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Esta revista
é só sua!
Pode levá-la
após o voo e
boa leitura!
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RECONEXÃO COM
A NATUREZA
Bem-vindo a bordo! Nesta edição, viajamos até o coração da
Bahia para desbravar um dos
melhores destinos de ecoturismo
do mundo. Trata-se da Chapada Diamantina, que reúne
cenários fantásticos, cachoeiras
e trilhas – o lugar perfeito para
Cachoeira
do Mosquito
sua reconexão com a natureza.
Também comemoramos a reabertura das fronteiras uruguaias com uma bela matéria fotográfica sobre Montevidéu e Punta
del Este. Em Estilo de Vida, trazemos o Escama, novo restaurante-sensação no Rio de Janeiro,
e a Pretoca Pousada, charmosa hospedagem na Ilha dos Frades, pertinho de Salvador. Na seção
Executiva, confira nossa entrevista com Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara, e a história de superação profissional e pessoal de André Cintra, CEO da Amend Cosméticos
e atleta paraolímpico de snowboard. Boa leitura!
Junior Ferraro
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Giovanna Forcioni / Oásis
do sertão p. 26
A repórter ficou encantada
com a imponência da
Cachoeira do Buracão, em
Ibicoara. “Não é fácil chegar
lá, mas vale a pena todo o
esforço. Entrou para a lista
das cachoeiras mais bonitas
que já conheci” .
Onde encontrá-la:
@giforcioni

Flávia G. Pinho / Foco na
inovação p. 78
Com 20 anos de jornalismo
gastronômico, a repórter se
surpreendeu ao entrevistar
Tannia Bruno e conhecer
mais da Seara. “Saber de
todo o processo por trás de
uma pizza congelada até
muda o sabor das coisas!”
Onde encontrá-la:
@flaviagpinho

OUTROS COLABORADORES
TEXTO Anna Paula Ali, Bruno Segadilha, Felipe Seffrin, Paula Roschel FOTOS Valdemir Cunha
Siga-nos no Instagram:

revista_azul

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

Quer anunciar?

plataformaazul@voeazul.com.br

Azul Linhas Aéreas: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, 06460-040
A revista da Azul não se responsabiliza pelos conceitos emitidos nos artigos assinados. As pessoas que não constam do expediente
da revista não têm autorização para falar em nome da Azul ou retirar qualquer tipo de material para produção de editorial caso
não tenham em seu poder uma carta atualizada e datada, em papel timbrado, assinada por pessoa que conste do expediente.
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Anna Carolina Negri / Oásis
do sertão p. 26
A fotógrafa da nossa capa se
impressionou com a Chapada
Diamantina. “É um cerco de
beleza e de boas energias, um
local indescritível e perfeito
para quem curte natureza,
trilhas e tem pique para se
aventurar.”
Onde encontrá-la:
@acnegri
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CARTA DO PRESIDENTE

LOUNGE

NA ROTA DO SUCESSO

sendo 593 partindo do Recife com destino a quase todas
as capitais brasileiras, além de cidades do interior do País.
Toda essa retomada é muito bem-vinda, mas ela só acontece porque hoje o Brasil é um dos países que mais vacinam
no mundo. Tenho um enorme orgulho de dizer que a Azul
vem contribuindo fortemente com este movimento. Desde
janeiro, já transportamos mais de 42 milhões de doses de
vacinas contra a Covid-19 para 26 estados brasileiros, além
do Distrito Federal. Investir no Brasil, aliás, sempre foi um
dos nossos principais valores e objetivos.
Outro bom exemplo disso é a Associação Voar, criada pelos
executivos da Azul para dar oportunidades de estudo e qualificação a quem quer ingressar na carreira aeroviária e não tem
condições financeiras. Hoje, temos 17 pessoas beneficiadas a
caminho de se tornarem pilotos, comissários de voo e mecânicos
de aeronaves. Além dos Tripulantes da Azul, a Associação
conta com o apoio de executivos de outras empresas e escolas
de aviação, bem como de pessoas físicas que desejam ajudar a
realizar esses sonhos. Leia mais na pág. 87 e descubra como
você também pode ser um doador. Qualquer um pode contribuir para mudar o futuro dessas pessoas. Tudo isso porque
acreditamos no potencial do Brasil e trabalhamos intensamente
para contribuir para o crescimento do País. Desejo a você bons
voos e ótima leitura.
John Rodgerson
Presidente da Azul

AZUL NAS REDES
facebook.com/AzulLinhasAereas
voeazul.com.br

Foto: Ariel Martini
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lá, seja bem-vindo a bordo!
Foi com muito orgulho que apresentamos, no
último dia 12 de outubro, nossa primeira aeronave
a compor A Frota Mais Mágica do Mundo, parceria
inédita entre a Azul e a Disney, em comemoração aos 50 anos do Walt Disney World Resort.
O evento, realizado no Hangar da companhia,
em Viracopos, Campinas, reuniu cerca de 200
convidados, entre parceiros, celebridades, influenciadores,
Tripulantes e suas famílias. O A320neo, que já está voando
para quase 50 destinos dentro do Brasil, ganhou uma pintura
inspirada no Mickey Mouse. O simpático ratinho fez uma
rara aparição fora dos parques Disney e esteve aqui para
participar do lançamento. A próxima das quatro aeronaves
inspiradas em personagens Disney chegará ao Brasil no início
de dezembro, mas prefiro guardar segredo para não estragar
a surpresa. Adivinhem qual é o personagem...
Outra boa notícia é a abertura das fronteiras dos Estados
Unidos para turistas brasileiros em novembro. Com isso, vamos
voltar a oferecer voos diários para Fort Lauderdale e Orlando
saindo de Campinas, a partir de 1º de dezembro. Lisboa é
outro destino internacional que volta a receber frequências
todos os dias partindo de Viracopos, em dezembro.
Nossa malha aérea não para de crescer. No próximo verão, a
Azul vai oferecer o maior número de voos de Alta Temporada da
história do Nordeste. Serão 628 voos semanais em Pernambuco,

Foto: Anna Carolina Negri

Nossa malha aérea não para de crescer. Neste verão,
a Azul vai oferecer a maior malha de voos de Alta
Temporada da história do Nordeste
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apareceram nas comidinhas e até no cappuccino servidos no evento.
Depois da apresentação do A320, os convidados puderam visitar o interior da aeronave e
conferir de perto seus detalhes, como os compartimentos de bagagens decorados. Esse avião
estará voando em breve para mais de 50 destinos dentro do Brasil.
O lançamento do primeiro avião coincide
com A Celebração Mais Mágica do Mundo, evento de 18 meses que comemora o 50º aniversário
do Walt Disney World Resort, na Flórida. “Azul
e Disney têm uma grande sinergia quando se
trata de oferecer experiências incríveis e únicas
para os Clientes. A ‘Frota Mais Mágica do Mundo
simboliza isso. Estamos muito animados e felizes
com esta parceria e logo veremos a primeira aeronave voando no céu do Brasil com as cores do
Mickey Mouse”, disse Daniel Bicudo, diretor de
Marketing da Azul. A companhia ainda lançará
mais três aeronaves dessa frota, cada uma inspirada em um personagem diferente. A próxima,
um A321, está prevista para chegar no início de
dezembro. Quem será o homenageado da vez?
Adivinhe...

Mickey Mouse e a nova aeronave
da Azul, com pintura inspirada
no famoso personagem

UMA FROTA CHEIA DE MAGIA

Em sentido horário: comissárias da Azul no evento; o ator
e apresentador Robson Nunes, a cantora Luciana Mello
e a atriz Mari Belém com suas famílias; convidados no
hangar; John Rodgerson, da Azul (dir.), e Angel Sarria, da
Disney Destinations

Evento no Hangar da Azul marca o lançamento oficial da aeronave pintada com as cores do
Mickey Mouse – e o próprio apareceu na festa! por Junior Ferraro

D
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ONDA AZUL NO RECIFE

Foto: Divulgação, Shutterstock, Gui Gomes

ia 12 de outubro deste ano ganhou um brilho especial. Numa ensolarada manhã de primavera, aconteceu no Hangar da Azul, em Viracopos, Campinas, o lançamento oficial da primeira aeronave d’A
Frota Mais Mágica do Mundo. Batizado de Mickey
Mouse nas nuvens, o A320neo, novinho em folha, com
uma pintura inspirada no mais famoso Personagem de
Walt E. Disney, foi apresentado para cerca de 200 convidados, entre celebridades, influenciadores, parceiros,
Tripulantes e várias crianças – todos usando um chapéu
com as icônicas orelhas do Mickey Mouse e máscaras na
mesma temática.
A festa também contou com a presença vários executivos, como John Rodgerson, presidente da Azul, e de
Angel Sarria, diretor de Marketing e Vendas da Disney
Destinations para a América Latina. Ambos falaram da
importância dessa parceria e receberam um convidado
pra lá de especial: em uma rara aparição fora dos Parques
Temáticos Disney, o próprio Mickey Mouse entrou no
palco da festa e comandou a “revelação” da aeronave em
sua homenagem. A silhueta do famoso ratinho e seus
acessórios, como as luvas brancas e os sapatos amarelos,

RETOMADA PARA ORLANDO

A Azul já tem data para voltar a voar para Orlando, nos EUA: 1º de
dezembro deste ano. Serão voos diários ligando Campinas com a
cidade norte-americana. A reabertura de Orlando acontece após a
flexibilização das regras de entrada de turistas nos Estados Unidos.
A partir de 8 de novembro, pessoas completamente vacinadas podem viajar para os EUA a lazer ou a trabalho, precisando apresentar
apenas teste RT-PCR negativo para Covid-19 em até 72h antes do
embarque (confira as regras de entrada no site voeazul.com.br).
“Orlando é um dos destinos mais charmosos de nossa malha e
estávamos sonhando com o dia em que poderíamos anunciar o
retorno de nossas operações para essa cidade. Voltaremos a operar
com um voo diário, já visando à alta temporada de férias escolares
no Brasil e tendo a percepção de que há uma demanda represada
de Clientes que querem viajar novamente para fora do País”, destaca Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

A maior malha de voos de alta temporada da história do Recife,
em Pernambuco, e de toda a Região Nordeste será operada pela
Azul no próximo verão. Serão 628 voos semanais no estado, sendo
593 partindo da capital pernambucana com destino a quase todas
as capitais brasileiras, além de cidades do interior do País. Ao todo,
serão dez novas rotas operadas no Recife, cerca de 8 mil movimentos entre pousos e decolagens e quase um milhão de assentos
entre chegadas e partidas – 17% superior ao número de assentos
oferecidos no último verão. A operação é um marco histórico para
a Azul e para Pernambuco. “Será uma operação sem precedentes,
resultado de um investimento contínuo e crescente que a Azul vem
realizando no Recife e no estado em parceria com as autoridades
locais. Teremos um ‘mar azul’ nos horários de pico no Aeroporto
dos Guararapes, com até 22 aeronaves nossas em solo, simultaneamente. Só no dia 21 de dezembro, na semana do Natal, serão mais
de 100 decolagens no estado“, diz Marcelo Bento Ribeiro, diretor de
Relações Institucionais da Azul.
AZUL

15

NEWS

BRANDED CONTENT

PARECE JEANS, MAS É MOLETOM
A Calça 247 é a aposta da marca Oficina Reserva para levar o conforto
do moletom a todos ambientes da vida dos seus clientes

Competições
entre estudantes;
abaixo, Parque
Olímpico
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O JEB’s também tem 30 embaixadores. São atletas como
Giba e Serginho, do vôlei; Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, da
ginástica artística; Fabíola Molina, da natação; Mayra Aguiar e
Tiago Camilo, do judô; André Domingos e Maurreen Maggi,
do atletismo; Ana Marcela Cunha, da maratona aquática; o nadador paralímpico Daniel Dias; e Arthur Zanetti, da ginástica
olímpica. Além de marcar presença no evento, os embaixadores
têm a missão de compartilhar as novidades de jogos escolares,
enviar recados e engajar o público em seus canais próprios.
O público pode acompanhar as competições pelas redes
sociais do JEB’s, como o instagram @ jebs_oficial, e no site
oficial do evento. Ξ jebs.com.br

Imagem da campanha da Calça 247; ao lado sua cartela de
cores; e Gabriel Zandomênico, CEO da Oficina Reserva

E

Fotos: Divulgação

ma ótima notícia para o esporte e a educação no Brasil.
Está de volta a maior competição escolar do País, o
JEB’s – Jogos Escolares Brasileiros. A edição 2021
ocorre no Rio de Janeiro, até o dia 5 de novembro,
tendo a Azul como companhia aérea oficial do evento.
Com uma nova identidade e com o apoio do Governo
Federal e da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), esta histórica edição marca a retomada do
evento com um formato novo, novas modalidades, com as
competições realizadas na estrutura do legado olímpico. É
também o único evento escolar com a presença de todos
os estados da federação.
Com o total de 18 edições entre 1976 e 2004, o JEB’s foi
a principal plataforma de esporte educacional do período,
tornando-se referência no País e proporcionando aos atletas intercâmbio esportivo nacional, desenvolvimento de
valores do esporte, espírito esportivo e oportunidade para
se tornarem atletas profissionais. A reedição pretende ser a
base inicial de formação esportiva no Brasil, desenvolvendo e fomentando o esporte escolar no País.
Durante sete dias, o JEB’s 2021 terá a participação de cerca
de 6.200 alunos-atletas, que competem em 17 modalidades
esportivas, como natação, atletismo, vôlei, ginásticas rítmica
e artística, judô, futsal e ciclismo, entre outras. Há também
cinco modalidades demonstrativas: skate, polo aquático, escalada, dança e curling. Serão entregues 2.247 medalhas e
195 troféus. O evento também envolverá 1.449 professores
e técnicos, além de 378 delegados e 523 árbitros.

