos casos.
Apesar dos números preocupantes, há muito que pode
ser feito para reverter esse cenário. A seguir, o mastologista
Vilmar Marques de Oliveira (foto), presidente da Sociedade
Brasileira de Mastologia (SBM) e professor adjunto da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo,
fala sobre a importância do diagnóstico precoce e como
podemos evitar a doença.

Fotos: Divulgação

J

A AZUL TAMBÉM
É ROSA

MELHOR
PREVENIR

Em outubro, Tripulantes
vestem rosa na campanha
de prevenção e detecção
do câncer de mama; à dir.,
uma das aeronaves da
frota rosa da Azul

O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer
em mulheres no Brasil. Como nós podemos prevenir a
doença?
A prevenção primária do câncer de mama está muito ligada
a uma vida mais saudável. Ou seja, para evitar que a doença
se desenvolva é importante ter uma dieta adequada, fazer
exercícios físicos, manter o peso dentro da faixa de IMC normal
e evitar maus hábitos, como tabagismo e etilismo. Fazendo essa
lição de casa, temos uma redução da incidência do câncer de
mama que pode girar em torno de 40%.

o Hospital de Amor, para que mais mulheres com câncer de
mama possam voar para os centros médicos (leia mais na pág.
74). Até agora, mais de 10 milhões de pontos TudoAzul já
foram doados e mais de 100 mulheres beneficiadas.

E os casos hereditários? É possível evitar?
O câncer de mama pode ser esporádico ou ter um caráter
hereditário, quando gerações seguidas desenvolvem a doença.
Mas, de todos os casos de câncer mamário, só 10% são
hereditários. Quando você herda um gene já com uma mutação,
basta apenas uma segunda mutação em vida para o câncer
aparecer. Nesses casos, o ideal é que as pacientes façam uma
pesquisa genética para entender qual é o real risco e comecem
a fazer um rastreamento anual com mamografia e ressonância
magnética a partir dos 25 anos de idade. Cirurgias redutoras
de risco, como a mastectomia bilateral com reconstrução
imediata, também podem ajudar a diminuir a possibilidade de
se desenvolver a doença em até 90%.
Desde o ano passado, a Sociedade Brasileira de Mastologia
desenvolve a campanha Quanto Antes Melhor, que fala sobre
a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Por
que ele é tão fundamental?
Com o diagnóstico precoce do câncer de mama temos a
possibilidade de oferecer para a paciente a cura da doença
em valores superiores a 95%. Isso dá a possibilidade de um
tratamento cirúrgico mais conservador e um tratamento
complementar, como quimioterapia, muito menos agressivo.
Que exames ajudam no diagnóstico precoce da doença? Quem
precisa fazê-los?
O diagnóstico precoce nada mais é do que identificar o câncer
de mama numa fase tão inicial que podemos entregar a cura
para a paciente. Isso pode ser feito por meio da mamografia, que
deve ser realizada anualmente, a partir dos 40 anos de idade.
O autoexame na fase pós-menstrual também é importante. Eu
sempre digo: não deixe de conhecer as suas mamas. Ninguém
melhor do que você para perceber alguma alteração. Se notar
nódulos ou secreções, procure um especialista.
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VOANDO
JUNTOS
Em parceria com o Hospital de
Amor, desde 2017 a Azul transporta
gratuitamente mulheres em
tratamento do câncer de mama pelo
Brasil por Giovanna Forcioni

H
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Hospital de Amor
Amazônia, em Porto Velho

das pela Azul. Não é só uma oferta de passagem de avião,
é mais do que isso. É uma proteção continuada, em terra e
no ar. Oferecemos a possibilidade de a paciente ser cuidada
em todas as etapas do transporte”, explica.
Atualmente, todo Cliente Azul também pode colaborar
com o projeto. Os pontos do Programa TudoAzul podem
ser revertidos em prol da iniciativa para que mais mulheres
com câncer de mama possam voar para os centros médicos.
“Temos relatos de que essa iniciativa gera mais aderência ao
tratamento. E, quando falamos em câncer de mama, isso faz
toda a diferença”, finaliza.