Fotos: Thiago Ciccarini e Divulgação

U

OS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS
ESTÃO DE VOLTA

se você pudesse usar moletom todos os dias? A Oficina
Reserva, marca de roupas básicas premium masculinas,
garante que é possível. Há três anos no mercado, a
grife faz parte do grupo AR&CO, fruto da junção dos
grupos Reserva e Arezzo, no ano passado.
Focada em criar soluções que realmente impactem na vida
dos clientes, a Oficina lançou recentemente a campanha
da Calça 247, um dos seus maiores sucessos de venda. A
peça tem modelagem de jeans, mas é feita de um moletom
especial, de algodão e elastano, o que garante maleabilidade e
conforto para os dias mais movimentados.
Para o lançamento, a Oficina fechou uma parceria com
a Azul, pois uma das propostas da Calça 247 é ser uma
peça perfeita para um dia de viagem. “O conforto do
moletom todo mundo já conhece. Com esse produto a
gente possibilita que ele seja levado para qualquer lugar”, diz
Gabriel Zandomênico, CEO da Oficina Reserva. “Tenho um
amigo que é gerente do Banco Central e ele usa essa calça
todos os dias. Ninguém sabe que ele está de moletom. A
Calça 247 é isso: 24h por dia, sete dias por semana.”

A peça reprensenta bem o conceito da Oficina: “O
Básico Reinventado.” A marca sai do óbvio para criar peças
atemporais com matérias-primas e acabamentos de excelência
que possam simplificar o dia a dia de seus clientes. A Calça
247 compõe a linha dos Essenciais Oficina, assim como a
Camiseta Pima, feita de 100% algodão pima peruano, e a
Linha Maleável, com ternos e calças levíssimos postos à prova
por atletas olímpicos em plena pista de corrida.
Para o lançamento da 247, a marca fechou parceria
com a Azul para buscar o voo perfeito. A proposta foi
juntar o conforto da calça com a estrutura das aeronaves
Azul. Além dos sorteios em voos Rio-São Paulo, que
foram feitos durante uma semana em outubro, a parceria
garante desconto de 15% off para clientes Azul na marca.
Basta apresentar o cartão de embarque em qualquer loja
no Brasil. Continuando sua expansão para novas regiões,
além de outras lojas no Rio e em São Paulo, a grife abre a
primeira loja em Porto Alegre até o fim do ano.
Saiba mais
sobre a
Oficina Reserva
AZUL
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Reinventamos
a revenda agro
para o produtor ter
as soluções que precisa
em um único lugar.
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VINHO
DO MÊS

SHOW DE LUZ E SOMBRAS

Um mergulho em um ambiente onde a construção geométrica evoca estudos
milenares sobre a sociedade e seus elementos místicos e físicos. Esta é a proposta de Sombras Milenares, exposição recém-inaugurada no Farol Santander
São Paulo, em cartaz até dia 6 de março de 2022. A mostra propõe, por meio
de nove obras e instalações, a materialização das sombras como manifestação
artística, aliando tecnologia ao estudo da geometria, técnicas utilizadas pelo
duo internacional HYBYCOZO. Formado pela cientista ambiental e artista visual
Yelena Filiptchuk (Ucrânia) e pelo designer industrial Serge Beaulieu (Canadá),
o HYBYCOZO é um projeto colaborativo de escultura e instalação artística que
trabalha com obras em larga escala, compostas de maneira a harmonizar a
experiência escultural e elementos como luz e sombra. Ξ farolsantander.com.br

por Gianni Tartari,
consultor de vinhos da Azul
PAISAJES DE LOS ANDES CABERNET
SAUVIGNON 2018

Viva essa experiência conosco.

Produtor: PAISAJES DE LOS ANDES
Região: Valle Central, Chile
Uva: Cabernet Sauvignon
Preço: R$ 74

Cabernet Sauvignon leve e cheio de fruta.
As uvas são colhidas e vinificadas separadamente,
o blend de terroirs é feito após a vinificação de
cada lote. Maceração pré-fermentativa a frio por
cinco dias. A fermentação é em inox, com controle
de temperatura e fermentação malolática
completa, filtrado e estabilizado. Apenas 25%
deste vinho tem passagem por barricas de
carvalho americano por três meses.
Ξ tartari.com.br
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NOVEMBRO MUSICAL

Uma das mais famosas casas de espetáculos de São Paulo, o Tom Brasil está
em pleno ritmo de retomada. O espaço, que tem capacidade para mais de 2 mil
pessoas sentadas, divulgou sua agenda de shows para este mês, com apresentações de Ana Carolina (dia 6), Maria Rita (dia 12), Rocking Your Life (dia 19), Roberta Miranda (dia 20) e Rodrigo Teaser (dia 28). O Tom Brasil, que tem parceria
com a Azul, também reforça seus protocolos de segurança com a exigência de
comprovante de vacinação contra a Covid-19, na entrada do espaço, podendo
ser físico (carteirinha de vacinação) ou digital (Conecte SUS, Poupatempo Digital
ou E-saúde SP). Ξ grupotombrasil.com.br

Coromandel, Patos de Minas, Patrocínio, Uberaba e Uberlândia

CENTROS DE EXPERIÊNCIAS NUTRIEN.
A REVENDA, REINVENTADA.

E S PA ÇO K I D S

INSTAZUL

BRANDED CONTENT

AS MELHORES FOTOS
DOS CLIENTES AZUL

ESPIRITO BIRD PERSONIFICA A ALEGRIA BRASILEIRA
A Espirito Bird trabalha em todos os aspectos dos
mercados luxuosos da beleza com leveza e bom humor
Porto de Galinhas | Pernambuco por Gabriel Dias

Vila Velha | Espírito Santo por Mahatma Marostica

Porto Alegre | Rio Grande do Sul por Victor Amaral

I

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

22

AZUL

Fotos: Divulgação

Fotos: Arquivo Pessoal

Ilha Grande | Rio de Janeiro por Andreza Faustino

an Charles Bird é o nome por trás do espírito livre da Espirito Bird. Natural de Londres e radicado em Florianópolis, Bird estudou arte e design na universidade e depois
criou seu próprio estúdio de televisão e cinema.
Encantado com a beleza das coisas, o empresário
sempre esteve atento às oportunidades e desafios que a vida
lhe proporcionou. Em meio a diversos trabalhos em seu estúdio, Ian conheceu o pessoal da This Company, empresa
por trás da criação da Escentric Molecules, uma marca de
perfumes capitaneada pelo alemão Geza Schoen. A partir
desse encontro, Ian teve a ideia de criar um marketplace
brasileiro de perfumes de nicho, com marcas à altura das
etiquetas mais inovadoras do mercado de beleza mundial e
com conceito e modelo de negócio únicos. “Sentimos que
a categoria de luxo tinha ficado muito abafada, esnobe, levada muito a sério. Queríamos criar algo que capturasse o
espírito que sentimos na juventude do Brasil”, declarou Ian.
Assim surgiu a Espirito Bird, um marketplace que caminha a
passos largos no rumo de se tornar um dos maiores empórios de produtos de luxo do Brasil.
Além da Escentric Molecules, é possível encontrar no
marketplace os perfumes de coração nova-iorquino e produção francesa da MiN New York, as “chiquérrimas” fragrâncias da australiana Mihan Aromatics, as maquiagens da
britânica Delilah, os pincéis da Crush Beauty e os renomados
batons da PDL by Patricia de León Cosmetics, com venda
exclusiva pela Espirito Bird no Brasil e na América Latina.

A escolha das marcas que compõem a grade de produtos
da Espirito Bird passa por critérios importantes. Todas têm
credenciais “verdes”: não são testadas em animais, são livres
de crueldade, são veganas e recicláveis. “Temos certificados
de origem para garantir que nada foi produzido com trabalho
escravo ou abusivo”, diz Ian. “Tudo é produzido e vendido
com amor e alegria. Nossas marcas devem trazer alegria e
beleza para melhorar a vida das pessoas.”
E não para por aí! Como curadores e criadores de itens especiais, Ian e a Espirito Bird têm diversas ideias para tornar a
experiência de consumir seus produtos ainda mais exclusiva,
prazerosa e divertida. A empresa, que conta com estrutura
própria de depósitos, escritórios, produção, laboratório, estúdios, embalagens, e-commerce, logística, serviços de importação e exportação, quer ir ainda mais longe.
Em breve o empresário deve abrir sua loja física, onde os
clientes poderão testar e brincar com os produtos exclusivos
da Espirito Bird. “Queremos que as pessoas experimentem fisicamente a mesma alegria de comprar em nosso e-commerce e,
por isso, decidimos abrir a loja física. Estamos muito animados
com nossa primeira loja cheia de marcas de luxo modernas e
exclusivas no Brasil”, afirma Ian. Esse universo de perfumaria
e cosméticos de luxo você encontra na espiritobird.com

Nosso Instagram: @espiritobird
Nosso site: espiritobird.com

AZUL
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DESTINOS

>tudoazul.voeazul.com.br

Entre para o TudoAzul e junte pontos para viajar sempre.
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URUGUAI

Foto: Valdemir Cunha

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

As atrações de Montevidéu e Punta
del Este, um dos destinos mais
procurados do litoral do país. A
região ainda tem refúgios como o
Farol de José Ignacio

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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REGIÃO DOS LAGOS
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CHECKLIST

As deslumbrantes paisagens
naturais deste oásis no
interior da Bahia

Areia branquinha e águas
cristalinas nas praias de
Cabo Frio, no Rio

Conheça as grandes
maravilhas da arquitetura
ao redor do mundo

C H A PA D A

OÁSIS DO
			SERTÃO
Maior e mais imponente das chapadas brasileiras, a Chapada Diamantina dá um banho de
natureza com centenas de cachoeiras, grutas e poços de um azul impressionante. E tem um
bônus: agora, chegar lá está mais fácil do que nunca por Giovanna Forcioni fotos Anna Carolina Negri

Cachoeira do Buracão, uma das
mais imponentes da Chapada
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I

r uma única vez à Chapada Diamantina é uma missão quase impossível. É só começar a pesquisar sobre
a região para perceber que, a não ser
que você tenha férias sem data para
acabar, roteiro nenhum dá conta da
quantidade de cidades charmosas,
cachoeiras, poços, caminhadas…
Não é exagero nenhum dizer isso:
são 24 municípios, um parque nacional de 152 mil hectares, mais de 1.500
km de trilhas, 200 grutas, 200 cachoeiras e
muitos cantos que as agências de turismo
ainda não descobriram.
Bem no coração da Bahia, a maior chapada brasileira talvez seja também um
dos maiores tesouros do nosso sertão. Até
quem já conhece pede bis e quer voltar.
Ainda mais agora, com uma novidade: a
partir de 21 de dezembro, a Azul retoma
seus voos diretos para Lençóis, saindo do
Aeroporto Internacional de Confins (Belo
Horizonte). Com isso, chegar à Chapada
fica ainda mais fácil. Você desembarca na
cidade mais charmosa da região, “economiza” 425 km de estrada a partir de Salvador e, de quebra, ganha pelo menos um
dia inteiro a mais no roteiro. Pode acreditar: com tanta coisa para ver e fazer por lá,
qualquer segundo faz falta.

Vista da BR-242, estrada que leva até o Morro
do Pai Inácio, um dos cartões-postais da
região; abaixo, Cachoeira do Buracão

NO RASTRO DO GARIMPO

Que a Chapada Diamantina é enorme
(e coloca enorme nisso) você já sabe. E
também deve imaginar que existem muitos jeitos de montar um roteiro na região.
Os principais atrativos ficam longe um do
outro e, para facilitar a logística, a melhor
solução costuma ser dividir a estada em
mais de uma cidade.
A “capital turística” da região é Lençóis e funciona como uma boa alternativa
para quem quer ter o melhor dos mundos,
conhecendo muito e se cansando pouco.
Com apenas 11 mil habitantes, o vilarejo
exala um jeitinho de cidade histórica mineira, mas com um “borogodó” que só a
Bahia tem. É lá que você vai encontrar as
melhores hospedagens do destino, como
o charmoso hotel Canto das Águas, vários receptivos e agências de turismo e
uma lista generosa de bons restaurantes.
28
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Vista aérea da Cachoeira
do Buracão, em Ibicoara

C H A PA D A

Píer sobre o Rio Pratinha, onde
são oferecidas atividades como
flutuação e tirolesa

Durante o dia, você pode caminhar
nas ruas de paralelepípedos, encantar-se
com suas casinhas coloniais coloridas e
conhecer as histórias dos tempos áureos
do garimpo de diamantes na região, no
século 19. Mas é no entardecer que o
Centro Histórico ganha vida. Restaurantes colocam mesinhas na calçada e
viram point de turistas e locais que baixam lá para aproveitar a noite. Opção
é o que não falta. De esquina, no casarão onde funcionava o antigo banco
da cidade, fica o Garimpo Gourmet,
que serve uma moqueca de camarão de
se comer de olhos fechados. Um pouco
mais à frente, no Bistrô Café do Mato,
o carro-chefe é um crepe de carne de
sol desfiada, com creme de queijo de
coalho, banana-prata e mel. Imperdível!
É em Lençóis também que você consegue fazer um esquenta e já ir se preparando para as caminhadas, as paisagens e
as (muitas) cachoeiras que estão por vir.
Para começar com o pé direito, uma boa
é a Cachoeira do Mosquito. Depois de
mais ou menos meia hora de caminhada
leve, você chega a uma queda-d’água no
meio de imponentes paredões rochosos.
É para tomar banho, sentar-se pedras e
se esquecer da vida. Na volta, vale uma
paradinha rápida no restaurante que
fica dentro da propriedade, para provar
o godó de banana-verde e o cozido de
palma (cacto), dois clássicos da culinária
regional.
A 20 km do Centrinho, o Poço do
Diabo tem estrutura de lanchonete, lojinha e uma área deliciosa para mergulhar e tomar banho. Você vai descendo
a pé, entre as pedras, pelo caminho do
Rio Mucugezinho, até chegar à cachoeira e à piscina natural. De lá, aproveite
e pegue a estrada até a cidade de Palmeiras, onde vai encontrar uma das
panorâmicas mais fantásticas de toda a
Chapada. A fama é tanta que o Morro
do Pai Inácio já virou cartão-postal da
região. Dá para chegar de carro quase
até o topo e, depois, seguir a pé o fluxo
montanha acima. Do alto dos seus mais
de 1.100 metros, você começa a entender a dimensão do sertão.
AZUL
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PARA TODOS OS GOSTOS

Não bastassem todos os superlativos, a Chapada ainda é democrática. Ela oferece atrativos para todo tipo de turista, do
mais aventureiro, que topa encarar quilômetros e quilômetros de caminhadas debaixo do sol, até o mais tranquilão, que
prefere tomar banho de rio enquanto beberica um drinque
aqui e outro ali. Mas uma coisa você precisa ter em mente: se
quiser conhecer o crème de la crème da região não tem jeito,
vai ter de cair na estrada.
Para a experiência ser completa você precisa estender a viagem até Ibicoara, cidade a 220 km de Lençóis, na parte Sul
da Chapada. E, mais precisamente, tem de começar a programação na Cachoeira do Buracão. Para chegar lá, são mais
ou menos 30 km de estrada de terra a partir do Centrinho
da cidade e uma caminhada de mais 3 km, margeando o Rio
Espalhado e andando entre mandacarus e xiquexiques, até dar
de cara com um cânion enorme, de 85 metros de altura. É ali
que você veste o colete salva-vidas, cai na água e vai nadando
entre os paredões rochosos até encontrar a cachoeira. Uma experiência para guardar na memória e encher o rolo da câmera.
Na trilha de volta você ainda pode ir parando e se refrescando,
sem pressa, em outras três quedas-d’águas que se formam no
caminho. Não dá para perder.

Outro atrativo que está na lista de “obrigatórios” é o Poço
Azul, na zona rural de Nova Redenção, a 90 km de Lençóis.
Ele foi descoberto em 1920 por um grupo de garimpeiros
que exploravam a região, mas só foi aberto para os turistas
na década de 1990. O esquema ali é tomar uma ducha, vestir
colete salva-vidas, óculos e snorkel e descer uma escadaria
que leva para dentro da caverna. No interior da gruta, a surpresa é descobrir um poço de água tão cristalina que você
consegue enxergar, sem dificuldade nenhuma, os até 21 metros de profundidade. Entre maio e setembro, a experiência
fica ainda mais especial, graças a um feixe de luz natural que
incide sobre o poço.
Para encontrar uma água capaz de competir com um azul
tão intenso e cristalino só indo até a Fazenda Pratinha, no
município de Iraquara. Com estilo de balneário, é um dos
atrativos com melhor infraestrutura para quem tem dificuldade de locomoção ou viaja com crianças. É daqueles passeios
para um dia inteiro: tem banho de rio, tirolesa, caiaque, stand
up paddle e até spa para stand up paddle uma massagem relaxante. O ingresso dá direito a conhecer dois atrativos, a Gruta
Azul, aberta apenas para observação, e a Gruta Pratinha, onde,
por uma taxa extra, você pode fazer flutuação ao lado dos peixinhos. Um verdadeiro oásis em pleno sertão.

Ponte sobre o Rio Lençóis;
à dir., casario e restaurantes
do centro histórico da cidade

Flutuação nas águas
cristalinas do Poço Azul
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Piscina do hotel Canto
das Águas; abaixo, vista
externa dos quartos

A Serra do Sincorá vista a
partir do Morro do Pai Inácio

AZUL
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Cachoeira e Poço do Diabo,
a 20 km de Lençóis

SERVIÇOS
ONDE FICAR
Ξ CANTO DAS ÁGUAS
lencois.com.br
Ξ CASA DA GELEIA
casadageleia.com.br
Ξ HOTEL DE LENÇÓIS
hoteldelencois.com
ONDE COMER
Ξ GARIMPO GOURMET
75 3334 1158
Ξ BISTRÔ CAFÉ DO MATO
@bistrocafedomato
Moqueca de camarão do Garimpo
Gourmet; abaixo, escondidinho de
carne de sol desfiada com banana da
terra, creme de macaxeira e queijo de
coalho, do Bistrô Café do Mato

Ξ TEMPERO DA DETE
75 99818 4178
PASSEIOS
Ξ LUCK ADVENTURE
@luckadventure

COMO IR

A Azul leva você até Lençóis, a 425 km de
Salvador, com voos diretos a partir de Belo
Horizonte (CNF).
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

a partir de

190,00
R$ 1.900,00

R$

10x de

sem juros

ou

à vista
por pessoa

CHAPADA
DIAMANTINA
3 noites no Hotel
Canto das Águas,
com traslado
e passeio na
Cachoeira do
Mosquito e no
Poço do Diabo.
Saída em
3/2/2022
(de Belo
Horizonte)

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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VIZINHO NOTÁVEL
Das ricas gastronomia e cultura de Montevidéu às praias, cassinos
e badalação de Punta del Este, o Uruguai, que volta a receber voos
diretos da Azul, tem tudo para tornar suas férias perfeitas!

Fotos: Shutterstock

por Bruno Segadilha
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Palácio Salvo,
na Cidade Velha
de Montevidéu

AZUL

AZUL
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Livraria no Centro
de Montevidéu
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badalação, a cidade tem ótimas opções de hotéis, restaurantes
de alta gastronomia, comércio de grifes internacionais e muito
agito noturno. Entre as opções culturais, três são imperdíveis.
A primeira é o monumento Los Dedos, do escultor chileno
Mario Irarrázabal, erguido na Playa Brava em 1982. A segunda é a Casapueblo, obra do pintor e escultor uruguaio Carlos
Páez Vilaró, erguida em Punta Ballena, pequena península ao
lado de Punta. Casa do artista até sua morte, em 2014, o lugar
compreende, hoje, um museu, hotel e restaurante.
Há também atrações para quem gosta de jogar, como o
cassino do hotel Conrad, inspirado nas gigantescas casas de
apostas de Las Vegas, o Nogaró, clássico aberto em 1938 e reformado em 2009, e o Cassino Punta Shopping. Na rambla do
porto, a badalação rola solta em boates, como a Moby Dick, e
nos bares que ficam ao lado.
Gosta de escapadas? A terceira opção cultural fica a 18
km de Punta: o Parque de las Esculturas, localizado dentro
da Fundação Pablo Atchugarry, com um jardim de 15 hectares com esculturas de diversos artistas. A região também
tem algumas das melhores vinícolas do mundo, já que o
Uruguai entrou, há alguns anos, na rota dos bons vinhos
produzidos do lado de cá do Atlântico. Por isso, seja qual
for a sua escolha, nossos vizinhos estão prontos para surpreender seus visitantes.

Parrilla no Mercado del
Puerto; acima, à esq. rua do
Centro da cidade; à dir. Rio
da Prata visto da Rambla

Fotos: Valdemir Cunha

A

venidas limpas e arborizadas, parrillas, cassinos,
shoppings, vinícolas e um charmoso litoral. Existem
muitas maneiras de definir o Uruguai, ilustre vizinho
do Brasil, cuja capital, Montevidéu, volta a receber
voos diretos da Azul este mês.
Sem dúvida, uma das melhores maneiras de conhecer o lugar é fazendo uma caminhada por sua famosa rambla, orla que
se prolonga por um percurso transitável de 22 km. Ao longo
do trajeto é possível observar construções do período colonial
e contemporâneas, com grande presença do art déco e prédios
baixos, projetados para não fazerem sombra sobre o Rio da
Prata e preservar a paisagem.
Já na Cidade Velha, o visitante encontra símbolos como a
Puerta de la Ciudadela, pilar de uma fortificação de 1741 que
mantinha Montevidéu a salvo de ataques. Ficam ali também o
Palácio Legislativo, sede do governo, o Teatro Solís, mais antiga casa de espetáculos do Uruguai, de 1856, e o Palácio Salvo, de 1929. Projetado pelo arquiteto Mario Palanti, o edifício
foi inspirado na obra Divina Comédia, de Dante Alighieri, e
é um dos cartões-postais do país. Perto dali, o Mercado del
Puerto reúne diversos restaurantes cuja estrela são as parrillas,
um dos pratos uruguaios mais tradicionais.
A partir de 20 de dezembro, a Azul volta a voar para outro
destino clássico do Uruguai, Punta del Este. Símbolo de luxo e

URUGUAI

La Mano, ou Los Dedos, escultura
feita pelo artista chileno Mario
Irarrázabal, em Punta del Este

Fotos: Valdemir Cunha

Parque de las
Esculturas; abaixo,
Farol de Jose Ignacio

AZUL
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URUGUAI
Casapueblo, construída pelo artista
uruguaio Carlos Páez Vilaró, em Punta
Ballena, a 13 km de Punta del Este

COMO IR

A Azul leva você até Montevidéu e Punta
del Este, no Uruguai, a partir de diversas
cidades do País.
Consulte as opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

286,80
R$ 2.868,00
10x de

R$

sem juros

ou

MONTEVIDÉU
7 noites no
Esplendor
Cervantes, com
traslado de ida e
volta.
Saída em
6/12/2021
(de Viracopos)

à vista
por pessoa

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181
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Fotos: Valdemir Cunha

Marinas del Puerto; acima, o
restaurante Lo de Tere

ECOTURISMO

O trajeto tem início no bairro da Ogiva,
ao lado do Hotel Porto Veleiro, seguindo
até a Praia das Conchas. De nível moderado,
o roteiro tem duração média de três horas.
O percurso é sinalizado e feito em trechos
do Parque Estadual da Costa do Sol, área
de preservação ambiental que abriga dunas,
bosques, campos e restingas de Cabo Frio,
Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Saquarema e São Pedro da Aldeia.
Em novembro será aberto o segundo
trecho, que sai do Morro do Vigia, percorre a Praia do Peró e termina na Praia Pontal
do Peró, num total de 7 km. A expectativa
é que todos os trechos sejam inaugurados
até o fim do ano. “Serão 53 km de trilha.
Não dá para fazer tudo no mesmo dia. A
ideia é que as pessoas passem mais de uma
noite aqui e aproveitem outros atrativos”,
diz Carlos Cunnha, secretário de Turismo
de Cabo Frio.

TRANS CABO FRIO
Localizada na Região dos Lagos, litoral
fluminense, a cidade cria um sistema de
trilhas que somará 53 km, atravessando
o destino de ponta a ponta
por Junior Ferraro

OUTROS EVENTOS

A cidade também acaba de divulgar seu
calendário de eventos turísticos de 2022,
como a Corrida Forte Run, em março; o
Festival de Cerveja Artesanal, em abril; a
Festa Portuguesa, em junho; e o festival gastronômico, em setembro. Ainda em 2021,
Cabo Frio planeja uma festa de Reveillón
com fogos e shows na Praia do Forte.

COMO IR

P

150,00
R$ 1.500,00
10x de

Fotos: Jhony Bianchi/divulgação

Trecho Boca da Barra da
Trans Cabo Frio; acima,
Praia das Conchas

reparem seus tênis e caprichem
no protetor solar: a cidade de
Cabo Frio, na Região dos Lagos, inaugurou o primeiro trecho de uma trilha que terá 53
quilômetros e cruzará o destino
fluminense de ponta a ponta.
Trata-se da Trans Cabo Frio, conjunto de
sete trilhas locais que faz parte do Sistema
Brasileiro de Trilhas. O circuito para caminhadas em meio à natureza é uma das apostas
da Prefeitura para fortalecer o ecoturismo.
Batizado de Boca da Barra, o primeiro
trecho tem sete quilômetros, ida e volta. A
trilha revela atrativos da cidade, na Região
dos Lagos, como Ilha do Japonês, Farol da
Lajinha, Praia Brava, Caverna dos Escravos
e Ponta do Chapéu.

A Azul leva você até Cabo Frio a
partir do Aeroporto Internacional de
Belo Horizonte (Confins). Consulte as
opções no site ou por telefone.
MAIS INFORMAÇÕES:
4003 1118 / VOEAZUL.COM.BR

R$

sem juros

ou

à vista
por pessoa

CABO FRIO
4 noites no
Malibu Palace
Hotel, com café da
manhã e traslado
de ida e volta.
Saída em
6/12/2021
(de Belo
Horizonte)

*valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

azulviagens.com.br / 4003 1181

Praia Brava; acima,
Bairro da Passagem

Com a Azul Viagens
você aproveita o
melhor de Natal.