23

mulheres foram beneficiadas pelo projeto
Conexão Azul Rosa desde 2019

mais de

10 milhões

de pontos TudoAzul já foram
doados para o Hospital de Amor

Para doar, acesse o QR Code

Foto: Hospital de Amor

á 60 anos, quem precisasse de atendimento oncológico no interior de
São Paulo necessitava viajar centenas
de quilômetros até os centros médicos
da capital. Isso começou a mudar quando,
em 1962, um pequeno hospital na cidade de
Barretos passou a se especializar no atendimento a pacientes com câncer.
Na época, apenas quatro médicos atendiam por lá. Um
deles, Paulo Prata, assumiu à frente do projeto e deu o primeiro passo para aquilo que viria ser um dos maiores centros de atendimento oncológico da América Latina. Hoje, o
Hospital de Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos)
tem unidades móveis e fixas de tratamento, prevenção e reabilitação em 13 estados do País e realiza mais de 910 mil
atendimentos por ano – tudo oferecido gratuitamente.
Manter toda essa estrutura só é possível graças a doações e
parcerias com o governo e empresas privadas, como a Azul.
São projetos como o Conexão Azul Rosa que permitem que
pacientes de todo o Brasil continuem tendo acesso a tratamentos de saúde de ponta. Desde 2017, a companhia e o
Hospital de Amor trabalham juntos para transportar mulheres em tratamento de câncer de mama, permitindo que
elas se desloquem entre a cidade onde vivem e os centros de
atendimento espalhados no País. “O que a Azul e o hospital
fazem é a mesma coisa: cuidar de pessoas. E, na nossa visão, é a empresa aérea que melhor representa isso. A filosofia
da Azul de pensar em todos os detalhes da experiência do
Cliente é muito parecida com a nossa filosofia de pensar em
toda a jornada do paciente quando está dentro de uma das
nossas unidades”, explica Henrique Moraes Prata, diretor de
Desenvolvimento Institucional do Hospital.
O serviço social do Hospital de Amor seleciona as mulheres que serão contempladas e monitora, com a ajuda dos
Tripulantes, todo o processo de transporte, do embarque
ao desembarque. Tanto as pacientes quanto seus acompanhantes têm direito ao benefício, que pode ser usado em
qualquer etapa do tratamento. Até hoje, mais de 100 já foram beneficiadas. “Elas saem do nosso cuidado e são acolhi-
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GAROTADA FASHION

COMO OUTUBRO É O MÊS DAS CRIANÇAS, DESTACAMOS ROUPAS
E ACESSÓRIOS ESTILOSOS PARA AJUDAR VOCÊ NA HORA DE
ESCOLHER O LOOK DOS PEQUENOS por Anna Paula Ali
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Preços pesquisados em setembro de 2021
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Fotos: Divulgação

Preços pesquisados em setembro de 2021

Fotos: Divulgação
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1. Capa de chuva infantil Stephen Joseph, Chuva de Verão, BUP BABY – R$ 199,90 –
loja.bupbaby.com.br
2. Bermuda jeans five pockets básica, Calvin Klein – R$ 125 – calvinklein.com.br
3. Camisa social kids, Breda – R$ 75 – bredaalfaiataria.com.br
4. Bermuda jeans, Tommy Kids – R$ 239 – tommyhilfiger.com
5. Vestido infantil estampado floral, manga curta, C&A – R$ 59,99 – cea.com.br
6. Bolsa infantil Olie Monograma bege, Capodarte – R$ 220 – capodarte.com.br
7. Tênis infantil, Molekinha – R$ 99,90 – molekinha.com.br
8. Camiseta infantil coleção Viagens – peça disponível para troca por pontos da Azul
Collection – azulcollection.com.br

1. Batom coleção Disney Cruella, por M·A·C, cor Camden Caper, M·A·C – R$ 119 – maccosmetics.com.br
2. Hidratante labial NIVEA morango, Shine Disney Princesas, Nivea – R$ 19,90 – epocacosmeticos.com.br
3. Charm Disney Jasmine de Aladdin, Pandora – R$ 549,00 – pandorajoias.com.br
4. Camisa manga curta de viscose, estampa Disney Pride multicores, Renner – R$ 139,90 –
lojasrenner.com.br
5. Camiseta Jurassic World kids, Malwee – R$ 55,90 – malwee.com.br
6. Cadeira Gamer Marvel Capitão América, Cadeiras Inc. – R$ 1.614,90 – cadeirasinc.com.br
7. Pantufa Disney Minnie, Basic+ – R$ 49,99 – americanas.com.br
8. Pipoqueira Star Wars, Mallory – R$ 170,90 – mallory.com.br
9. Caneca tom Mickey xadrez, Zonacriativa – R$ 69,90 – zonacriativa.com.br
10. Frigideira antiaderente com espátula Mickey Disney, Brinox – R$ 89,99 – brinoxshop.com.br
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MADE IN BRAZIL
Conheça a trajetória da Dengo,
fabricante de chocolates do
Sul da Bahia que, em quatro
anos, já abriu quase 30 lojas
em seis estados
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ENTREVISTA