GRAMADO
5 dias/4 noites

Saída: 16/01/2022

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

Origem: Ribeirão Preto
10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

146,00

1.460,00

Saída: 15/01/2022

170,00

ORLANDO
8 dias/7 noites

Passagem aérea | Hospedagem com café
da manhã | Seguro-viagem | Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto | Cataratas
Brasileiras (sem ingressos)

134,00

Saída: 20/03/2022

687,00

6.870,00

CHAPADA DIAMANTINA
5 dias/4 noites

Saída: 09/01/2022

Pousada Canto no Bosque

Origem: Viracopos

Passagem aérea | Hospedagem com café
da manhã | Seguro-viagem | Traslado
Aeroporto de Lençóis/hotel/Aeroporto de
Lençóis | Cachoeira do Mosquito e Poço
do Diabo
Origem: Confins

Passagem aérea | Hospedagem |
Ingresso de 4 dias básico para
parque temático Disney

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

1.340,00

JERICOACOARA

8 dias/7 noites

1.700,00

Celebration Suites

Saída: 16/01/2022

à vista

Pousada Casa do Angelo

R$

R$

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

2.238,00

Origem: Confins

à vista

10x sem juros de

223,80

Origem: Uberlândia

10x sem juros de

R$

Origem: Ribeirão Preto

Saída: 19/02/2022

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

10x sem juros de

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

8 dias/7 noites

Passagem aérea | Hospedagem com café
da manhã | Seguro-viagem | Traslado
aeroporto/hotel/aeroporto | Ingresso para
espetáculo Natalis

Origem: Confins

Hotel Areia de Ouro

IMBASSAÍ

Grand Palladium Imbassaí
Resort & Spa

Hotel Manacá

Saída: 20/01/2022

Saída: 16/01/2022

Numar Hotel

8 dias/7 noites

9 dias/8 noites

8 dias/7 noites

Hotel Colina São Francisco

FOZ DO IGUAÇU

NATAL

JOÃO PESSOA

790,00

MONTEVIDÉU
8 dias/7 noites

7.900,00

Saída: 17/05/2022

Regency Rambla Design
Apart Hotel
Passagem aérea | Hospedagem

Origem: Ribeirão Preto

186,00

1.860,00

PORTO SEGURO
8 dias/7 noites

Saída: 08/01/2022

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

Origem: Viracopos

Origem: Porto Alegre

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

10x sem juros de

à vista

R$

R$

R$

R$

R$

R$

235,80

2.358,00

330,60

3.306,00

342,00

3.420,00

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

Snacks
à vontade

Espaço
Azul

Call Center
24 horas

Os valores publicados são válidos por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo em caso de voos domésticos e para Montevidéu e em apartamento quádruplo no caso do
voo para Orlando, para voos da Azul, partindo de Campinas (VCP), Confins (CNF), Ribeirão Preto (RAO), Uberlândia (UDI) e Porto Alegre (POA), com eventual conexão. Condições
válidas para viagens nacionais de ida e volta iniciadas a partir de 08/01/2022 e completadas até 26/02/2022 e viagens internacionais de ida e volta iniciadas a partir de 20/03/2022 e
completadas até 24/05/2022. Os pacotes incluem passagens aéreas, cujos valores estão sujeitos à disponibilidade de assentos e às regras e restrições tarifárias específicas, estadias
em hotéis nas categorias especificadas, traslados de ida e volta do aeroporto para os hotéis, passeios quando citados e seguro-viagem se mencionado na oferta. O traslado de ida
e volta grátis no pacote da Chapada Diamantina está obrigatoriamente atrelado à compra de passeios. A gratuidade do traslado de ida e volta do aeroporto para o hotel é válida
apenas para o Aeroporto de Lençóis. O pax deve agendar esse serviço ligando ou enviando e-mail para o receptivo pelo número que consta no voucher. Os valores anunciados não

Azul Viagens, a operadora de turismo da Azul.
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. Os valores, datas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso
prévio. Os pacotes de viagem conjugados com passagens aéreas são pessoais e intransferíveis. Em caso de cancelamento ou alteração do pacote de
viagem originalmente contratado, serão aplicadas as penalidades descritas nos termos e condições de prestação de serviços, disponibilizados em
www.azulviagens.com.br/termos-e-condicoes. A lei e/ou normas legais vigentes e aplicáveis à época deverão ser observados. Consulte a central de
atendimento da Azul Viagens (4003-1181), o website www.azulviagens.com.br ou seu agente de viagens para obter mais informações sobre os termos e
condições da contratação e as regras/restrições específicas das tarifas anunciadas. Imagem meramente ilustrativa.
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MARAVILHAS DA
ARQUITETURA
por Bruno Segadilha

Belas e imponentes, algumas
construções impressionam por seus
grandiosos projetos e por desafiar
limites. Selecionamos algumas das
obras mais incríveis do mundo

HOOVER DAM
RIO COLORADO // ESTADOS UNIDOS
Localizada no Rio Colorado, entre os condados de Clark, no
estado de Nevada, e Mohave, no Arizona, é a maior usina
hidrelétrica dos Estados Unidos. Foi construída entre os anos
de 1931 e 1936, durante a Grande Depressão, e gerou mais de 5
mil empregos em uma das fases mais difíceis para a economia
do país. Suas dimensões são colossais. São 221,4 m de altura,
379,2 m de largura, 200 m de espessura na base. Para construir
tamanha barragem foram utilizados cerca de 2,5 milhões de
m3 de concreto, quantidade suficiente para pavimentar uma
estrada de mais de 4 mil quilômetros de comprimento. Não
conseguiu visualizar o tamanho? Basta pensar em uma rodovia
de mão dupla capaz de atravessar os Estados Unidos de ponta
a ponta. Seu nome é uma homenagem a Herbert Hoover,
presidente do país entre 1929 e 1933, que teve atuação decisiva
para que o projeto saísse do papel.

MINAS DE DIAMANTE DE MIRNY
MIRNY // RÚSSIA
Apelidada de “umbigo do mundo”, a mina, localizada na
Sibéria, é uma cratera colossal, com 1,2 mil metros de
diâmetro e 525 metros de profundidade. Para se ter uma
ideia, o Pão de Açúcar, com seus 395 metros, caberia
facilmente ali entro. Desse gigantesco buraco saem 25% de
todos os diamantes espalhados no mundo. Bem natural
que seja explorada pela empresa russa Alrosa. A companhia
emprega mais de 50% dos habitantes da pequena Mirny,
uma cidade geograficamente isolada, cuja principal
atividade é a extração da pedra preciosa. Para chegar até lá
são seis horas de voo partindo de Moscou, a capital russa,
em um trajeto bastante turbulento. Isso porque a pressão
das massas de ar próximas ao enorme buraco é muito
instável, podendo derrubar helicópteros e aeronaves de
pequeno porte. Quem quiser visitar a região também deve
se preparar para o frio, já que, no inverno, as temperaturas
podem chegar a 40 graus negativos.

VIADUTO DE MILLAU

Fotos: Shutterstock

MILLAU // FRANÇA
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Inaugurada em dezembro de 2004, a ponte impressiona por
sua altura e seu comprimento. Seu vão central fica a 342
metros do chão e sua pista percorre um trajeto de 2.460
metros, atravessando o Rio Tarn na altura da cidade de
Millau, no Sul da França. A construção resolveu um antigo
problema de quem viajava de Paris até Barcelona: os grandes
congestionamentos que se formavam na região, já que, para
cruzar o vale do rio era preciso percorrer uma estrada longa
e sinuosa. O viaduto é formado por oito trechos construídos
com aço, suportados por cabos estaiados escorados em sete
pilares de concreto, o que faz dele a maior via sustentada do
mundo. Para obter as 70 mil toneladas de areia e as 80 mil
toneladas de cascalho necessárias para produzir o concreto,
foi aberta uma pedreira de 70 metros de profundidade.
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Fotos: Shutterstock
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RELÓGI O DE ABRAJ AL-BAIT

PALM ISLANDS

MECA //ARÁBIA SAUDITA

DUBAI // EMIRADOS ÁRABES

Inaugurado em 2012, o complexo de arranha-céus Abraj Al-Bait ostenta uma série de recordes e títulos, como o de hotel
mais alto do mundo e de edifício com maior área coberta do planeta. O mais famoso deles, no entanto, é o de maior
relógio do mundo. A enorme engenhoca fica em uma torre a 601 metros de altura e tem quatro faces, cada uma com 46
metros de diâmetro e mostradores de 36 metros. Abaixo deles, a inscrição “Deus é grande” brilha fortemente durante
a noite, graças aos dois milhões de lâmpadas de LED que iluminam o relógio. Não à toa, a máquina pode ser vista a
uma distância de até 30 quilômetros, tornando-se um dos cartões-postais da cidade. Sua localização é estratégica: o
complexo fica a poucos metros da maior mesquita do mundo e do local mais sagrado do Islã, o Masjid al Haram.

Em junho de 2001, a incorporadora de imóveis árabe Nakheel Properties deu início a uma das obras mais
ousadas da humanidade: a construção de um arquipélago artificial no Golfo Pérsico. A primeira ilha,
Palm Jumeirah, foi inaugurada em 2009 e abriga edifícios residenciais, centros de entretenimento e lazer,
ocupando uma área equivalente a 5.800 campos de futebol. Para se contruí-la houve muitas dificuldades, a
começar pelo material empregado. Apesar de Dubai estar em uma região desértica, a areia dali não podia ser
usada na construção por ser muito fina. A solução foi dragar 85 milhões de metros cúbicos de sílica, que foi
compactado e coberto por várias camadas de rocha. O custo disso tudo? Cerca de 12 bilhões de dólares.

CHECKLIST

CANAL DO PANAMÁ
CIDADE DO PANAMÁ // PANAMÁ

Fotos: Shutterstock

Um dos projetos de engenharia mais complexos do
mundo foi inaugurado em agosto de 1914, depois de
mais de dez anos de construção. Atravessar o istmo
do Panamá era um desejo antigo de vários países, já
que a viagem entre os Oceanos Atlântico e Pacífico
era longa, durando semanas, e arriscada. Para ir de
um ponto ao outro era preciso percorrer as águas
geladas e turbulentas da passagem de Drake, entre
a extremidade Sul da América do Sul e a Antártica,
ou o Estreito de Magalhães, no extremo Sul do Chile.
Com a criação do canal, o trajeto tornou-se muito
mais curto e seguro: as embarcações percorrem
seus 77 quilômetros de extensão em algumas horas.
A principal dificuldade desta obra era vencer a
topografia irregular da região. A solução foi criar
um sistema de eclusas capazes de elevar e descer
grandes embarcações para que elas pudessem seguir
o caminho em segurança.

USINA DE ITAIPU
RIO PARANÁ // BRASIL/PARAGUAI
Em tupi-guarani Itaipu significa pedra sobre a qual a água faz
barulho. Nada mais adequado para definir um rio como o Paraná,
com sua enorme bacia hidrográfica. Tão grande que a porção
localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai foi o lugar
escolhido para abrigar a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Construída
pelos dois países entre 1975 e 1982, a usina binacional consumiu
mais de 50 milhões de toneladas de terra e rocha, escavadas
para deslocar o curso do rio e para formar a barragem de 196
metros de altura. O montante de materiais empregados na obra
é colossal: o concreto usado na construção seria suficiente para
erguer 210 estádios do Maracanã e a quantidade de ferro e aço
utilizada equivale à usada em 380 torres Eiffel.

TERRAÇOS DE BANAUE
BANAUE // FILIPINAS
A ideia é milenar e até hoje eficaz no plantio de arroz. Construídos em diferentes níveis até o topo de montanhas,
os arrozais de Banaue captam as águas das chuvas nas colinas e aproveitam a força da gravidade para que cada
terraço abaixo seja irrigado. Além de evitar desperdícios, a prática impede que o terreno sofra com erosões e que a
região seja inundada nas épocas mais úmidas. Outro resultado dessa técnica é um efeito visual deslumbrante: de
longe os morros dessa cidade filipina parecem “fatiados” em finas camadas, cobertas por uma vegetação que mais se
assemelha a um tapete. Não à toa, o lugar recebe anualmente milhares de visitantes interessados em conhecer suas
plantações e o estilo simples de vida dos locais, famosos também por seus rituais xamânicos.

Fotos: Shutterstock
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BURJ KHALIFA

MURALHA DA CHINA

DUBAI // EMIRADOS ÁRABES

DE JIAYUGUAN À FOZ DO RIO YALUJIANG// CHINA

Erguido entre setembro de 2004 e janeiro de 2010, o edifício tem 160 andares e 828 metros, o que faz dele o mais alto do
mundo. Os desafios do idealizador do projeto, o arquiteto norte-americano Adrian Smith, foram vários. Para começar, ele
precisou criar um concreto que não secasse muito rapidamente e nem rachasse com o clima seco da região. A substância
também deveria ser capaz de suportar a pressão gerada pela enorme quantidade de andares com seus apartamentos
residenciais, escritórios, além do Armani Hotel. Smith viu-se ainda diante de outra grande questão: o desenho do prédio
deveria considerar as correntes de vento a que a torre seria submetida. Por isso criou um edifício no formato de um “y”,
revestido com alumínio e painéis de vidro, fazendo do Burj Khalifa um dos principais símbolos da arquitetura neofuturista.

Série de fortificações feitas de pedra, tijolo, terra compactada, madeira e outros materiais, a grande Muralha da
China tem impressionantes 8.850 quilômetros de extensão. Começa na cidade de Jiayuguan, no lado Oeste do país,
e chega até a foz do Rio Yalujiang, na direção Leste, atravessando o Deserto de Gobi, quatro províncias chinesas,
além de passar pela vizinha Mongólia. O início de sua construção é incerto. Por 1.900 anos os chineses ergueram
muros para se protegerem contra a invasão dos povos do Norte. Depois da unificação do Império Chinês, em 259
a.C, o imperador Qin Shihuangdi começou a unificar a muralha, que foi ampliada nos anos seguintes, especialmente
durante a dinastia Ming, no século 15, quando a construção atingiu seu auge.

ESTI LO
DE VIDA

Foto: Tomas Rangel/divulgação

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

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

>voeazul.com.br/clube
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GASTRONOMIA
Peixes e frutos do mar são as estrelas
do Escama, restaurante comandado
pelo chef Ricardo Lapeyre, no Rio. Entre
as delícias do cardápio está a Lula
Grelhada, servida com aioli, pimenta
biquinho e croutons
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BEM-ESTAR

O charme low profile da
Pretoca Pousada, na Ilha
dos Frades, na Bahia

Dicas para manter uma boa
postura e evitar problemas
na coluna

73
BELEZA
Uma seleção de itens e
produtos para cuidar
da barba

GASTRONOMIA

COZINHA SEM
AFETAÇÃO
Com ambiente leve e
descontraído, o Escama, nova
casa do chef Ricardo Lapeyre,
conquista os cariocas com
receitas inspiradas de peixes e
frutos do mar por Bruno Segadilha
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Fotos: Tomas Rangel/Divulgação

A

ideia do Escama surgiu há oito anos,
durante uma viagem à Europa. De
férias em Paris, onde havia morado
por alguns anos, Ricardo Lapeyre
conheceu um pequeno restaurante que
servia pescados no balcão, de maneira
bem desafetada, e imediatamente apaixonou-se pela comida e pela ideia. “Aquela coisa despretensiosa era a cara do Rio.
Apesar disso, a cidade nunca teve um lugar assim, casual”, diz Lapeyre. As férias
acabaram, Ricardo voltou ao comando da
cozinha do restaurante Laguiole, mas a
ideia de abrir uma casa de peixes e frutos
do mar com ambiente leve e informal se
manteve ao longo dos anos. “Talvez tenha
demorado um pouco pela falta de oportunidade, por eu estar esperando o tempo
certo das coisas”, explica.
Pois a chance chegou em 2020, quando
um cliente e amigo ofereceu sociedade a
Lapeyre de uma nova casa, o Escama, e deu
ao chef carta branca na criação. Para testar
receitas e conceber o projeto da nova casa,
o chef passou três meses em uma fazenda
no Arraial do Sana, no interior do Rio,
descendo de dez em dez dias para buscar
os pescados frescos que usava nas receitas. Os itens do cardápio do Escama, aliás,
são todos preparados com ingredientes de
produtores locais. “Eu me preocupo muito
com a origem dos alimentos, em saber se
a pesca foi feita de maneira sustentável, se
não usaram rede de arrasto”, diz. O endereço escolhido foi um charmoso sobrado
na Rua Visconde de Carandaí, onde antes
funcionava o restaurante espanhol Venga!

O resultado é uma casa de pratos autorais e sem
excessos, seguindo o desejo de Lapeyre de oferecer
uma cozinha com ingredientes de qualidade e bom
custo-benefício. Tudo ali é leve e despojado. A começar pelos garçons, que trabalham de tênis e camiseta branca, e pelo ambiente descolado, com paredes
de tijolinhos. No primeiro andar, fica a cozinha fria,
comandada pelo subchef Hugo Devaux, que prepara
ostras, saladas e conservas. No segundo, está a quente, com uma churrasqueira de onde saem assados na
brasa.
O cardápio surpreende já no ótimo couvert, com
bocados de rillette de peixe do dia, tartares, ceviches e saladinha fresca de tomates coloridos, perfeitos para serem comidos com o as fatias de pão
de fermentação natural que os acompanha. Entre os

No alto, Risoni de
Lula com pesto de
pistache e limão
siciliano; acima, o
ambiente despojado
do Escama

NY Sour com Bourbon, limão
siciliano, açúcar e vinho
tinto; acima, Banoffee com
creme de caramelo

principais, destaque para o Risoni de Lula com pesto de
pistache e limão siciliano e para a Bolognesa de Polvo,
uma das estrelas da casa: orecchiete, polvo e linguiça portuguesa servidos sobre uma cama de stracciatella. “Este
prato tem inspiração em uma receita que experimentei
no Marea, em Nova York. Fui testando várias massas e
cheguei ao orecchiete”, lembra Lapeyre.
Para terminar bem, não deixe de experimentar uma das
excelentes sobremesas. Entre as criações de Hugo Devaux
estão o Mil-folhas de Banoffe, servido com banana, creme de caramelo e tuiles, além da inesquecível Louis XV,
uma espécie de mousse feita com chocolate belga 55%,
biscoito e praliné. Delícias que mostram que comida boa
não precisa ser metida a besta.
Ξ ESCAMA 21 3042 3097 // escamarestaurante.rio

O chef Ricardo Lapeyre; acima,
Strudel de Pirarucu com molho
champagne e espinafre
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CLÁSSICO
DOS BOTECOS

SABORES DE OLIVER

BRASÍLIA Famoso no mundo inteiro por seu

livros de receitas e programas de TV, o chef
inglês Jamie Oliver inaugura no Brasil o novo
restaurante Jamie Oliver Kitchen, cuja primeira
unidade fica no Venâncio Shopping, em
Brasília. Em parceria com Lisandro Lauretti, o
chef britânico criou um cardápio com receitas
famosas de seu repertório e ingredientes
locais, a exemplo do Pão de Polenta, servido
com manteiga batida, e a Belíssima Burrata,
que chega à mesa acompanhada de tomates
sazonais, melancia, pimenta fresca, cebola roxa,
limão e hortelã. Entre os principais, destaque
para o Tomahawk (foto), corte de carne com osso
acompanhado de trio de molhos, e a CouveFlor Assada com Harissa, um purê de couve-flor
cremoso, avelã com especiarias e gergelim
dukkah e sementes de romã.

A ideia surgiu na Escócia: um petisco feito com ovo envolto em linguiça, depois
empanado e frito. O Scotch Egg chegou
ao Brasil e foi rebatizado como bolovo em
vários bares. Com o tempo, algumas casas
de São Paulo deram um tratamento especial ao salgado, que voltou a ocupar lugar
de destaque nas mesas com receitas criativas. No bar Tiquim, em Perdizes, a chef
Bianca Battesini faz uma versão feita com
carne de panela, batata cozida e uma mistura de queijo muçarela e minas padrão,
que derrete e se mistura com a gema molinha a cada mordida. A chef criou ainda uma
versão vegetariana, o Coxovo, com massa
de coxinha, queijo e ovo, e o Bacalhovo,
com massa de bacalhau e batata, recheada
com queijo, azeitona e ovo. “Todos são fritos na hora e chegam crocantes à mesa”, diz
Bianca. Na Casa Tucupi, na Vila Mariana,
Amanda Vasconcelos traz elementos de um
prato típico do Acre, a Baixaria. A massa
de carne moída e farinha de milho hidratada é recheada com um ovo de codorna
cozido, acompanhado de vinagrete picante
e maionese de tucupi. “Sempre quis fazer
um quitute que remetesse a essa receita tão
típica do Acre. Um dos cozinheiros que
trabalham comigo, o Junior Gomez, deu
a dica desse bolovo”, diz Amanda. Já no
Guarita Bar, em Perdizes, a fórmula ganha
um ingrediente tão famoso quanto irresistível: massa de coxinha bem leve e macia, que
contrasta com a fraldinha moída, temperada
com páprica. “Queria fazer uma releitura do
Scotch Egg. Adiciono a massa de coxinha,
deixo-a com a gema mais mole e coloco um
tempero mais forte na carne”, afirma o criador da receita, o chef Greigor Caisley.

Ξ CASA TUCUPI (SP)
linktr.ee/tucupi
Bolovo carne de panela,
do bar Tiquim
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Ξ GUARITA BAR (SP)
guaritabar.com.br

SALVADOR Omí. Palavra de origem iorubá que significa água e remete à ideia
de geração e fecundidade. No vocabulário do chef Fabrício Lemos, uma alquimia gastronômica bem-sucedida que ele executa no restaurante de mesmo
nome. Localizado no térreo do hotel Fera Palace, o Omí tem como protagonistas os pescados e frutos do mar, que aparecem em itens como as casquinhas
de aratu com vinagrete e farofa de dendê (foto), ótima opção de entrada.
Entre os principais, vale a pena experimentar o Baião de Dois de Camarão,
servido com aioli e farofa de tapioca, ou o Polpetone de Polvo, com molho
pomodoro e fumeiro. Reserve espaço para uma das sobremesas criadas por
Lisiane Arouca, entre elas a Dona Marieta, uma ambrosia com mousse de
queijo, frutas vermelhas e cocada de manjericão. Ξ @omirestaurante

COMO NA ITÁLIA
Fotos: Leonardo Freire e Divulgação

Ξ TIQUIM (SP)
@bar_tiquim

Ξ jamieoliverkitchen.com.br

ALQUIMIA BAIANA

SÃO PAULO O bairro Pinheiros acaba de ganhar um charmoso empreendimento.
Inspirado nos bares italianos, o Bottega 21 aposta em drinques autorais, boa
comida e ambiente informal. O cardápio traz clássicos da culinária italiana,
como o Gamberetti all’aglio, feito com camarões puxados no azeite e alho
confitado, e a Burrata Bonfiore (foto), servida com carpaccio de tomate
momotaro, presunto San Danielle e pão de fermentação natural. Na carta de
drinques, destaque para o Negroni Cioccolato, com gim, Campari com infusão
de nibs de cacau, vermute tinto e chocolate com cumaru, e para o Old Masala
Chai, com bourbon, masala chai, bitter de laranja e bitter aromático.
Ξ @bottega21bar
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vontades de seus convidados. Os cardápios de almoço e jantar não ficam atrás, com opções como as excelentes vieiras
na manteiga, uma das melhores entradas do lugar. Entre os
principais, vale a pena experimentar a Moqueca de Siri Mole
e Cascudo, e o Malassado, filé-mignon servido ainda rosado
em caldo de carne com milho, banana-da-terra, cogumelo e
pimentão. Reza a lenda que este prato, um clássico baiano, era
o favorito do escritor Jorge Amado.
O autor, aliás, está presente ali com clássicos de sua obra
disponíveis em uma antiga estante. “A ideia é fazer com que
os hóspedes se sintam em casa mesmo. Não tenho frescura de
combinar móveis. Tudo aqui é desconjuntado”, conta. Boa
parte da decoração é composta de objetos que Preta encontra
na rua ou ganha de amigos, como a antiga geladeira laranja e
o fogão a lenha que ficam no restaurante. Um barco de pesca reformado, localizado perto das mesas, funciona como um
sofá e é um dos pontos mais “instagramáveis” dali. “Sempre fui
garimpeira, não gosto de descartar as coisas”.
Tanto estilo atraiu gente como Ivete Sangalo e Gilberto
Gil, que deram as caras por ali encantados com a beleza de
uma ilha praticamente intocada e onde as coisas funcionam
em outro tempo. Preta, no entanto, diz não ligar muito para o
glamour. “Sou uma pessoa tímida e muito simples. Minha comida é praiana e nunca fiz nada para impressionar ninguém,
mas para receber bem, algo que amo fazer. Se você quer um
peixe assado, uns legumes na brasa, uns petiscos, eu faço com
o maior prazer e acho que as pessoas têm gostado. A procura
tem crescido. Por isso já comecei a pensar na ampliação da
pousada”. A julgar pelo sucesso que vem fazendo, Preta vai ter
bastante trabalho pela frente.

A decoração informal de
um das áreas comuns da
Pretoca Pousada

BAHIA LOW PROFILE

O

ano era 2016. Cansada da correria das redações, a fotógrafa Angeluci Figueiredo decidiu que era hora de
investir no antigo sonho de viver da gastronomia.
Com pouco dinheiro e muitas receitas na manga, Preta, como Angeluci ficou conhecida, inaugurou seu primeiro
restaurante na Ilha da Maré, a pouco mais de 20 quilômetros
de Salvador. O primeiro mês foi um fracasso. “Ninguém ia.
Fiquei desesperada. Comecei a pedir que os amigos e conhecidos fossem conhecer meu estabelecimento no fim do mundo”,
brinca. A estratégia deu certo. Graças à divulgação boca a boca
e ao seu tempero inconfundível, a empresária conseguiu lotar
o lugar. O sucesso foi tanto que, três anos depois, a Fundação
Viva Bahia, que tem se dedicado a incentivar o turismo na Baía
de Todos os Santos, convidou-a para levar seu negócio para
a Ilha dos Frades, mais especificamente na Praia de Ponta de
Nossa Senhora de Guadalupe, a 25 km da capital baiana.
Preta continuou fazendo sucesso, mas percebeu uma importante demanda: como o novo endereço era mais distante,
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os clientes perguntavam se ela oferecia hospedagem. “Sempre
deixei redes, sofás e poltronas para que as pessoas descansassem depois da refeição. Elas ficavam com preguiça de voltar
e queriam pernoitar ali”, diz. A solução veio em dezembro
de 2019 com a inauguração da Pretoca Pousada, integrada ao
Restaurante Preta. Com apenas seis quartos, o estabelecimento aposta no clima intimista e no atendimento personalizado.
Cada suíte tem uma decoração própria, com elementos que
fazem o hóspede lembrar que está na beira da praia, como
palha, madeira e papéis de parede estampados com coqueiros.
“Aqui é no corpo a corpo mesmo. Converso com cada um,
pergunto o que querem comer nas refeições”, diz.
E que refeições. O farto café da manhã, preparado na hora
pela chef e por sua equipe, tem guloseimas como bolos de
aipim, de tangerina e de chocolate amargo, tapiocas, empanadas, tábua de queijos, pães artesanais quentinhos, além de
bolinhos de estudante empanados com açúcar e canela. A lista
é imensa, mas Preta se mostra sempre disposta a atender às

Fotos: Divulgação

Localizada na Ilha dos Frades, a 25 quilômetros de Salvador, a Pretoca Pousada aposta em uma
hospedagem intimista e num atendimento personalizado por Bruno Segadilha

Ξ PRETOCA POUSADA 71 99326 7461 // @pretocapousada

Uma das suítes da pousada;
acima, café da manhã preparado
por Preta e detalhes da decoração
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Quartos temáticos do
Hotel New York – The
Art of Marvel