88
RESUMOCAST

Marcelo D’Arienzo, CEO da Wine,
fala da ampliação do e-commerce
de vinhos e das novas lojas físicas

Em Fome de Poder, Ray Kroc
conta como criou o império
das franquias do McDonald’s

ENTREVISTA

BOAS SAFRAS
AO ALCANCE DE TODOS
CEO da Wine, dona do maior clube de
assinaturas de vinho do mundo, Marcelo
D’Arienzo conta os planos da empresa para
seguir popularizando e democratizando o
acesso à bebida no Brasil
por Felipe Prá
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Qual foi o diferencial da Wine quando surgiu, em 2008?
A Wine nasceu com a missão de democratizar o consumo do
vinho no Brasil. A forma para fazer isso foi desintermediar a
cadeia. Antes, empresas importavam e vendiam o vinho para
distribuidores, que depois vendiam para o varejo, e só então ele
chegava ao consumidor. Foi uma abordagem nova, de importar e vender direto para o consumidor, oferecendo produtos a
um preço muito mais competitivo.
E como foi criado o Clube Wine?
O clube foi lançado em 2010, quando percebemos que o brasileiro ainda estava começando sua jornada de consumo. Essa
conveniência de receber o vinho em casa, com conteúdo e
curadoria personalizada, torna o produto muito feliz na perspectiva do consumidor que tinha essa dor.
Que estratégias você adotou quando assumiu a empresa, em 2019?
Quando cheguei, o Clube e o e-commerce já estavam estabelecidos. Começamos a avançar em outras frentes. Primeiro foi
a omnicanalidade. Isso passa por lojas físicas e um relacionamento mais próximo com os clientes via aplicativo, que já tem
mais de 400 mil usuários ativos. E agora, com a aquisição da
Cantu, a gente deu um passo adiante na venda de vinhos para
restaurantes, supermercados regionais e bares.
Por que estar presente em todas as frentes é importante?
Para que o consumo de vinho no Brasil continue a avançar,
é fundamental o que eu chamo de hiperdisponibilidade, que
vemos no mercado da cerveja. Hoje, a cerveja está sempre

Foto: Celso Doni
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squeça a imagem daquele consumidor encarando a prateleira de vinhos em um supermercado por longos minutos, pensativo, encabulado até, e no final optando por
uma garrafa qualquer em promoção ou por um rótulo
que ele já conhecia. O vinho vem ganhando cada vez mais
adeptos no Brasil e comprar a bebida ficou mais fácil – e muito
disso se deve à atuação da Wine no País. Dona do maior clube
de assinaturas de vinho do mundo, a empresa brasileira chegou
aos 270 mil assinantes e comercializou 6,8 milhões de garrafas
só no primeiro semestre do ano.
Só no segundo trimestre de 2021, faturou R$ 121 milhões,
crescimento de 42% em relação ao mesmo período em 2020,
resultados potencializados pelo sucesso do clube de assinaturas
e do e-commerce em tempos de distanciamento social. Agora a
Wine avança em novos territórios: já são 13 lojas próprias, e a
ideia é manter um ritmo de até duas novas unidades por mês.
Em outra frente, a Wine comprou a Cantu Importadora
por R$ 180 milhões. Com a aquisição, a empresa tornou-se
a segunda maior importadora do País e entrou para valer no
mercado B2B, acessando mais de 15 mil pontos de venda,
entre supermercados e restaurantes. “Para que o consumo
de vinho no Brasil continue a avançar, é fundamental o que
eu chamo de hiperdisponibilidade, que vemos no mercado
da cerveja”, conta Marcelo D’Arienzo, CEO da Wine desde
2019. Ele substituiu o fundador, Rogério Salume, atualmente
no conselho de administração da empresa. “Quando você vai
a um restaurante médio em São Paulo, muitos não têm carta
de vinhos. Ou, se têm, são produtos caros. Então, tornar o
vinho hiperdisponível, no preço certo, no momento certo e
na qualidade certa, é essencial para que o consumo avance.”