HOSPEDE-SE COMO UM HERÓI
PARIS Homem-Aranha está sempre por lá. Hulk também,
assim como Capitão América e Thor. Primeiro empreendimento totalmente dedicado aos heróis dos quadrinhos, o
Hotel New York – The Art of Marvel foi inaugurado em
junho e já se tornou uma das opções favoritas de quem quer
conhecer a Disneyland Paris, na França. O edifício remete
aos arranha-céus de Manhattan e abriga a maior coleção do
mundo de obras de arte sobre o estúdio, com 350 itens de 110
artistas de vários países. São 561 quartos, incluindo 25 acomodações dedicadas a heróis como Homem-Aranha, Vingadores e outros personagens famosos. As suítes presidenciais são
inspiradas nos aposentos da mansão de Tony Stark, milionário da ficção que está por trás da máscara do Homem de Ferro, em dois andares, com móveis elegantes e peças exclusivas.
O hotel tem ainda espaços especiais, como um estúdio para
aspirantes a artistas a aprenderem como ser um ilustrador de
quadrinhos. Já o campo poliesportivo Hero Training Zone
tem áreas para basquete, ioga, além de uma academia. Bateu
fome? Há várias opções, como o Manhattan Restaurant, com
pratos italianos modernizados, cujo design evoca o horizonte
de Manhattan e o reino de Asgard, de Thor. Já o Downtown
oferece uma viagem gastronômica com pratos preparados ao
vivo, enquanto o Skyline Bar é especializado em coquetéis
clássicos de Nova York, como o martíni, e funciona em um
espaço que lembra os enormes edifícios de Manhattan. No
descolado Bleecker Street Lounge, crianças e adultos podem
experimentar bebidas inspiradas no filme Doutor Estranho.
Ξ disneylandparis.com
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Fotos: Artist Concept Only, Roberto Ibrahim e Divulgação

LUXO RENOVADO
SALVADOR O Aram Yamí Boutique Hotel volta a
abrir suas portas depois de quase um ano de reforma.
Construído em um casarão colonial do Santo Antônio
Além do Carmo, no Centro Histórico da capital
baiana, o empreendimento aposta na exclusividade e no
atendimento personalizado. São apenas seis quartos, cuja
decoração mistura peça do estilo barroco do século 19,
como as camas com mosquiteiros e imagens religiosas,
com elementos contemporâneos, a exemplo dos móveis
assinados por designers. Outro destaque é a piscina, que
tem vista privilegiada da Baía de Todos os Santos.
Ξ aramyamihotel.com

NOVIDADE NO
LITORAL NORTE

JUQUEHY Famoso destino do litoral
Norte de São Paulo, Juquehy acaba
de ganhar um novo empreendimento, o Hiu Hotel. Localizado a apenas 150
metros da praia, o Hiu disponibiliza para os
hóspedes poltronas, espreguiçadeiras, guarda-sóis e oferece atendimento na areia. Espaço também é palavra de ordem ali. Por isso
suas 17 suítes são bastante amplas, a exemplo da Suíte Royale,
que tem 74 m², duas varandas privativas com redes, espreguiçadeiras e uma banheira. O spa oferece terapias e tratamentos homologados pela L’Occitane – entre eles um escalda-pés com sais
e ervas. que é cortesia para os hóspedes que acabam de chegar.
Ξ hiuhotel.com.br

TRABALHO COM CONFORTO
SÃO PAULO Um dos principais grupos hoteleiros do País, a rede paranaense Bourbon Hotéis
& Resorts inaugura o primeiro hotel da marca
Rio Hotel by Bourbon, em São Paulo. O novo
empreendimento mira no público que viaja à
capital paulista a negócios e tem localização
estratégica, na Barra Funda. O bairro da Zona
Oeste fica próximo da Avenida Paulista, do
Anhembi e da Expo Center Norte. Para quem
não pode perder tempo nos momentos fora do
escritório, os 201 apartamentos têm mesa de
trabalho e boa conexão com a internet. Precisa
relaxar? O In Samba Restaurante e Bar oferece
uma boa carta de drinques e um menu variado.
Ξ bourbon.com.br
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ou passar para o modelo híbrido (alguns dias da semana em casa e outros
no escritório). Com isso é necessário
ter em mente que algumas posturas
e hábitos precisam ser revisados, pelo
equilíbrio do corpo. “O principal item
para manter a saúde ortopédica é investir em uma boa cadeira. Ela precisa
ter encosto para a lombar e a cabeça.
Um apoio para os cotovelos também é
necessário, assim como manter os pés
alcançando o chão, a mesa logo acima
do nível dos cotovelos e o monitor logo
abaixo do nível dos olhos”, explica Felipe Gargioni Barreto, neurocirurgião
especialista em coluna. O médico diz
que o uso do celular de forma viciosa,
que faz com que olhemos sempre para
baixo, também pode causar dores. Elas
são sentidas nos ombros, na nuca, nas
mãos, nos braços e na coluna.
Mas não são só o home office e o
smartphone são os vilões da postura.
“Os principais fatores são o sedentarismo, a obesidade e as tensões do dia a
dia. O estresse cotidiano pode levar ao
aumento das contraturas da musculatura cervical e do tórax, além de prejudicar a postura como um todo”, diz
Luciano Miller, ortopedista e cirurgião
de coluna do Hospital Albert Einstein.

DE OLHO NA POSTURA

A

pós as drásticas adaptações dos últimos dois anos,
muitos foram os que passaram a sentir dores nas
costas como resultado da mudança do escritório
presencial para o home office – sem contar a diminuição de atividades físicas e a alteração de hábitos alimentares para um menu mais indulgente. Algo comum
em tempos austeros que pode acarretar sobrepeso e tensão nas articulações.
“Com a pandemia e a mudança abrupta do escritório
para a casa, tantas foram as pessoas que não conseguiram se preparar rapidamente para se acomodar de for-
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ma ergonômica no lar. O que isso significa na prática?”,
questiona Alberto Gotfryd, médico ortopedista. “Muitos
trabalhando na mesa da sala, com cadeiras sem encosto
adequado ou regulagem de altura. Outros fizeram do sofá
e, pior ainda, da cama o seu escritório. A tela em altura
baixa, no caso de notebooks, também prejudica a postura,
principalmente o pescoço. Com isso pode ser percebido
um aumento no número de casos de problemas de coluna
e outras articulações.”
Mesmo com a diminuição dos índices da Covid-19, boa
parte dos escritórios pretende manter o trabalho em casa

Fotos: Shutterstock

Os desafios para manter a coluna equilibrada em uma realidade de longos períodos na frente do
computador e muitas horas no celular por Paula Roschel

O QUE FAZER PARA REVERTER O QUADRO?
OS ESPECIALISTAS RECOMENDAM
Correr
Ao contrário do que muitos imaginam, pacientes que correm mais possuem uma
coluna menos impactada pela degeneração discal do que indivíduos que não
praticam esse tipo de atividade física (Felipe Gargioni Barreto, neurocirurgião).
Invista em alongamentos e exercícios
Existem diversos alongamentos para ajudar a melhorar a postura e aliviar as
dores, mas o exercício mais seguro para ser feito sozinho é pegar uma bolinha,
como a de tênis, e massagear as costas com ela, colocando-a entre o corpo e uma
parede, ou mesmo o chão (Luciano Miller, ortopedista e cirurgião de coluna do
Hospital Albert Einstein).
Uma boa noite de sono
O travesseiro de quem quer cuidar bem da coluna deve ter a altura dos ombros,
mantendo assim a coluna cervical neutra nas posições laterais e não ficar tão alto
na posição supina (cabeça para cima). O mesmo vale para o colchão. Ele não pode
ser tão duro, para não ser desconfortável, mas também não deve ser tão macio a
ponto de afundar e deixar a coluna fora de sua posição anatômica.
Nos pés
Calçados com amortecimento, e que sejam confortáveis, diminuem impactos
diretos na coluna. Procure escolher o tênis de corrida levando em conta o seu tipo
de pisada. Ela pode ser neutra, supinada (parte externa do pé apoiando mais) e
pronada (parte de dentro do pé tendo mais contato com o solo do que a de fora).
Relaxe
Se você percebeu nitidamente uma dor de coluna após uma postura ou mau
jeito, faça repouso, calor local, tome analgésicos (sempre com orientação médica)
e observe. A grande maioria das dores vai melhorar após isso (Alberto Gotfryd,
médico ortopedista).

BEM-ESTAR

BELEZA

BARBEARIA EM CASA

CHEIRINHO NOSTÁLGICO

UMA BARBA MAIS CHEIA E UM BIGODE ALINHADO ESTÃO EM ALTA. MAS
É PRECISO ALGUNS CUIDADOS ESPECIAIS. ÓLEO, HIDRATANTE, XAMPU
OU CERA SÃO ESSENCIAIS PARA TER UM VISUAL ELEGANTE E DEIXAR
SUA BARBA MACIA E HIDRATADA. CONFIRA! por Anna Paula Ali

Reunindo fãs que vão de millenials à geração Z, o
Bubbaloo tradicional sabor tutti-frutti voltou para
resgatar as memórias nostálgicas dos tempos de
infância e adolescência. O Boticário buscou essa
inspiração para lançar sua recente linha Cuide-se
Bem, trazendo um apelo fun com produtos que
deixam o momento de cuidado diário mais leve e
divertido. Além da textura, do cheirinho e do visual
que remetem à clássica goma de mascar, todos os
produtos da linha são cruelty free e veganos. A linha
é composta de loções hidratantes, sabonete líquido,
body splash, sabonete em barra, creme de mãos e
até gloss labial. Ξ boticario.com.br
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TREINO TECNOLÓGICO
A rede Bodytech acaba de inaugurar uma unidade no
Shopping Leblon, Rio de Janeiro. Com aproximadamente 1.000
m2, o novo espaço aposta na alta tecnologia, como a linha
Excite Live da Technogym, no setor de cardio, com esteiras,
elípticos, bicicletas e simuladores de escada, nos quais o
aluno pode navegar nas mídias sociais ou assistir a uma série
na Netflix enquanto se exercita. A nova Bodytech também tem
o Espaço High Performance, com aulas de Cardio Burn, Cross
BT e circuito funcional Wolf Fit, novo conceito em treinamento
coletivo idealizada pelo professor de educação física Renato
Lobão e que tem como origem a ginástica localizada, com os
pilares cardio, core, mobilidade e força. A unidade também
conta com uma sala Hight Performance, para modalidades
de conceito HIIT (High Intensity Intermittent Training),
treinamento intervalado de alta intensidade e com até 30
minutos de duração. Ξ bodytech.com.br
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O SONO DA BELEZA

Fotos: Divulgação

Ξ desincha.com.br

10

Foto: Divulgação

A Desin Company acaba de lançar a máscara facial
multifuncional Matchá Gel Mask pela Desinchá Beauty.
O produto promete reduzir o inchaço facial, hidratar
e iluminar a pele em apenas 15 minutos. Vegana e
cruelty free, a máscara aposta no poder antioxidante
e anti-inflamatório do chá-verde para tratar a
pele e ajudar no combate aos radicais livres e no
aumento de produção de fibras de colágeno para a
maior firmeza e elasticidade da pele. O produto também
possui blend de extratos vegetais, para estimular a
circulação sanguínea na região, e o cogumelo Fu ling,
que promove a luminosidade da pele e o aumento da
espessura, a firmeza e a elasticidade dos tecidos. O preço
sugerido é de R$ 17,90 para cada sachê.

1. Pós-Barba Westlake, B.URB – R$ 36 – burb.com.br
2. Bálsamo vegano hidratante de barba, QOD Barber Shop – R$ 22,99 – zattini.com.br
3. Xampu para barba Malbec Club, O Boticário – R$ 27,90 – boticario.com.br
4. Óleo para barba, QOD Barber Shop – R$ 24,99 – zattini.com.br
5. Barbeador Shave Bba02, Britânia – R$ 109,89 – americanas.com.br
6. Shiseido Men Face Cleanser, Shiseido – R$ 199 – shiseido.com.br
7. Creme de barbear, Weleda – R$ 76,90 – weleda.com.br
8. Espuma de barbear Nivea Men Deep Black, Nivea – R$ 24,10 – amazon.com.br
9. Bálsamo relipidizante XeraCalm A.D, Eau Thermale Avène – R$ 162,45 –
epocacosmeticos.com.br
10. Cera de barba 1922 b y J.M. Keune Beard Balm, Keune – R$ 191,17 – keune.com.br
Preços pesquisados em outubro de 2021
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MODA
3

1

2

5

4

6

PISANDO COM ESTILO

FLAT, COM SALTO, CANDY COLORS OU CORES VIBRANTES:
COM TANTOS MODELOS FASHION, FICA DIFÍCIL ESCOLHER UM
SÓ! CONHEÇA OS TIPOS DE CALÇADOS FEMININOS QUE SÃO
TENDÊNCIA PARA A PRIMAVERA E O VERÃO por Anna Paula Ali

7

8

10

1. Slingback de couro hibisco, Capodarte – R$ 290 – capodarte.com.br
2. Tênis TNS colors, Havaianas – R$ 199,99 – havaianas.com.br
3. Sandália com franja artesanal, FARM – R$ 698 – farmrio.com.br
4. Sandália papete flatform de nylon, trança roxa, Schutz – R$ 390 – schutz.com.br
5. Sandália For You Lace salto bloco, Shoestock – R$ 119,90 – zattini.com.br
6. Sandália Gabriela flatform tiras de flores, Studio Z – R$ 79,99 – stz.com.br
7. Tamanco Lila de vinil, salto bloco, Shoestock – R$ 189,90 – shoestock.com.br
8. Sandália plataforma, Vizzano – R$ 119,90 – vizzano.com.br
9. Sandália minimalista, Usaflex – R$ 229,99 – usaflex.com.br
10. Mule Fringe de ráfia, Tatiana Loureiro – R$ 478 – tatianaloureiro.com.br
Preços pesquisados em outubro de 2021
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EXECUTIVA

Foto: Divulgação
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MADE IN BRAZIL
O sucesso da Amend,
empresa de cosméticos
comandada pelo
empresário e atleta
paralímpico André Cintra
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Tannia Fukuda Bruno, diretora
de marketing da Seara, fala
sobre os desafios da marca

O livro Nova Economia fala dos
desafios inéditos que surpreendem
os empresários

A parceria da Associação Voar
com a Slang, plataforma
on-line de inglês

ENTREVISTA

FOCO NA
INOVAÇÃO
A diretora de marketing Tannia Fukuda Bruno revela como
a sexagenária Seara praticamente renasceu, há oito anos,
para se tornar uma das marcas mais poderosas do Brasil
por Flávia G Pinho foto Anna Carolina Negri