Marcelo D’Arienzo,
CEO da Wine
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81

ENTREVISTA

Existem mais de 30 outros clubes de
assinatura de vinhos no Brasil. Como
você enxerga essa concorrência?
Ter concorrência é ótimo porque nosmantém em alerta para ouvir o consumidor e entender se estamos oferecendo a melhor relação custo-benefício ao
assinante. A minha concorrência não é
pela venda da garrafa, mas pela atenção
do tomador de vinho. Preciso despertar
nele o interesse para a modalidade de assinatura porque, depois desse interesse, a
Wine é uma das opções óbvias.

Como você avalia o perfil do consumidor brasileiro de vinho?
Ele está em franca evolução. Eu brinco
que não existe “ex-tomador de vinho”.
Quando a pessoa começa a consumir o
produto, é natural que ela tenha curiosidade por novas uvas e sabores. E aí o
clube de assinaturas é perfeito, porque
damos essa volta no mundo com o assinante. Em 2015, cerca de 75% do volume consumido no Brasil era de vinho
doce. Em 2020, esse número já caiu para
53%, o que mostra a migração do consumidor para o vinho tinto. O brasileiro
evoluiu enquanto tomador de vinho, ao
mesmo tempo que a produção nacional
também melhorou muito.
Como é a busca por novos rótulos?
É um processo bacana. Nós nos relacionamos com centenas de produtores ao
redor do mundo, que enviam amostras
dos vinhos para a nossa mesa técnica, na
Espanha. Chegam sem rótulo, sem informação do produtor, para passar pela
avaliação. Também há eventos e feiras
importantes, de onde trazemos produtos
aderentes ao consumidor brasileiro.
Como você vê a questão da democratização dos preços do vinho?
Nosso olhar não é de trazer vinhos que
achamos legais, marcas famosas ou algo
do gênero. O mais importante é encontrar produtos que façam sentido para o
consumidor, sem viés ou preconceitos.
No passado, um vinho de R$ 30 era considerado de baixa qualidade. Hoje, pode
ser perfeito para o dia a dia. Não deixamos o consumidor para trás. Até porque
tem muita gente só pode pagar, no máximo, R$ 30 por uma garrafa.
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Uma das 13 lojas físicas da Wine,
presente em nove cidades; na pág.
ao lado, o centro de distribuição

Você visita vinícolas pessoalmente,
tem essa conversa com o produtor?
Essa é a parte mais gostosa. Sempre que
é possível eu procuro encaixar uma visita
a um produtor, mesmo em uma viagem
pessoal. Temos um time dedicado a esse
relacionamento com as vinícolas, mas
nesses dois anos tenho tentado provar
quase todos os rótulos do nosso portfólio. E agora tenho a missão de provar
os rótulos da Cantu. É um processo de
aprendizado contínuo.
Falando um pouco sobre a pandemia...
Como ela impactou nos negócios?
No começo ficamos apreensivos. Porque,
em tese, o vinho é um produto supérfluo.
Mas descobrimos que a pandemia trouxe
novos usuários para dentro da indústria,
o que foi uma grande surpresa. A indústria do vinho ganhou mais de 7 milhões
de tomadores de vinhos semanais e são
esses consumidores que vão turbinar
continuamente o seu crescimento.

Fotos: Chico Lima e Divulgação

disponível numa qualidade certa, num
preço justo e na temperatura exata.
Mas, quando você vai a um restaurante
médio em São Paulo, muitos não têm
carta de vinhos. Se têm, são produtos
caros. Então, tornar o produto hiperdisponível, no preço certo, no momento
certo e na qualidade certa, é essencial
para que o consumo de vinho avance.

Como está o movimento de investir
em lojas físicas?
Para uma pessoa que gosta de vinho,
duas garrafas por mês não são nada. Vamos continuar nessa escalada de abrir
uma ou duas lojas por mês. Buscamos
locais onde temos um adensamento de
sócios, para a loja servir também ao assinante. Um assinante que se relaciona
com a loja consome 30% mais. Ele tem
a certeza de que a Wine é seu provedor
em qualquer instante.