Q

uem poderia imaginar que aquele
pequeno frigorífico, fundado em
1956 em Seara, cidadezinha do
Centro-oeste catarinense, se tornaria uma das marcas mais importantes
da indústria alimentícia brasileira? Ao
longo de 65 anos, a empresa cresceu sem
parar, mudou de mãos algumas vezes e
fez história como a primeira do País a exportar carne de frango para a Europa, em
1982. Mas foi a partir de 2013, quando
passou a ser controlada pelo Grupo JBS,
que a marca adquiriu a importância que
tem hoje e tornou-se a segunda maior
exportadora de carnes de aves e porcos
do Brasil. Seus mais de 1.500 produtos,
divididos em 15 linhas, chegam a 190
países. O ritmo de lançamentos é vertiginoso – os até 200 novos produtos que
chegam todo ano às gôndolas são frutos
de uma complexa engrenagem que envolve profissionais de todas as áreas da
companhia, fornecedores de insumos e
consumidores.
Foi dessa forma que a empresa pescou
tendências mundo afora e as traduziu
para os hábitos dos brasileiros, das mais
diferentes culturas e estratos sociais.
Também faz parte da estratégia da marca estar cada vez mais dentro da casa do
consumidor, o que vem conseguindo a
partir um mix bem dosado de campanhas publicitárias de massa, participação
em programas de TV de grande audi-
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ência, como Big Brother Brasil e Mestre
do Sabor, da TV Globo, e MasterChef
Brasil, da Band, plataformas de receitas
e parcerias com chefs de cozinha.
Por trás de todo esse trabalho está
a diretora de marketing Tannia
Fukuda Bruno, que chegou à empresa
em 2013, junto com o Grupo JBS, com
a missão de relançar a marca Seara e reposicioná-la no mercado. Formada em
administração de empresas na PUC-SP
e em Product & Marketing Strategy na
Georgetown University, nos Estados
Unidos, ela já passou por outras gigantes da indústria alimentícia e conhece,
como poucos, o que motiva o brasileiro
na hora da compra, dentro do supermercado.
Quem é o consumidor dos produtos
Seara?
Somos uma marca plural e nossas submarcas atingem diferentes grupos. A
linha Seara Gourmet, por exemplo, fala
de indulgência e experiência. Os hambúrgueres são altos, como aqueles das
lanchonetes que o brasileiro tanto ama –
o Bacon Burguer é um blend de apenas
dois ingredientes, carne bovina e bacon,
moídos juntos. Ao mesmo tempo, estamos na mesa do consumidor orientado
para a saúde. O hambúrguer da Linha
Nature leva apenas ingredientes naturais,
sem conservantes nem sal.

Tannia Fukuda
Bruno, diretora de
marketing da Seara

ENTREVISTA

A Seara lança até 200 novos produtos
por ano. Como são os bastidores desse
ritmo tão intenso?
O processo pode começar pela demanda
dos consumidores, nas pesquisas periódicas que fazemos, mas também pode partir
de dentro para fora, porque estamos conectados a uma série de parceiros, como
os setores de embalagens e ingredientes,
que nos alimentam de novidades. Temos
um comitê multifuncional de inovação,
formado pelas lideranças de todas as áreas
da companhia, porque queremos cocriações vindas de diferentes cabeças. Depois
essa ideia entra em um funil, formado
pelos setores de Marketing e de Pesquisa
e Desenvolvimento, e vai criando corpo.
O prazo de todo o processo varia muito.
Em média, dura de três a seis meses, um
ritmo intenso típico de startups. Mas a linha Incrível, de produtos 100% vegetais,
consumiu três anos de estudos de novas
tecnologias. Hoje a Seara é líder de mercado na categoria.
Como a Seara comunica tanto conteúdo aos seus consumidores?
Temos frentes importantes. Na mídia de
massa, a marca está atrelada a duas celebridades: Fátima Bernardes, embaixadora da Seara, presente diariamente na casa
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balho inclusivo, por meio de programas
de incentivo de contratações que focam
na diversidade. Também desenvolvemos
um programa de capacitação de pessoas
com deficiência, contribuindo para sua
inserção no mercado de trabalho. Questões referentes à sustentabilidade estão no
nosso dia a dia em programas de gestão
ambiental, rastreabilidade da matéria-prima, responsabilidade social e cuidados com o bem-estar animal.

Fotos: Divulgação

É possível determinar que existe um
paladar brasileiro?
Muito difícil estabelecer isso. O que
vemos é que há padrões regionais. Um
bom exemplo é a linha Super Picante,
que lançamos em setembro de 2021, em
edição limitada e que ficará à venda até
novembro. Pesquisávamos grandes tendências globais e encontramos a picância como um sabor que tem estimulado
lançamentos mundo afora. Fomos então
atrás desse comportamento no País e,
descobrimos que também é um sabor
muito apreciado pelos brasileiros. Mas há
diferenças regionais e individuais, porque
a pimenta desperta sensações diferentes
em cada pessoa. Por esta razão a linha é
democrática, composta de produtos com
pimentas diferentes, como a chipotle e a
jalapeño, em níveis distintos de picância.
dos brasileiros com seu programa, e o
chef Claude Troisgros, com a linha Seara Gourmet. Também temos feito parcerias interessantes com influenciadores
digitais, como Juliette, que protagonizou
a campanha da linha Super Picante, e até
microinfluenciadores, que falam olho no
olho com seus seguidores. Além disso,
temos estratégias de microssegmentação. Há três anos, investimos no QLab,
uma central de inteligência de dados da
marca que cruza informações de todos os
consumidores que entram na nossa base,
para que possamos captar seus interesses.
Assim, a gente deixa de oferecer publicidade que não interessa e entrega só as
informações que ele já estava querendo.
Por fim, também temos explorado bastante as redes sociais, inclusive TikTok e
Pinterest – e o Spotify, por incrível que
pareça, tem ido muito bem. Fizemos comerciais da linha Super Picante, inseridos
nas faixas horárias próximas às refeições, e
muitos viraram conversões. Pelo WhatsApp, as promoções também convertem
de forma muito rápida.
Como a empresa se modernizou internamente?
Buscamos sempre um ambiente de tra-

LINHA DO TEMPO
1956 – Inauguração do primeiro
frigorífico, em Seara, Santa
Catarina
1975 – Primeira exportação de 240
toneladas de frango para o Kuwait
1982 – Primeira exportação de
cortes de frango para a Europa
feita por uma empresa brasileira
2013 – A Seara passa ao controle
do Grupo JBS
2020 – Aquisição de sete marcas
de margarina e maionese da
Bunge Alimentos (Delícia, Primor,
Gradina, Salada, Ricca, Cremosy
e Cukin), com incorporação de
três fábricas, em São Paulo (SP),
Gaspar (SC) e Suape (PE)

A pandemia mudou o comportamento dos consumidores?
Sim! As pessoas se reencontraram com
o prazer de cozinhar e voltaram a fazer três refeições por dia. O home office
também jogou o horário do café da manhã para mais tarde, já que eliminou o
trânsito até o trabalho. Com isso, muitos produtos que eram consumidos na

86 mil

colaboradores

23

fábricas de alimentos preparados

16

centros de distribuição

17 milhões

de acessos, em 2020, na
plataforma Minha Receita Seara

Levíssimo Seara, feito
com lombo suíno; à esq.,
produção da linha Gourmet

rua passaram a ser preparados em casa,
o que estimulou o crescimento de algumas linhas, como a de pizzas artesanais
da linha Gourmet. Elas são produzidas
com farinha italiana e fermentação natural de 24 horas, assadas em forno a
lenha. Quando visitei a unidade, nem
acreditei. Era uma pizzaria, não uma fábrica. Esses novos hábitos dificilmente
vão se perder. Aquilo que a gente gosta
vira repertório.
E o Natal, continua o mesmo?
O Natal é o marco mais importante
para nosso negócio, o momento em que
a companhia inteira para e se dedica,
como o verão é para o setor da cerveja. Este ano, já fizemos muitas pesquisas, uma recente comprovou que será o
Natal mais esperado dos últimos tempos.
As pessoas estão em um clima quase pós-pandemia, permitindo-se reencontrar
pessoas queridas em função da vacina.
Como acontece em todos os Natais, o
consumidor vai buscar tradição – ele
gosta de reviver aquele sabor de sempre,
preparado segundo a receita da mãe ou
de alguém da família. Mas também quer
surpresas, inovações. Todos os anos,
lançamos um Kit Festa, cestas natalinas

congeladas, vendidas on-line em bolsas
térmicas exclusivas. Também colocamos no mercado a primeira ave natalina
orgânica do Brasil, o Fiesta Orgânico,
certificado pelo IBD, com QR-Code de
rastreabilidade – são aves criadas soltas,
sem uso de promotores de crescimento,
com alimentação livre de transgênicos,
enriquecida com vitaminas e minerais.
No ano passado, em função da pandemia, lançamos a ceia pronta, com delivery por meio dos aplicativos de comida.
Era para quem queria passar tempo zero
no fogão.
Quem será o consumidor do futuro?
Alguém que busca variedade. A saudabilidade é uma tendência, sem dúvida, e
foi ainda mais valorizada na pandemia.
Os alimentos plant based também vieram
para ficar. Mas olhe para o interior da
sua geladeira: somos a prova viva de que
ninguém é uma coisa só. O ser humano é movido por novidade e variedade,
ninguém aguenta a mesma alimentação
todo dia. A indulgência nunca vai perder
seu espaço – e tudo bem se um dia você
quer comida saudável e, no outro, quer
seu momento de comilança. Por isso a
Seara entrega todas as opções.
AZUL
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O PODER DA
SUPERAÇÃO

Itens da linhas profissionais da Amend, Luxe
Creations Extreme Treatment e Blonde Care, além
da linha vegana Botanic Beauty

André Cintra, CEO da Amend
Cosméticos e atleta de snowboard,
venceu desafios em série para
recuperar a empresa familiar à
beira da falência e, de quebra,
competir em duas Paralimpíadas
por Felipe Seffrin
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ceu, o negócio da família quase faliu. André se viu diante de
um desafio ainda maior. A prótese ficou em segundo plano.

DA FUNDAÇÃO À REINVENÇÃO

Fotos: Divulgação

André Cintra, CEO da
Amend Cosméticos

asicamente, só uma coisa passava
na minha cabeça quando assumi
a Amend aos 22 anos de idade,
quando meu pai faleceu: salvar a
minha família. Na época, a gente não tinha
nenhuma outra fonte de renda, minha mãe
não trabalhava e meus irmãos eram crianças. Então, eu nem pensava em empreender, construir uma grande empresa ou
criar uma linha forte de produtos. Eu nem
sabia o que era isso. Minha maior motivação era salvar a família que eu tanto amo.”
A trajetória de André Cintra, CEO da
Amend Cosméticos há 16 anos, daria um
filme. Quando seu pai, Paulo Antonio Pereira, faleceu, a empresa familiar fundada
em Diadema (SP) passou a enfrentar graves problemas de gestão e afundou em dívidas. O outro sócio fundador decidiu sair,
levando até computadores e documentos,
o que complicou ainda mais a reestruturação. “Tínhamos 101 protestos, três pedidos
de falência e alguns milhões em dívidas. Eu
nem sabia quanto era exatamente, porque
a saída do sócio foi muito abrupta”, relembra André.
Some-se a tudo isso mais um elemento
dramático. Cinco anos antes, aos 17, André
sofreu um acidente de moto e teve a perna direita amputada na altura do joelho. O
jovem, que adorava praticar esportes, teve
que se superar. “Logo depois do acidente,
eu comecei a construir as minhas próprias
próteses para fazer esportes aquáticos. Isso
foi um impulso muito importante na minha vida”, recorda. Quando seu pai fale-

O pai de André trabalhava na indústria siderúrgica quando decidiu empreender no setor de cosméticos, encarando
uma jornada dupla noite adentro. “Eu só via meu pai quando
ele me levava para o colégio de manhã. E aí, só na manhã
seguinte. Assim foi durante vários anos”, conta. Quando o
negócio próprio começou a andar, Paulo deixou o setor do
aço, vendeu sua parte na empresa que tinha e, em julho de
1994, fundou a Amend Cosméticos.
A empresa nasceu “praticamente em um fundo de garagem”, com apenas dois funcionários e um único produto,
o reparador de pontas Amend. E, aos poucos, o negócio
fluiu. A companhia cresceu, contratou mais funcionários

e ampliou sua linha de produtos, mantendo o foco no segmento de tratamento capilar e em linhas profissionais. Até o
falecimento do pai de André e a quase bancarrota em 2002.
André recorda que uma das primeiras decisões ao assumir a empresa, sem qualquer formação acadêmica completa, foi jogar limpo com os funcionários e fornecedores. “Tive que contar para eles o que estava acontecendo
e pedir que eles também fossem verdadeiros comigo, que
pudessem trazer os valores reais das dívidas.” Sem saber ao
certo onde estava pisando, André seguiu em frente. “De
uma certa maneira, essa inocência me salvou. O fato de eu
não conhecer o tamanho do problema me deu coragem
para enfrentá-lo.”
Diante da missão de ser o chefe da família aos 22, André
pôs a mão na massa. Não havia dinheiro para contratar consultorias, atrair profissionais especializados ou cogitar investidores. “Fui aprendendo sobre as áreas, sobre os mercados
e me desenvolvendo no dia a dia. Precisava compreender as
necessidades dos clientes e aprender sobre o setor para transformar a empresa. Basicamente, só uma coisa passava na minha cabeça: salvar minha família.” E foi com essa motivação
que, em alguns anos, todas as dívidas foram pagas e a Amend
voltou para o azul.
AZUL
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1994

foi o ano da fundação

27

anos de atividade

À direita, o CEO e esportista André Cintra pratica
kitesurf no Nordeste brasileiro; acima, a fábrica em
Diadema, na região metropolitana de São Paulo