270 mil

LINHA DO TEMPO

2008 – Rogério Salume funda a
Wine, em Vila Velha (ES)

é o número de assinantes no
Clube Wine

6,8 milhões

2010 – Nasce o Clube Wine
2016 – A empresa recebe
investimentos da Península
2018 – A Wine adquire a
Bodegas e reforça o setor B2B

de garrafas vendidas no
primeiro semestre de 2021

1,3 mil

2019 – Renovação da marca
e lançamento do App
2020 – A marca abre sua
primeira loja física em São
Paulo, a segunda no País
2021 – A Wine adquire a
Cantu. O Clube chega a 270 mil
assinantes

rótulos estão no portfólio

R$

341,1 milhões

foi a receita líquida em 2020

Quais as expectativas da empresa
para a oferta pública inicial de ações
(IPO) na B3, que era cogitada no
início de 2020?
No ano passado vimos o mercado muito
conturbado e optamos por dar um passo atrás. Levantamos uma debênture de
mercado para concluir a aquisição da
Cantu e isso nos financiou em curto e
médio prazos. Hoje não temos uma necessidade de capitalização imediata. Mas
devemos acessar o mercado de capitais
futuramente.
O que você projeta para o futuro da
Wine?
Existe um potencial incrível para continuar a aumentar a base de sócios e o
nosso número de lojas físicas. Pensamos
ainda em descentralizar nosso estoque,
estar mais próximo do assinante e avançar com novos modelos de negócio e
estratégias. Queremos desempenhar esse
papel de líder e consolidador da indústria.

E como fazer isso em meio a instabilidades econômica, política e social?
Vamos focar no consumidor. Nosso desafio é continuar atento a ele e trabalhar
nessa hiperdisponibilidade. Toda vez
que alguém estiver numa jornada de
consumo de vinho eu quero que a Wine
seja uma das opções.
Pessoalmente, como é que você se se
vê envolvido nesse projeto?
Minha trajetória executiva sempre foi
muito pautada em qual seria o próximo
problema que seria legal de resolver.
E eu nunca fiz um movimento dentro
da mesma indústria. Passei pelo setor
imobiliário, de tecnologia, por banco,
consultoria, e hoje estou no mundo do
vinho. Sou muito focado em trabalhar
com pessoas legais e resolver problemas
interessantes. Tenho a sorte de trabalhar com pessoas assim na Wine. E ainda há muitas questões desafiadoras para
resolver dentro dessa indústria.
AZUL
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Estevan Sartoreli, CEO e um
dos fundadores da Dengo

CHOCOLATES DO BEM

Produção dos chocolates Dengo é
artesanal, desde a colheita do cacau
(acima), à retirada das sementes (ao
lado), passando por sua fermentação

O

ano era 2005 e o empresário Guilherme Leal, um dos
fundadores da Natura, estava de férias em Ilhéus, no
Sul da Bahia. Apesar do encantamento com as belezas da terra de Jorge Amado, Guilherme percebeu
que a cidade sofria com sequelas sociais muito sérias desde
que a vassoura-de-bruxa acabou com boa parte do plantio
de cacau nos anos 1990. A economia local andava mal e
os antigos produtores tinham dificuldades para se manter.
Preocupado com a realidade daquelas famílias, Guilherme
criou o Instituto Arapyaú, fundação que articula lideranças
e promove ações para ajudar os moradores da região.
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Recuperar as atividades lucrativas do lugar, no entanto,
exigia ações mais complexas. Entre elas, resgatar o cultivo
do cacau. A solução veio em 2015, quando Estevan Sartoreli, que havia sido colega de Guilherme na Natura, teve a
ideia de fundar uma fábrica de chocolates que aproximasse
produtores e consumidores finais. Dois anos depois, surgia
a Dengo, marca conhecida por seus chocolates artesanais e
por redesenhar a economia do cacau no Sul da Bahia. “Depois da vassoura-de-bruxa, criou-se um trauma geracional.
As pessoas não viam mais a atividade cacaueira como algo
viável, e esse pensamento não era infundado. Passamos de