500

funcionários

70%

DA AMEND PARA AS PARALIMPÍADAS

dos colaboradores são
mulheres

12

países importam
produtos Amend

+350

Fotos: Divulgação

produtos no
portfólio
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Hoje a Amend tem em seu portifólio mais de 350 soluções em tratamento, transformação, finalização, coloração e
linhas profissionais, entre xampus, condicionadores, máscaras capilares, óleos e cremes, incluindo o reparador de pontas
Amend. A companhia é o 1º player em coloração na região
Nordeste e o 2º em tratamento no Sul, com mais de 12,3 mil
pontos de venda no Brasil, especialmente em canais especializados e em farmácias, além de exportar para 12 países, como
Itália, França e até Jordânia.
André faz questão de destacar que nada aconteceu de um dia
para o outro. Para se reerguer, a Amend olhou para o consumidor, estudou o mercado e buscou antecipar tendências. “Fomos uma das primeiras empresas a lançar produtos específicos
para o mercado étnico, há 18 anos, muito antes de isso virar
tendência”, valoriza. Mas, na busca por inovar, também houve
tropeços. Uma linha vegana lançada há dez anos, por exemplo,
“foi um desastre” e acabou sendo retirada, pois o mercado ainda não estava pronto — hoje, produtos veganos estão em alta.
Com a reestruturação da empresa, aos poucos André pôde
conciliar a rotina de empresário com os esportes radicais, sua
paixão desde a juventude. Ele foi pioneiro ao praticar kitesurfe
e wakeboard usando prótese, já fez curso de vela oceânica e insistiu até achar próteses adequadas para o snowboard. “Eu tinha

uma vida muito puxada como CEO e empresário, trabalhando
12 horas por dia, mas o esporte era minha válvula de escape.”
Após três anos de prática, André recebeu um convite da
Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). O
Comitê paralímpico buscava atletas de snowboard para representar o Brasil, pela primeira vez, nos Jogos de Inverno.
André foi para o Chile fazer um teste e passou, mesmo com o
braço quebrado. Aos 33, virou atleta profissional de uma hora
para a outra, do mesmo modo como se tornou CEO. E se
superou novamente. Ele esteve entre os melhores do mundo
nas Paralimpíadas de Inverno de Sochi, em 2014, e no top 10
de Peyonchang, em 2018.
Muito antes de o mundo adotar o home office, André praticava o “mountain office”. “Várias vezes eu estava treinando na
montanha, e falava para o meu técnico: ‘olha, agora preciso
parar para trabalhar’”, recorda, aos risos. Aproveitando as diferenças de fuso horário na Rússia e na Coreia do Sul, ele
praticava snowboard em um turno e cuidava da Amend em
outro. E foi com a mesma garra que liderou a empresa nesta
pandemia, já se recuperando de um biênio duro e projetando novos produtos e novos canais de vendas para o futuro.
“A gente aprende muito com as adversidades, né? Claro que
a gente não gosta de de tê-las. Ninguém gosta de ter que
passar por grandes desafios. Mas, na minha opinião, eles são
superimportantes”, filosofa. “São os desafios que nos tornam
mais aptos a crescer, a evoluir, a nos desenvolvermos para o
que vier pela frente.”
amend.com.br
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RESUMOCAST

AÇÃO DO BEM

COTIDIANO
DISRUPTIVO

CONHECIMENTO
PARA TODOS

Em Nova Economia, Diego Barreto, explica por que o perfil
empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro
Temporada 3 | Episódio 73
supercomputadores são os smartphones e
um dos hábitos novos é pedir de forma
rápida e conveniente compras e alimentos por tele-entrega.
Se você trabalha com algum setor que
comercializa compras e alimentos, precisa então ter na sua equipe alguém que
entenda de supercomputadores (calma,
estou falando de um simples smartphone
que hoje todo mundo tem). Dessa forma será capaz de tomar melhores e mais
bem informadas decisões estratégicas
sobre o caminho para negócios sustentáveis e duradouros
Uma das decisões estratégicas de Jorge Paulo Lemann foi sempre cercar-se de “gente boa”, como ele costuma
chamar. Dessa forma ele consegue estar
conectado com a nova economia, mesmo tendo vivido muito tempo na antiga
e, por vezes, sentir-se “um dinossauro
apavorado”.
NOVA ECONOMIA
Ed. Gente
224 págs.
R$ 49,90

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
EXECUÇÃO
Ram Charan analisa a execução como uma disciplina e
parte integrante da estratégia.
É a principal tarefa do líder
da empresa e deve ser um
elemento-chave da cultura organizacional. No seu sentido
fundamental, executar é uma
forma sistemática de expor a
realidade e agir sobre ela.

Rafael Iapequino, head de marketing da plataforma on-line Slang

O

QUEM ESTÁ NO COMANDO?
A estrela-do-mar não tem
uma cabeça, como a aranha.
Ao invés disso, ela funciona
como uma rede descentralizada. Para que ela se mova,
uma das pernas precisa
“convencer” as demais de que
o movimento é uma boa ideia.
Segundo Ori Brafman, esse
fenômeno também ocorre
em redes, movimentos – até
mesmo na Al Qaeda.
CHECKLIST
Imagine um piloto veterano
que resolve não ler mais os
seus checklists de voo – ou
um engenheiro que decide
memorizar os passos para
verificar a segurança de seus
projetos. Nesse livro, Atul
Gawande afirma que o maior
gargalo humano de hoje não
é mais a falta de conhecimento, e sim a aplicação correta. E
checklists são as ferramentas
de que precisamos.

Fotos: Divulgação

u vivia naquele mundo aconchegante de marcas antigas e
volumes grandes, em que nada
mudava muito e você podia
focar em ser mais eficiente.
(...hoje) Eu sou um dinossauro
apavorado.”
Jorge Paulo Lemann, um dos maiores bilionários brasileiros, segundo o
ranking da revista Forbes, tem a humildade de reconhecer o que está acontecendo. Ele percebe que tem alguma
coisa diferente no ar. A Nova Economia
já está aí. As regras estão mudando em
ritmos acelerados e você precisa entender qual é a narrativa em que acredita.
As opções mais comuns são duas: sentir-se um dinossauro apavorado ou sentir-se energizado com as oportunidades
nunca vistas antes.
O autor de Nova Economia, Diego
Barreto, é diretor de finanças e estratégia do iFood, o que lhe capacita plenamente para descrever esse cenário.
Segundo Diego, estratégia significa entender onde você está, onde quer chegar e quais estilos de escolha você fará
para percorrer o caminho mais eficaz.
Veja bem, uma evolução tecnológica
coloca um supercomputador conectado à internet no bolso de uma grande
quantidade de pessoas. Isso inevitavelmente modifica os hábitos delas. Esses

Fotos: Divulgação
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Plataforma on-line com aulas de inglês profissional, a Slang capacita
gratuitamente alunos da Associação Voar por Bruno Segadilha

setor aéreo vai voltar a crescer
no mundo inteiro. Segundo
relatório da Associação Internacional de Transporte Aéreo
(IATA), a estimativa é que o
número de passageiros em voos
comerciais chegue a 7,8 bilhões de pessoas até 2036. Consequentemente, a demanda pilotos, mecânicos e comissários
de bordo também deve crescer. Pensando nisso, a Slang, plataforma on-line para
aprendizagem de inglês especializada
em conteúdos profissionais e técnicos,
firmou uma parceria com a Associação
Voar para a capacitação de alunos que
visam atuar no setor de aviação.
Criada pelos executivos da Azul, a Associação tem como propósito dar oportunidades para pessoas de baixa renda
que desejam atuar como pilotos, comissários de voo ou mecânicos de aeronaves, mas não têm condições financeiras
de iniciar os cursos de formação.

Com essa ideia em mente, a instituição buscou a
solução da Slang para preparar esses futuros profissionais com um curso de
língua inglesa específica
para a área. A intenção é criar oportunidades de inclusão e diversidade na área
oferecendo gratuitamente as aulas.
Com o uso de inteligência artificial, a
plataforma conta com planos de estudos
dinâmicos e otimizados de acordo com
a necessidade de cada usuário, departamento ou função. “A Slang nasceu com
o objetivo de aumentar a empregabilidade das pessoas por meio do inglês e,
assim, essa parceria com a Associação
Voar faz todo sentido para nós. Sabemos
como a língua é importante para os comissários, os engenheiros que trabalham
com aviação e os pilotos”, afirma Rafael
Iapequino, head de marketing da Slang.
Além dos Tripulantes da Azul, a As-

sociação Voar conta com o apoio de
pessoas físicas que desejam ajudar a realizar sonhos de outras pessoas, bem como
executivos de outras empresas e escolas
de aviação, além da própria Slang.
Qualquer um pode contribuir para
mudar o futuro dessas pessoas, com doações únicas ou recorrentes, por transferência bancária ou cartão de crédito.
Saiba mais no site abaixo e torne-se
também um doador.

PARA COLABORAR
Ξ associacaovoar.com.br

AZUL
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SOLUÇÃO LOGÍSTICA,
COMPLETA

UNIVERSO
AZUL

Impulsionando o mercado de transporte nacional e internacional 24/7, o grupo DUX
Logistics desenvolve soluções multimodais para os mais variados setores atendendo
assim diversos negócios ao redor do mundo. Tudo isso contando com uma frota de
veículos e aeronaves, junto a um time de consultores prontos para prover a solução
mais adequada em cada cenário.
Seja importação, exportação, aérea ou marítima, transporte
rodoviário ou armazenagem, a DUX faz acontecer.

Fotos: Arquivo pessoal
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Larissa Bernardo, piloto da base
Campinas, lembra de sua divertida
viagem a Nova York em pleno
inverno, quando visitou lugares
como o Central Park
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Todas as informações
que você precisa para
um voo tranquilo

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

Fatos e curiosidades sobre
o Marco Zero de Macapá,
capital do Amapá
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C H EC K -IN

NOVA YORK ABAIXO DE ZERO
Um passeio na Colômbia transformou-se num giro inesperado na Big Apple

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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Larissa Bernardo
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
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App check-in

dade em si é uma aventura. Lembro de passear por lugares
icônicos como Brooklin Bridge, Chelsea Market, Central
Park e ver a vida acontecer em qualquer esquina. Eu amo
observar o movimentos dos locais que visito, a cultura, as
pessoas... Adorei também a grande variedade de bares e restaurantes do lugar. Há estabelecimentos para todos os gostos. Para mim, não tem como ir lá e não comer uma pizza
em qualquer esquina ou conhecer os lugares onde vendem
os famosos sanduíches de pastrami.
Além disso, achei os nova-iorquinos incríveis. Ele são de
uma personalidade marcante, bem definida, e muito globais.
Cada um vive a sua vida, respeitando o espaço do outro.
Ninguém liga para a maneira como o outro está vestido,
por exemplo. Essa diversidade da cidade me marcou demais,
além disso pude ver como ela é, ao mesmo tempo, cosmopolita e orgânica. Por isso tudo considero Nova York um
destino imperdível, uma experiência que todos deveriam
viver pelo menos uma vez na vida.

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

Central Station

ma das melhores viagens da minha vida aconteceu por
acaso. Era fevereiro de 2018 e eu estava de folga com
uma amiga, visitando Cartagena e San Andreas, na Colômbia. Depois de alguns dias, já tínhamos visto tudo o
que que queríamos, sobrou tempo e dinheiro e nos perguntamos: “O que mais poderíamos fazer?” Minha amiga sugeriu
que nós fôssemos para Nova York. Achei a ideia maluca. Estávamos no verão do Hemisfério Sul, tínhamos levado apenas
biquínis e roupas de praia e ela estava sugerindo irmos para
um destino onde as temperaturas estavam negativas. Argumentei que nem hotel tínhamos, mas ela arranjou tudo e...
embarcamos para Nova York!
O hotel que ela havia escolhido era muito barato e, por consequência, bem antigo. Focamos na localização e no preço, que
eram incríveis. Tínhamos apenas malhas e calça jeans para enfrentar aquele frio congelante, por isso, deixamos nossas coisas
no quarto e logo saímos para comprar roupas de inverno. Não
poderíamos ter arranjado desculpa melhor do que essa para bater perna e fazer compras em Nova York.
Foi uma delícia andar pelas ruas da metrópole, porque a ci-

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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SLS MUNDIAL DE SKATE STREET – ETAPA NOVEMBRO

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.

modo a

RAIO X

MARCO ZERO
DO EQUADOR
FATOS E CURIOSIDADES DO
MONUMENTO, EM MACAPÁ, MARCANDO
A LINHA IMAGINÁRIA QUE DIVIDE O
PLANETA EM DOIS HEMISFÉRIOS
por Junior Ferraro

Inaugurado em 1987, o Monumento Marco Zero
do Equador fica a cerca de 2 km do Centro de
Macapá, capital do Amapá. O monólito tem 30
metros de altura, com um traço de concreto
no chão, com 20 metros de comprimento,
representando a linha imaginária que divide o
planeta nos hemisférios Norte e Sul.
A abertura circular no topo do monumento
tem uma função importante: todos os anos,
nos Equinócios de Outono (em março) e de
Primavera (em setembro), o sol preenche esse
círculo e projeta uma sombra exatamente em
cima da linha de concreto no chão.

V OE
AZUL
COM
WI-FI
GRÁTIS

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.

odo azul

Foto: Márcia do Carmo/MTUR

Atrás do monólito, fica o Estádio Milton de
Souza Corrêa, inaugurado em 1990, com
capacidade para 10 mil pessoas. Chamado
de Zerão, foi construído de modo que a linha
de meio-campo coincidisse com a linha do
Equador. Ou seja, os times jogam em um
hemisfério diferente em cada tempo.

Wi-Fi oferecido por