Fotos: Divulgação

Criada há quatro anos, a Dengo vem redesenhando a economia do cacau no Sul
da Bahia ao apostar no valor compartilhado da commodity e na qualificação dos
produtores por Bruno Segadilha

primeiro produtor mundial, posto que ocupamos até a Segunda Guerra, para a sétima posição atualmente. Nosso trabalho é resgatar essa atividade e torná-la uma fonte de renda
digna novamente”, afirma Sartoreli, que, é CEO da marca.
Para isso, a Dengo criou um modelo de negócios mais
lucrativo para os produtores de cacau. Na cadeia comum, o
varejo fica com 50% do valor do produto final e a indústria
com 38%. Os 12% restantes ficam em grande parte na mão
de fazendeiros mais capitalizados ou de atravessadores, restando para quem trabalha no plantio cerca de 4 a 5%. Já na
negociação com a Dengo eles recebem um prêmio de pelo

menos 70% sobre o preço da commodity. “Acreditamos no
valor compartilhado da commodity. Todo mundo tem que
ganhar, principalmente quem planta.”
Esse aumento percentual só é possível porque a marca
aposta no treinamento e na capacitação do agricultor, ensinando técnicas de manejo e fermentação, o que ajuda a qualificar o produto. Além disso, a empresa compra direto de
quem planta, eliminando qualquer intermediário. A estratégia tem dado certo. Desde a fundação da fábrica, em 2017,
até hoje, a companhia já mobilizou mais de 200 produtores
parceiros e conseguiu elevar suas rendas familiares em 25%.
“O mundo não precisa de mais uma marca de chocolates,
mas de uma empresa que promova transformação social.”
Mas nem só de ações transformadoras vive a empresa.
Para fazer frente a um mercado dominado por nomes fortes
como Cacau Show, Lindt e Kopenhagen, a Dengo aposta
no conceito bean to bar, ou do grão à barra. Os chocolates
têm maior concentração de cacau, menos açúcar e nenhum
conservante. “Muita gente pergunta como conseguimos
AZUL
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29

É o número de lojas da
Dengo, localizadas nos
estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Bahia,
Minas Gerais, Paraná e
no Distrito Federal

397

Barras de chocolate da Dengo; acima, à dir.,
loja no Shopping Iguatemi, em São Paulo;
à esq., loja conceito da marca, na Avenida
Faria Lima, também na capital paulista. Ali
os visitantes são convidados a conhecer o
processo de fabricação da empresa

Pessoas fazem parte do
quadro de funcionários
da empresa, com sede
em São Paulo

200

Produtores de cacau no Sul da Bahia
estão cadastrados pela
companhia, sendo 140
atualmente fazendo
negócios com a Dengo

195

Fotos: Divulgação

Produtos fazem parte
do portfólio da marca,
entre barras de chocolate, bombons e trufas

padronizar o nosso sabor sem nenhuma química. E a
resposta é: não conseguimos. As amêndoas de cacau podem
ter pequenas variações de sabor, assim como os chocolates,
e esse é o charme do bean to bar”, defende Sartoreli. No
portfólio da marca, que hoje conta com 26 lojas espalhadas
no País, estão iguarias como barras de chocolate brutas
batizadas de quebra-quebra, em variações como abacaxi
com coco e banana com csatanha-de-caju.
O grande desafio para o futuro, Sartoreli afirma, é manter
um ritmo saudável de expansão. Ele explica que é preciso
focar na qualidade da mão de obra nas plantações, treinar
funcionários para garantir um atendimento de excelência
e estudar muito bem novos pontos comerciais. Esse é, aliás, um dos motivos de a Dengo ainda não ter aderido ao
modelo de franquias. “A gente quer ter esse controle por
enquanto. Além disso, a pandemia nos fez reavaliar a nossa
presença física.”
dengo.com.br
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A FORÇA DA PADRONIZAÇÃO
DE PROCESSOS
Em Fome de Poder, Ray Kroc conta como transformou a
lanchonete McDonald’s na maior rede de franquias do mundo
mentalidade de padronização de processos ele conseguiu construir esse império
do fast-food.
Quem se torna um franqueado de um
restaurante do McDonald’s está comprando o direito de ter acesso a um sistema de produção de valor que transforma
matérias-primas em alimentos com uma
eficiência nunca vista antes. Mas o brilhantismo do empreendimento não para
por aí. Quem conhece bem o modelo
de negócios dos “arcos dourados” sabe
que eles são donos de imóveis em pontos extremamente bem localizados em
diversas cidades do mundo. Há muitos
que acreditam que o verdadeiro negócio
do McDonald’s é o mercado imobiliário,
pois a empresa controla mais de 30 bilhões de dólares em imóveis no mundo
todo. Fome de Poder é uma obra tão fascinante que acabou servindo como base
do roteiro de um filme homônimo de
Hollywood, em 2016.
FOME DE PODER
Ed. Figurati
224 págs.
R$ 35,00

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

resumocast.com.br
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OUÇA MAIS
PRINCÍPIOS
Um avião cheio de passageiros. Imagine o caos que seria
se cada um deles resolvesse
dar sua opinião para o comandante sobre como conduzir
o voo. Assim como o piloto,
que segue as “regras do ar”,
a elaboração de princípios
ajuda na tomada de decisões
importantes. Depois de uma
jornada de vida impressionante, Ray Dalio, considerado o
Steve Jobs dos investimentos,
atribuiu o seu sucesso não à
sorte, mas sim aos princípios
que colecionou e aplicou nas
suas decisões.
O SISTEMA AMAZON
Os autores deste livro, publicado em 2019, são Ram Charan
e Julia Yang, especialistas
em consultoria em gestão
empresarial. Na obra, eles
revelam que, a partir de seis
fundamentos básicos, você
pode aplicar o Sistema Amazon, o método definitivo que
gera valores extraordinários
tanto para clientes quanto
para investidores.
O PODER DO EQUITY
Publicado em maio de 2021, foi
escrito por João Kepler, CEO da
Bossanova Investimentos e um
dos principais investidores-anjo do Brasil. Este livro é uma
ferramenta muito importante
para quem deseja ter mentalidade equity, apostar em startups e desenvolver negócios
na Nova Economia.

90
HISTÓRIA DE
TRIPULANTE
O piloto Jeferson Bombardeli
conta suas experiências no
Japão, desde as coloridas ruas
de Tóquio (foto) até os templos
históricos de Kyoto

Fotos: Shutterstock

oje o McDonald’s é um negócio multimilionário, que atende 68 milhões de clientes por
dia, em 119 países, por meio
de mais de 37 mil pontos de
venda. O modelo de franquia
da rede de fast-food mais famosa do mundo inovou o mercado de alimentos e se tornou um padrão. Porém,
lá no começo, antes de todo esse sucesso,
um homem visionário e persistente foi o
grande responsável por tudo isso.
Em Fome de Poder – A Verdadeira História do Fundador do McDonald’s, Ray
Kroc, um ex-vendedor de Illinois, descreve com detalhes como conseguiu dar
início à maior rede de franquias do mundo aos 52 anos de idade. Segundo o autor, o sucesso do modelo de negócio do
McDonald’s pode ser explicado segundo
três fatores principais: a coragem para
inovar e arriscar a própria pele no negócio; a excelência do produto por meio da
padronização de processos simples e eficientes; a liderança e a visão em direção a
um crescimento global escalável.
Os negócios sistematizados geram
mais valores e são mais escaláveis. Além
disso, liberam os seus fundadores para
decidir se querem se aposentar ou trabalhar ainda mais em seus empreendimentos. E trabalhar mais em algo escalável
foi o que escolheu Ray Kroc. Com uma

Fotos: Divulgação
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A BORDO

98
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 do Parque
das Esculturas Francisco
Brennand, em Recife, PE

HISTÓRIA DE TRIPULANTE

EXPERIÊNCIA AZUL

C H EC K -IN

FÉRIAS NO JAPÃO
Uma viagem pelas ruas e templos históricos de Tóquio e Kyoto

App check-in

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

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

Fotos: Arquivo pessoal e shutterstock

D

App check-in

las ruas. Gostei muito de conhecer Fushimi-Inari, um templo
com vários portais laranja; Kinkaku-ji, um templo com pavilhão dourado; e Arashiyama, uma floresta de bambus.
O contato com a cultura japonesa, aliás, foi uma das melhores coisas da minha viagem. Os japoneses são muito educados. No metrô, por exemplo, ninguém fala em voz alta,
todos respeitam o seu espaço. Além disso, são simpáticos e te
ajudam com o que for preciso. É interessante ver como eles
conseguem manter suas tradições em meio a tanta modernidade e tecnologia.
Outro destaque foi a gastronomia, que é maravilhosa.
Adoro os lámens e gyozas, além do sushi. Os restaurantes
com aquelas famosas esteirinhas que trazem a comida são
os melhores! É possível comer bem e gastar, em média,
uns US$ 10 dólares por refeição. Sinto muita falta do curry japonês, que eles chamam de karê. Pretendo voltar ao
Japão e posso dizer que, com certeza, essa vai ser minha
primeira refeição.

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

Templo Kinkaku-ji

esde a adolescência eu gostava de mangás, videogames
e de elementos da cultura japonesa em geral. Por isso,
ir ao Japão era um sonho antigo que realizei em março de 2019, durante as minhas férias. Conheci Tóquio
e Kyoto e acabei descobrindo que são destinos bons para ir
mesmo sozinho, porque são muitas opções de passeio, com
muita gente nas ruas.
Tóquio é tão moderna que parece um filme de ficção científica, onde o antigo encontra o novo com perfeição! Gostei
muito de Ueno Park e Shinjuku Gyoen Garden, dois parques
famosos por suas cerejeiras, e de pontos como Akihabara, um
bairro cheio de games, fliperamas e pessoas com roupas coloridas, e o Shibuya Crossing, o cruzamento mais movimentado
do mundo, um verdadeiro formigueiro. Outro lugar de que
gostei muito foi do teamLab Borderless, um museu interativo
de arte digital. Aproveitei também para fazer um bate e volta
de Tóquio para Fujiyoshida, uma cidade que fica aos pés do
Monte Fuji. A vista, uma das mais famosas do Japão, é linda.
Já Kyoto é uma cidade cheia de história – era a antiga capital
do império. É repleta de templos, palácios e gueixas andando pe-

Web check-in

Web check-in

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

Airport

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

Luggage

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

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

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

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

ENTRETENIMENTO A BORDO

A P LI C ATI V O D A A ZUL

TV A O V I V O

Conheça as funcionalidades e confira as novidades do app

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

FUJA, SE FOR CAPAZ!

Encontre sua reserva e faça o seu check-in

Cliente TudoAzul

Cartão de embarque

Comprar Passagens

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

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

Antecipação de voo

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

Ônibus Azul

Informações sobre horários e pontos
de partidas.

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

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

NOVIDADES

Novos idiomas no app: inglês e espanhol
Name Your Trip: escolha o nome
da sua viagem
Previsão do tempo para você se
preparar melhor para sua viagem

O APLICATIVO AZUL ESTÁ DISPONÍVEL GRATUITAMENTE PARA USUÁRIOS IOS E ANDROID.
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Foto: Divulgação; ©2020 Disney; ©2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. e ©2020 WBEI TM & ©DC Comics

142

Filmes, séries e programas para você ver nos voos da Azul
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39

SLS MUNDIAL DE SKATE STREET – ETAPA OUTUBRO

43

DRONES

MAMMA MIA! LÁ VAMOS NÓS DE NOVO

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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M A PA D E R OTA S

AZUL VIAGENS

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.

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

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS
Patos

Aripuanã
Juina

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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Correia
Pinto

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

RAIO X

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

PARQUE
DAS
ESCULTURAS

_ Ganhe 2 passagens aéreas para um acompanhante*

CONHEÇA CURIOSIDADES SOBRE
UM DOS PRINCIPAIS PONTOS
TURÍSTICOS DE RECIFE (PE)

e salas VIPs para o titular e o adicional.

por Bruno Segadilha

Inaugurado em 29 de dezembro de
2000, o Parque das Esculturas Francisco
Brennand foi concebido pelo artista
pernambucano e fazia parte do projeto
“Eu vi o mundo… Ele começava no Recife”
para comemoração dos 500 anos do
Descobrimento do Brasil.

Chegou
Azul Itaucard Visa Infinite.

O Complexo da exposição permanente
fica às margens do Marco Zero do Recife
e foi construído sobre arrecifes. As peças,
feitas com pedras e cerâmicas, refletem o
espírito inovador do artista, falecido em
2019, aos 92 anos.

O melhor é infinito.

O lugar conta com dezenas de esculturas,
sendo a Torre de Cristal a principal obra.
Confeccionada de argila e bronze, ela
impressiona com seus 32 metros de altura
e é, hoje, um dos símbolos de Recife.

Foto: Shutterstock

Em 2014, todas as peças foram
restauradas, assim como o parque, que
ganhou também reforço na segurança
para evitar que obras fossem furtadas.
Nos próximos meses, o espaço deve
passar por uma nova revitalização.

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

